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îN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE I MAI
Fiecare întreprindere 

— cu planul îndeplinit

exemplar, la toți indicatorii!
ronica marii întreceri socia- '■ liste din acest an cons-em-■ nează, după încheierea primului trimestru, succese de seamă in toate domeniile de activitate, și în primul rind în economie. Acționind cu hotărîre și spirit de răspundere pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor și obiectivelor stabilite de Congresul al IXII-Iea și Conferința' Națională ale partidului, a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

colectivele de oameni ai muncii 
din numeroase.întreprinderi au ra
portat îndeplinirea înainte de ter
men a planului pe primul trimestru. Drept rezultat, ele au livrat importante cantități de produse necesare economiei naționale. Bunăoară, în primele trei luni ale anului. minerii au depășit planul de producție, extrăgind cu 23 la sută mai mult cărbune față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea , ce constituie o realizare deosebit de importantă. Rezultate pozitive s-au. obținut și. în alte ramuri ale industriei. Totodată, se cuvin relevate progresele . înregistrate in domeniul gospodăririi resurselor materiale și financiare, al creșterii | eficienței economice : zeci și zeci \ .de întreprinderi au înscris la acest

........ . ~~—““

Anul .acesta, primăvara este mult mai timpurie. Folosind timpul prielnic

printr-o puternică concentrare a tuturor forțelor de Ia sate

RITMUL ÎNSĂMlNȚĂRILOR
SĂ FIE INTENSIFICAT LA MAXIMUM!

Pină la 10 aprilie să se încheie însămințările în județele din sudul 
și din vestul țării, iar pînă la 15 aprilie — in celelalte județe 

Există condiții —și trebuie făcut totul — pentru ca în întreaga țară să se realizeze 
în această săptămină un ritm zilnic de 350 000 — 400 000 de hectare

® Mai sînt de semănat 
3,1 milioane hectare, ceea 
ce reprezintă 62 la sută 
din suprafața prevăzută a 
se cultiva în această pri
măvară.

© Practic, pînă dumi
nică este necesar să fie 
însămînțate cel puțin 2 
milioane de hectare.

• Pe primul plan este 
acum semănatul porum
bului, dar trebuie urgen
tate lucrările și la celelal
te culturi.

© Din zori și pînă seara 
la semănat, iar noaptea 
la pregătirea terenului — 
așa trebuie să se lucreze 
pretutindeni.

• Acum, locul de mun
că permanent al mecani
zatorilor, cooperatorilor și 
specialiștilor este în cîmp, 
la semănat.

• Răspundere și exi
gență pentru respectarea 
riguroasă a normelor teh
nice privind pregătirea te
renului, semănatul și den
sitatea plantelor la hectar, 
pentru păstrarea umidită
ții în sol. 

capitol însemnate economii de ma
terii prime, combustibil și energie 
electrică, sporuri substanțiale de 
productivitate, producție netă și 
beneficii. Sint realizări care demonstrează hotărirea cu care clasa muncitoare, întregul nostru popor acționează, sub conducerea partidului, pentru înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare economico-socială a țării, pentru, realizarea planului și a angajamentelor asumate în întrecere in acest an hot-ăritor al.cincinalului.Peste cîteva săptămini, clasa, muncitoare, întregul nostru popor vor sărbători ziua de 1 Mai — eveniment bogat in semnificații, prilej de manifestare largă a patriotismului fierbinte al tuturor celor ce muncesc și trăiesc in patria noastră socialistă, a unității lor de nezdruncinat in jurul partidului, al riiicretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Potrivit tradiției,. oamenii muncii din industrie, agricultură, construcții, transporturi, din institutele de cercetare și inginerie tehnologică, din toate domeniile de activitate sînt hotărîți să desfășoare și mai puternic întrecerea socialistă, să dea tot ce au mai bun. ca putere de muncă, inițiativă și. pricepere pentru în

STADIUL 1NSÂMÎNȚĂRII CULTURILOR DE PRIMĂVARĂ, în procente, pe județe,
in seara zilei de 3 aprilie

Primăvara din acest an este mult mai timpurie în întreaga țară, practic cu circa trei săptămîni față de alți ani. Tocmai în aceste condiții și ținind seama de stadiul actual al lucrărilor agricole — pină în seara zilei de 3 aprilie au fost semănate 1 915 500 hectare, adică 38 la sută din suprafețele planificate — este absolut necesar ca în toate unitățile agricole, în toate județele să se acționeze energic, hotărît pentru intensificarea la maximum a însămînțărilor.Vremea este favorabilă lucrărilor in cîmp și, de aceea, cerința practică în această săptămină este ca, pretutindeni, toate mijloacele mecanice și forțele umane din agricultură să fie concentrate oră de oră, zi și noapte, la pregătirea terenului și semănat. Peste tot trebuie să se lucreze pe un front larg, cu întreaga capacitate, astfel ca in această săptămină să se în- sămințeze zilnic 350 000—400 000 de hectare. Practic, pînă duminică trebuie să fie însămînțate cel puțin două milioane hectare.Este cu totul greșită și dăunătoare mentalitatea acelor specialiști și cadre de conducere din unitățile agricole care nu consideră că trebuie să se grăbească, deoarece, după părerea lor, semănatul ar fi acum mai avansat decît in primăvara anului trecut. Astfel de

comparații n-au însă nici o bază reală, întrucît fiecare primăvară iși are condițiile ei specifice, iar lucrurile trebuie judecate în momentul de față după cum e timpul, după cerințele actualei campanii agricole !Pe primul plan în această săptămină trebuie să se afle semănatul porumbului, iar lucrările trebuie urgent încheiate la celelalte culturi. Pînă in seara zilei de 3 aprilie au fost însămînțate 264 000 hectare cu porumb — numai 11 la sută din suprafața prevăzută — mai avansate . fiind județele Ialomița, Olt, Călărași și Mehedinți. Sînt însă în zona I județe — Constanța, Tulcea, Brăila și Timiș — unde s-au semănat pînă acum suprafețe restrinse.Timpul este înaintat, lucrările în cimp s-au aglomerat și, de aceea, datoria organelor județene de partid, a organizațiilor de partid de la sate este de a mobiliza intens mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii pentru accelerarea la maximum a însămîn- țărilor. Printr-o puternică concentrare a mijloacelor tehnice și a forțelor umane, este pe deplin posibil ca pină la 10 aprilie să se încheie însămințările in județele din sudul și vestul țării, iar pină la 15 aprilie sau chiar mai devreme — și in celelalte județe.

făptuirea planului și a angajamentelor, pentru a întimpina ziua de 
1 Mai cu succese și mai însemna
te în muncă. Iar pentru ca rezultatele să fie cit mai bogate și întrecerea socialistă cit mai eficientă, un rol .primordial revine organizațiilor de partid, chemate să. dinamizeze energiile tuturor oamenilor muncii, să orienteze preocupările ■fiecărui colectiv spre obiectivele stabilite de partid. .Care sînt .- principalele obiective, direcțiile de acțiune esențiale asupra cărora . trebuie concentrate energiile și capacitățile creatoare ale colectivelor de întreprinderi in perioada următoare ? Ele se desprind cu pregnanță din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R.

PRODUCȚIA FIZICA — REALI
ZATĂ INTEGRAL, LA FIECARE 
SORTIMENT ;■ RESTANȚELE DIN 
PRIMUL TRIMESTRU — RECU
PERATE ÎN TOTALITATE ÎN 
LUNA APRILIE. Pe primul plan al preocupărilor trebuie să se situeze realizarea ritmică și integrală, decadă cu decadă, de fiecare întreprindere și în fiecare județ, a planului la producția fizică și. mai ales, la cărbune, petrol și gaze, la o serie de materii prime și mate

riale absolut necesare economiei naționale. In aceșț sens, o importanță deosebită are aplicarea consecventă a măsurilor stabilite , in vederea înfăptuirii neabătute a programelor speciale adoptate de. Conferința Naționala ,a partidului' pentru dezvoltarea bazei energetice, valorificarea superioară și creșterea producției de materii prime minerale și energetice primare. în spiritul orientărilor și exigențelor formulate de secretarul general al partidului la recenta plenară a Comitetului Central, o atenție -sporită trebuie acordată acelor uni? tăți economice care pină acum au înregistrat restanțe față de plan la un sortiment sau altul, ceea ce a creat, in primul trimestru, unele greutăți in aprovizionarea tehnico- materială, în desfășurarea activității altor întreprinderi. Recuperarea rămînerilor în urmă se înscrie deci ca o sarcină primordială a- organizațiilor de partid, a organelor de conducere colectivă din aceste unități și a comitetelor județene de partid. Ele sînt chemate să mobilizeze la maximum potențialul tehnic și organizatoric al întreprinderilor. astfel înciț in cursul lunii
(Continuare în pag. a V-a)______ :_____ >

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, delegația parlamentară din Costa Rica, condusă de Hernan Garren Salazar, . președintele Adunării- Legislative, care efectuează o vizită în țara noastră, la invitația Marii Adunări Naționale.Din delegație fac parte Julio Jurado del Barco, membru al Comisiei pentru probleme economice, Rodolfo Brenes Gomez, membru al Comisiei pentru relațiile parlamentului cu guvernul, Ricardo Rodriguez Solorzano, membru al Comisiei pentru probleme juridice din Adunarea Legislativă.La primire au . participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N.A fost de față Alexander Guerra Alvarado, ambasadorul Republicii Costa Rica la București.Exprimîhd vii mulțumiri pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea de a vizita România și a cunoaște nemijlocit succesele -obținute în diferite domenii, conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros din partea președintelui Republicii Co-sta Rica, Luis Alberto Monge, și a Adunării Legislative, împreună cu cele mai cordiale urări de sănătate și succes în activitatea ce o desfășoară
INTERVIUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU
5

acordat cotidianului kuweitian ;.AI Seyassah"
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 

Republicii Socialiste România, a primit, la 30 martie, pe Mustafa Abou 
Libdeh, directorul editorial al ziarului kuweitian „Al Seyassah", căruia i-a 
acordat următorul interviu :ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, mulțumindu-vă pentru 
acceptarea interviului de fată,. 
vă rugăm să ne permiteți să vă 
exprimăm onoarea deosebită pe 
care ne-o face convorbirea cu 
dumneavoastră, președintele mi
litant al unei țări prietene, per
sonalitate proeminentă, care vă 
bucurați de o mare^ apreciere in 
Orientul Mijlociu, cit și pe plan 
mondial. In cadrul bogatei dum
neavoastră activități ați depus Și 
depuneți mari eforturi pentru 
reglementarea problemei pales
tiniene. Considerați că planurile 
propuse in acest scop, în ultima 
vreme, inclusiv planul adoptat 
de Conferința la nivel înalt de 
la Fes, pot avea șanse de reu
șită ?

în unele cercuri se afirmă că 
România și-ar fi suspendat tem
porar inițiativele de mediere 
pentru o soluționare a proble
melor din Orientul Mijlociu. 
Are această afirmație vreun te
mei ? Ce iși propune in conti
nuare România să facă pentru 
găsirea unei soluții acceptabile 
problemei palestiniene ?RĂSPUNS : România a acționat totdeauna pentru soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu pe calea tratativelor pașnice, pornind de la considerentul că — în nici o condiție — nu poate fi acceptabilă o soluție militară. Considerăm că și în eventualitatea aplicării unei asemenea soluții, ea ar fi nedreaptă, fiindcă pe baza ei nu s-ar putea ajunge la o pace justă și trainică. Iată de oe am considerat totdeauna că trebuie să se renunțe cu desăvârșire la calea militară, la război, singurul mod realist de acțiune constituin- du-,1 calea tratativelor.în acest spirit, am condamnat ca atare acțiunile militare ale Israelului. inclusiv acțiunile din Liban, care nu au făcut decit să complice și mai mult situația din Orientul Mijlociu. . De asemenea, pornind de la acest considerent, am acționat totdeauna pentru retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, pentru soluționarea problemei palestiniene pe baza dreptului la autodeterminare, inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent.în noua situație creată, considerăm că se impune și mai mult să se facă totul pentru a se trece la soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu pe calea tratativelor pașnice intre părțile direct interesate. în primul rînd. considerăm că este necesar să se retragă trupele israelle- ne din Liban, să se ajungă la o reglementare generală, la măsuri care 
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PROIECTUL PROGRAMULUI
de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a P.C.R. 
din 16-18 decembrie 1982 în domeniul retribuirii muncii 

și repartiției veniturilor oamenilor muncii
supus dezbaterii publice

în fruntea statului, • spre binele poporului român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită președintelui Republicii Costa Rica și. Adunării Legislative salutul său călduros și cele mai bune urări.In timpul întrevederii au fost evocate raporturile de prietenie și colaborare dintre România și Costa Rica, subliniindu-se că evoluția lor a fost puternic stimulată de dialogul la nivel .înalt româno-costaricăn. S-a apreciat, totodată, că există posibilități pentru extinderea in continuare a legăturilor politice, economice, tehnico-științifice și culturale dintre cele două țări, in folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale. In acest cadru a fost relevat rolul însemnat al parlamentelor și parlamentarilor din cele două țări în intensificarea și consolidarea relațiilor bilaterale.Schimbul de vederi în legătură cu o. serie de aspecte ale situației politice internaționale actuale a evidențiat necesitatea abordării constructive a problemelor coinplexe ale lumii d-: azi, importanța' soluționării lor de pe poziția intereselor păcii, înțelegerii șî colaborării intre popoare. A fost relevată responsabilitatea tuturor țărilor de a acționa pentru oprirea încordării internaționale, pentru soluționarea prin mijloace pașnice, prin tratative, a diferendelor dintre state, pentru reluarea și continuarea poli

să respecte independenta, integritatea teritorială și suveranitatea Libanului.în această privință există, intr-adevăr, mai multe propuneri, printre care și propunerile adoptate de țările arabe la Conferința la nivel in^lt de la Fes. După părerea noastră, aceste propuneri constituie o bază bună pentru începerea negocierilor, pentru realizarea unei soluții politice, în același timp, apreciem că trebuie luate în considerație și alte propuneri, in primul rînd părerile și propunerile țărilor direct interesate, inclusiv ale Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Pentru aceasta este însă nevoie să se asigure un cadru corespunzător în vederea desfășurării acestor tratative. De aceea, noi ne-am pronunțat și in trecut și ne pronunțăm și in prezent pentru o conferință internațională, sub egida sau cu participarea Organizației Națiunilor Unite, care să permită participarea la tratative a tuturor țărilor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, precum și a altor state — desigur, în primul rînd Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americiu La o asemenea conferință ar trebui asigurate dreptul și posibilitatea părților direct interesate să-și prezinte propunerile, iar acestea să fie luate în considerație și să șe acționeze pentru a se ajunge la concluzii acceptabile pentru ambele părți.După părerea noastră, este necesar să se facă totul pentru începerea negocierilor reale, încă in acest an. Orice aminare poate să complice v și mai mult situația din Orientul Mijlociu. Soluția care va rezulta in cadrul acestei conferințe trebuie să țină seama de necesitatea de a se asigura poporului palestinian dreptul la autodeterminare, la realizarea unui' stat propriu, independent. Cum se va realiza aceasta, desigur, este o problemă care poate să îmbrace forme diferite. înseși propunerile de la Fes au in vedere o asemenea posibilitate, dar esențial este ca propunerile ce se vor face să fie acceptate de către păirțile interesate — inclusiv deci de către palestinieni, să răspundă năzuințelor lor de'a-și avea o patrie proprie.în Orientul Mijlociu trebuie să existe șî să trăiască in pace și bună vecinătate atit un stat palestinian, cit și statul Israel. Numai pe această bază se poate realiza o pace trainică, numai astfel se poate asigura posibilitatea fiecărei națiuni de a-și concentra forțele in direcția dezvoltării economico-sociale, a asigurării bunăstării tuturor popoarelor.în acest spirit a acționat România pină acum și acționează și în pre

ticii de destindere, pentru promovarea fermă in- viața internațională a principiilor deplinei egalități, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță sau amenințarea cu forța, precum și a dreptului fiecărei națiuni de a se dezvolta liber, corespunzător propriilor năzuințe. A fost reliefată, in mod deosebit, necesitatea intensificării eforturilor pentru înfăptuirea dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, subliniin- du-se faptul că lupta pentru dezarmare este strîns legată de lupta pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economica internaționale.în cursul convorbirii a fost evidențiată importanța întăririi unității și solidarității între țările în curs de dezvoltare a-tît pe plan regional, cit și pe plan mondial împotriva politicii imperialiste, de dominație și dictat, a intensificării colaborării dintre ele, pentru progres economic și social.S-a apreciat, de comun acord, că parlamentele și parlamentarii pot și trebuie să-și aducă o contribuție activă la reglementarea justă și durabilă, în interesul tuturor popoarelor, a marilor probleme ce confruntă omenirea, la crearea unui climat de destindere, încredere și colaborare în Europa și in întreaga lume.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială.

zent. Nu ne-am propus niciodată să avem un rol de mediatori in soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu, dar am acționat — folosind relațiile noastre cu ambele părți — pentru a contribui la înțelegerea necesității unei soluții politice, a începerii negocierilor, a unei păci trainice și juste in Orientul Mijlociți, în acest spirit vom continua să acționăm și in viitor.ÎNTREBARE : Așa cum Ex
celența Voastră știe, relațiile; 
din Orientul Mijlociu sînt foar
te sensibile, iar intensitatea, 
complexitatea problemei pales
tiniene, ca și o anumită menta
litate politică existentă în a- 
ceastă zonă fac să existe un 
anumit fel de diplomație așa-® 
zis secretă din partea anumitor 
părți sau țări. în etapa ac
tuală, deci înaintea întîlnirii 
dintre Arafat și regele Hussein, 
pe care o considerăm drept un 
moment foarte delicat, intrucit 
el se va solda cu rezultate deli
cate, toate acestea capătă o im
portanță deosebită. De aceea, 
unii din Orientul Mijlociu și-au 
închipuit că. ultimele dumnea
voastră contacte cu regele Hus
sein, cu Shimon Peres, iar îna
inte de acestea cu președintele 
Mubarak ar putea eventual să 
fie insoțite de o anumită diplo
mație românească discretă, dar 
activă.RĂSPUNS : Am menționat că România a făcut și va face totul, totdeauna, pentru a se ajunge la o soluție politică, pentru a se asigura dreptul poporului palestinian la autodeterminare și la un stat propriu, în limitele posibilităților noastre, noi vom face totul pentru a contribui la realizarea unei păci trainice in Orientul Mijlociu. Sintem, dealtfel, în vecinătatea Orientului Mijlociu și sintem direct interesați, avind în vedere' și relațiile tradiționale de prietenie cu statele din Orientul Mijlociu. dar și prezentul și viitorul, să se realizeze cit mai iute pacea pe baza principiilor de care am vorbit.ÎNTREBARE : Situația din 
Liban continuă să.fie gravă, 
existând oricând posibilitatea 
izbucnirii unui război intr-un vi
itor apropiat. Cit de mare este 
pericolul Junei asemenea con
fruntări, avind in vedere pre
zența trupelor israeliene, siriene 
și palestiniene ? Care credeți, 
domnule președinte, că ar fi 
căile de urmat pentru realizarea 
unei reglementări pașnice in 
Liban ? ■RĂSPUNS : Am menționat deja, in răspunsul la prima întrebare, că acțiunile agresive ale Israelului în Liban nu au făcut decit să complice și mai mult lucrurile și au creat o si-

(Continuare în pag. a V-a)
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de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a P.C.R. din 16-18 decembrie 1082
în domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii

Pe baza hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 15 martie 1983, proiectul Programului de aplicare a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a P.C.R. din 16-18 decembrie 1982 în domeniul 
retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii — aprobat 
de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 
23-24 martie a.c. — se supune dezbaterii publice.

în anii construcției socialiste, România a O importanță fundamentală are aplicareacunoscut o puternică dezvoltare economico- socială, s-a transformat într-o țară indus- trial-agrară cu o industrie puternică și modernă, cu o agricultură socialistă avansată. Pe baza dezvoltării forțelor de producție a crescut venitul național, asigurîndu-se condițiile necesare pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității economico-sociale și sporirea continuă a bunăstării materiale și. spirituale a Întregului popor, țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm în România.Odată cu profundele transformări care au avut loc în dezvoltarea puternică a forțelor de producție, în modernizarea continuă a bazei tehnice și materiale a economiei, mai ales în etapa inaugurată de Congresul al IX-lea a-1 Partidului Comunist' Român, s-a- perfecționat sistemul relațiilor de producție. s-au îmbunătățit organizarea și conducerea societății, s-au asigurat locuri de muncă pentru întreaga populație aptă de muncă, a crescut continuu nivelul de trai al oamenilor muncii.La obținerea acestor realizări deosebite, 
o importanță hotărîtoare au avut-o orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu privire la așezarea întregii activități economico-sociale pe principiile autoconducerii muncitorești și autogestiunil, ceea ce a stimulat creșterea simțului de răspundere in gospodărirea eficientă a fondurilor materiale și bănești. Totodată, s-a adîncit sistemul democrației muncitorești, s-a asigurat participarea nemijlocită a maselor la conducerea economiei, a vieții sociale, a crescut răspunderea fiecărui colectiv de oameni ai muncii, a adunărilor generale, a consiliilor oamenilor muncii și consiliilor de conducere în stabilirea și realizarea planului, gospodărirea judicioasă și eficientă a bunurilor încredințate de societate.Toate progresele care s-au obținut în domeniul economic și social sînt rezultatul direct al muncii pline de abnegație a întregului popor, al încrederii nestrămutate cu care toți oamenii muncii urmează linia politică a. partidului de creștere a producției materiale și productivității muncii, reducere a costurilor de producție, sporire a gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei electrice, de creștere a eficienței în toate domeniile de activitate. . .. ■ . ...Pentru aplicarea cu consecvență a politicii partidului, de ridicare a țării noastre • pe .noi trepte de progres și civilizație. Conferința Națională din 16—18 decembrie 1982 a analizat stadiul edificării socialismului din România și a adoptat o serie de programe și măsuri pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XII-lea și a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.în acest cadru au fost luate o serie de măsuri economice și juridice în scopul creșterii răspunderii fiecărui colectiv de oameni ai muncii în administrarea și dezvoltarea proprietății socialiste. Pe lingă calitatea de proprietari colectivi ai unei părți din proprietatea întregului popor, oamenii muncii vor putea avea în proprietate directă — prin participarea cu părți sociale —o parte din proprietatea unității in care lucrează. Deținerea unei părți sociale din proprietatea întreprinderii va crește și mai mult sentimentul de stăpîn al proprietății socialiste. preocuparea pentru apărarea și dezvoltarea unităților economice, pentru buna organizare a producției și a muncii, creșterea rentabilității și eficientei în toate domeniile activității sociale.în ansamblul de măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a mecanismului eco- nomico-financiar, un rol important revine perfecționării retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii, pnn aplicarea mai fermă a principiului socialist de repartiție, in raport cu munca depusă. legarea și mai strînsă a veniturilor individuale ale fiecărui om al muncii de realizarea producției, de productivitatea muncii și eficienta economică, de valorificarea superioară a materiilor prime și a forței de muncă.La baza întregului sistem de perfecționare a retribuirii și a repartiției veniturilor oamenilor muncii stă concepția novatoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la progresul multilateral al societății noastre, care a imprimat noi dimensiuni întregii politici • economice a partidului nostru de ridicare a bunăstării întregului popor. în acest context, o importantă deosebită o au programele speciale de ridicare a nivelului de trai și de creștere a calității vieții, elaborate din inițiativa și cu participarea directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Societatea noastră socialistă asigură dreptul la muncă și creează condițiile necesare ca fiecare să aibă asigurat locul de muncă în raport cu pregătirea sa și cu necesitățile dezvoltării societății. Este edificator faptul că numărul locurilor noi de muncă a crescut an de an. in concordanță cu dezvoltarea de ansamblu â economiei, astfel că in prezent numărul personalului muncitor a depășit 7,5 milioane, reprezentând peste 70 la sută din totalul populației ocupate, față de 4,3 milioane în anul 1965. Pe măsura eforturilor făcute de societate pentru crearea de noi locuri de muncă, fiecare om al muncii la rîndul său are datoria să depună o muncă utilă și să îndeplinească integral sarcinile care îi revin, să se preocupe în permanență de ridicarea calificării sale, să respecte disciplina de plan și de producție.Ținînd seama de noul stadiu al dezvoltării economice și de noile măsuri privind perfectionarea mecanismului economico-fi- nanciar, a cadrului organizatoric al democrației muncitorești, de participare nemijlocită a maselor la conducerea economiei, a vieții sociale, a întregii societăți, este necesară perfecționarea retribuirii muncii și a principiilor repartiției veniturilor oamenilor muncii, astfel incit să se aplice cu toată hotărîrea principiul socialist de repartiție, iar veniturile să fie nemijlocit determinate de munca depusă și de rezultatele muncii.în societatea noastră, in care oamenii muncii sînt in același timp proprietari, producători și beneficiari și in care întregul popor poartă răspunderea deplină pentru buna gospodărire a proprietății socialiste. se impune ca și veniturile lor să fie și mai strîns; legate de realizarea sarcinilor de producție, productivitatea muncii și eficiența economică. 

fermă a indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind creșterea mai puternică a productivității muncii, factorul determinant care asigură sporirea venitului național, unica sursă a progresului economic și social, a creșterii veniturilor tuturor oamenilor muncii. în acest sens sînt necesare măsuri ferme pentru intensificarea acțiunilor în domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, introducerea progresului tehnic, organizarea mai bună a producției și a muncii, a fluxurilor tehnologice, perfecționarea normării muncii, ridicarea continuă a calificării profesionale a oamenilor muncii. în același timp, trebuie acționat cu toată hotărîrea pentru ridicarea pe un plan calitativ superior a întregii activități, în vederea atingerii unor niveluri de productivitate a muncii comparabile cu cele mai bune pe plan mondial.în aplicarea neabătută a principiilor socialiste de muncă și retribuție în toate domeniile de activitate, răspunderi mari revin organelor colective de conducere din întreprinderi, care au obligația să asigure condițiile materiale, tehnice și de organizare pentru folosirea eficientă a întregii forțe de muncă, în vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan și, pe această bază, creșterea veniturilor personalului muncitor. Se va aplica ferm principiul retribuției egale la muncă egală, creind condiții ca, în raport cu munca depusă, să se garanteze venituri sigure pentru toți oamenii muncii. Cu cit vor crește producția și productivitatea muncii, cu cit se va îmbunătăți calitatea produselor, vor spori eficiența și rentabilitatea economică, cu atît vor putea crește și veniturile oamenilor muncii.Pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului din decembrie 1982, a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, cu privire la realizarea noii calități a muncii și vieții în toate sectoarele de activitate, a înfăptuirii neabătute a programului de creștere a nivelului de trai, urmează să se aducă îmbunătățiri legislației în vederea perfecționării retribuirii muncii și a^ repartiției veniturilor, pornind.de la următoarele principii :1. în societatea noastră socialistă, fiecare 
cetățean are, potrivit Constituției, dreptul 
și îndatorirea de a desfășura o muncă utilă 
pentru societate. Societatea socialistă garantează fiecărui cetățean posibilitatea de a munci în domeniul producției materiale, tehnico-științifice și social-culturale, potrivit aptitudinilor și pregătirii pe care le are. Pentru toți membrii societății noastre munca este o îndatorire de onoare, o obligație și reprezintă criteriul fundamental de apreciere a contribuției fiecăruia < la progresul societății, o necesitate pentru afirmarea și dezvoltarea multilaterală a personalității umane.în toate domeniile de activitate, fiecare om al muncii este retribuit pe baza prih- dipiului socialist al repartiției după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii, în funcție de contribuția la dezvoltarea producției materiale și spirituale a întregii societăți și de rezultatele obținute în muncă. Prin legarea nemijlocită a veniturilor fiecăruia de contribuția adusă și rezultatele concrete obținute, in muncă, se asigură un raport direct între drepturile și obligațiile ce revin fiecărui cetățean. Nimeni nu poate beneficia de drepturi dacă nu își îndeplinește toate obligațiile față de societate.Veniturile oamenilor muncii pot și trebuie să crească continuu numai în raport cu munca depusă.Prin aplicarea fermă a principiului socialist de repartiție în raport cu cantitatea 
și calitatea muncii, retribuția și veniturile 
fiecărui om al muncii vor reflecta contri
buția adusă la realizarea planului de pro
ducție. Nimeni nu poate să primească retribuție și să participe la beneficiu dacă nu lucrează ; nimeni nu poate avea venit 
garantat dacă nu muncește și dacă nu produce potrivit obligațiilor de la locul de muncă.Veniturile individuale vor fi legate mai strîns de realizarea planului de producție și a producției destinate exportului, cu respectarea strictă a normelor de calitate și a normelor de consumuri materiale. Veniturile obținute în raport cu producția realizată vor fi neplafonate.

2. Corelarea retribuțiilor cu creșterea 
productivității muncii individuale și pe 
întreaga întreprindere ; perfecționarea sistemului de normare și retribuire a muncii, în vederea stabilirii unei corelații directe între indicatorii de plan privind nivelul productivității muncii fizice și consumurile de muncă stabilite pe produs ; asigurarea unei crdșteri superioare a productivității muncii, corespunzător înzestrării tehnice a unităților productive, pentru ridicarea eficientei activității economice și crearea resurselor necesare sporirii veniturilor oamenilor muncii. Creșterea retribuțiilor se 
va realiza în raport direct de gradul de 
Îndeplinire a indicilor de creștere a produc
tivității muncii planificate în fiecare uni
tate. Pe viitor, va fi diferențiată creșterea 
retribuției tarifare pe întreprinderi și sec
toare de activitate in faport de creșterea 
productivității muncii obținute de fiecare 
unitate.La proiectarea unor noi obiective economice, a unor noi mașini, utilaje, instalații sau tehnologii se vor stabili, pe bază de normative, numărul și structura forței de muncă, asigurîndu-se în toate cazurile obținerea unei reduceri a consumului de muncă și a cheltuielilor de producție, față de cele care se realizează la unitățile existente. Nu pot fi proiectate și introduse în producție produse, utilaje, instalații și tehnologii care nu asigură randamente superioare, economie de forță de muncă și care nu corespund celor mai bune realizări pe plan mondial. Odată cu introducerea de noi mașini, instalații, utilaje cu randamente superioare se vor redimensiona normele de muncă, necesarul de forță de muncă și structura acesteia.în toate unitățile vor fi luate măsuri pentru extinderea gradului de mecanizare și automatizare, pentru perfecționarea organizării producției și a muncii, ridicarea nivelului de calificare și pregătire profesională a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, a întregului personal, asigurînd astfel utilizarea cu maximum de randament a noilor mașini și utilaje cu care sînt dotate întreprinderile.

Organele colective de conducere, toate colectivele de oameni ai muncii au obligația să acționeze permanent pentru respectarea strictă a ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, să urmărească și să aplice cu fermitate normele referitoare la desfășurarea procesului de producție, asigurînd îndeplinirea cu simț de înaltă răspundere a tuturor îndatoririlor de serviciu.- manifes- tînd intransigentă față de orice abatere de la regulile stabilite.O atenție deosebită se va acorda creșterii ponderii personalului direct productiv in totalul personalului, prin reducerea în continuare a personalului indirect productiv, de deservire și de administrație
3. Acordul global va constitui forma prin

cipală de retribuire a muncii și va cuprinde întreg personalul din cadrul întreprinderilor ; se vor lua măsuri pentru extinderea acordului global în toate sectoarele de activitate.în acord global, pe lîngă personalul direct productiv va fi cuprins și personalul muncitor din activitățile de reparații și întreținere, sculării, transport intern, depozite, din compartimentele funcționale și din alte sectoare de activitate, care contribuie la realizarea sarcinilor de plan ce revin întreprinderii.Pentru fiecare sector de activitate se vor stabili operațiile și lucrările ce trebuie efectuate, pe locuri de muncă, criteriile de evaluare a rezultatelor activității desfășurate, precum și de determinare a fondului de retribuire cuvenit. Forma de retribuire în regie se va aplica numai în cazurile deosebite, prevăzute de lege.4. Creșterea ponderii părții variabile in 
totalul veniturilor personalului muncitor, 
obținute din fondul de retribuire planificat, îndeosebi prin creșterea adaosului de acord, a prdmiilor din fondul de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, a premiilor pentru realizări deosebite, premiilor pentru economii de materiale și forță de muncă, pentru stimularea exportului etc.; pentru cointeresarea personalului muncitor în realizarea sarcinilor de plan pe parcursul 
anului, premiile vor fi acordate și în cursul 
anului, trimestrial sau lunar, pe baza rezultatelor obținute în perioadele respective.Ca urmare, fondul de retribuire va cuprinde retribuțiile tarifare, care vor reprezenta 76 la sută, precum și partea variabilă. în care se includ toate premiile, adaosurile, sporurile și compensațiile, a cărei pondere va. fi de 24 la sută. în anul 1985, ponderea părții variabile va crește la peste 27 la sută.5. Fondul de retribuire se va stabili pe 
unitate de produs sau pe lucrare, pe obiec
tiv, in funcție de timpul de muncă, de 
condițiile de calitate, precum și de numă
rul de personal necesar, pe baza norme
lor și normativelor elaborate corespunză
tor nivelului de înzestrare tehnică și teh
nologiilor aplicate, în condițiile unei or
ganizări superioare a producției și a muncii. Se va asigura o corelație strictă între fondul de retribuire și producția fizică, produeția-marfă vîndută și încasată, planul de ekpoft, calitatea produselor, consumurile normate de materii prime și materiale, combustibili și energie și alți indicatori calitativi de plan.în cazul în care sarcinile de producție se realizează cu un număr mai mic de personal sau atunci cînd se obține o producție suplimentară cu același număr de personal, acesta va beneficia de venituri mai mari. în situația în care sarcinile de producție nu se realizează, veniturile personalului muncitor se diminuează în mod corespunzător. Aceasta va mări răspunderea întregului personal pentru realizarea integrală a tuturor prevederilor de plan și va contribui la sporirea eficienței economice a fiecărei unități.în situații în care nu sînt posibilități de acoperire cu sarcini de producție a între

I. PERFECȚIONAREA SISTEMULUI
DE RETRIBUIRE

în vederea retribuirii tuturor categoriilor de personal în raport direct cu contribuția adusă la înfăptuirea sarcinilor de plan, pentru a stimula realizarea și depășirea producției planificate. îmbunătățirea calității
A. Acordul globalIn toate unitățile economice se va trece la aplicarea acordului global la toate categoriile de personal, pentru toate lucrările și activitățile, pe baza unui contract încheiat cu unitatea și cu organele ierarhic superi

oare, în care se prevede obligația executării, intr-un anumit termen, a unui produs complet, a unui obiect fizic sau a unei producții stabilite în unități fizice, pentru 
care primește o sumă globală determinată în raport cu manopera necesară pentru executarea sarcinilor prevăzute în contract.Acordul global va cuprinde personalul muncitor direct productiv și indirect productiv, maiștri, ingineri, tehnicieni și celelalte categorii de personal, inclusiv personalul de conducere din întreprinderi, fabrici, uzine, secții, ateliere, șantiere, loturi, brigăzi și altele asemănătoare.Toate categoriile de personal din unitățile socialiste își vor desfășura activitatea pe bază de norme și normative de muncă fundamentate științific, stabilite în funcție de parametrii tehnici de funcționare ai mașinilor și utilajelor, de cantitatea de muncă necesară, în condiții de organizare superioară a producției și a muncii.

1. Fiecare formație de lucru, brigadă, ate
lier, secție, lot, șantier, fermă agricolă etc. cuprinsă în acord global va primi sarcinile de producție fizică și producție destinată exportului, precum și condițiile referitoare la realizarea integrală a producției la termenele stabilite, de calitate, consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili și energie, cheltuielile de întreținere și reparații curente și administrativ- gospodărești.în industrie, acordul global se va aplica pentru realizarea unui produs complet sau lucrare, la care participă una sau mai multe formații, sau pentru obținerea unei anumite producții fizice (piese, subansam- ble etc.) ; în construcții se va aplica pentru realizarea unui bloc de locuințe, hală industrială. pod. drum, linie electrică sau alte obiecte complete ori a unui volum de lucrări ; în agricultură se va aplica pentru realizarea unei anumite producții de cereale. legume, carne, lapte sau altele ; în transporturi, pentru realizarea unui volum fizic de mărfuri transportate etc.Fondul de retribuire pentru executarea volumului de producție sau de lucrări prevăzute în contractul de acord global, pentru întregul colectiv care participă la realizarea acestora, se stabilește pe baza normelor de muncă și normativelor de personal. 

gii capacități de producție, unitățile au obligația de a reține numai personalul muncitor necesar producției efective, iar personalul disponibil să fie redistribuit în alte activități productive, de reparații, întreținere, construcții sau alte activități în unități din cadrul aceleiași centrale, minister sau din alte ministere.
6. Oamenii muncii în calitate (le proprie

tari ai mijloacelor de producție, bunuri ale 
întregului popor, și în același timp de 
producători și beneficiari ai valorilor ma
teriale și spirituale, poartă întreaga răs
pundere pentru conducerea directă și efec
tivă a fiecărei unități economice, pentru 
gospodărirea judicioasă și eficientă a bu
nurilor ce le sînt încredințate.în acest scop, patrimoniul unităților so
cialiste va fi dat, pe bază de contract, in 
proprietatea oamenilor muncii care lucrează în fiecare unitate. Contractul va cuprinde, totodată, drepturile și obligațiile fiecărui colectiv de muncă cu privire la păstrarea și dezvoltarea proprietății încredințate, buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare, în scopul obținerii unei eficiente superioare, care să asigure autofinanțarea activităților proprii, creșterea rentabilității și participarea, într-o măsură cît mai mare, la satisfacerea necesităților generale ale economiei.în fiecare unitate socialistă, economică, de cultură, artă, știință, sănătate, învăță- mînt etc., biroul executiv al consiliului de 
conducere este gestionarul colectiv al pa
trimoniului unității. Directorul, în calitate de președinte al biroului executiv, va semna un angajament-contract prin care își va asuma răspunderea directă asupra gestionării întregului . patrimoniu al fiecărei unități socialiste. Periodic, adunarea generală a oamenilor muncii va analiza modul în care se gestionează patrimoniul unității de către fiecare colectiv de muncă și biroul executiv al consiliului oamenilor muncii.Totodată, se va introduce contractui-an- gajament individual prin care se vor reglementa raporturile dintre unitățile socialiste și personalul muncitor, drepturile și obligațiile acestora.Personalul muncitor nou încadrat se va obliga, prin contractul-angajament individual, să lucreze in unitatea respectivă cel puțin 5 ani. în această perioadă, întreprinderile vor asigura condițiile pentru pregătirea și perfecționarea lor profesională, locul de muncă în raport cu calificarea și le vor acorda drepturile prevăzute de lege pentru personalul muncitor. în perioada celor 5 ani, cei încadrați în muncă vor fi considerați membri asociați, cu drept de vot consultativ. Ei vor primi 50 la sută din sumele ce li se cuvin din fondul constituit din beneficii, iar diferența de 50 la sută — care va fi depusă în contul acestora la C.E.C. — li se va acorda la finele perioadei de 5 ani.în cazul în care membrii asociați părăsesc nejustificat întreprinderea, înainte de trecerea perioadei de 5 ani, aceștia au obligația să ramburseze cheltuielile care s-au făcut pentru pregătirea lor profesională, precum și toate celelalte cheltuieli efectuate de unitățile socialiste și de care au beneficiat cu titlu de gratuitate ; de asemenea, pierd dreptul de a primi suma din fondul de participare la beneficii depusă în cont la C.E.C. Totodată, la stabilirea dreptului de pensie se va reduce la jumătate perioada lucrată în cadrul primilor 5 ani de la încadrare pînă la părăsirea nejustificată a întreprinderii.După perioada de cinci ani, persoanele încadrate în muncă devin membri cu drep
turi depline, calitate în care vor avea dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere colectivă. Personalul de conducere va fi recrutat numai dintre membri cu drepturi depline, fie din cadrul întreprinderii respective, fie prin transfer din alte unități.

produselor, sporirea exportului, creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție, se propune perfecționarea sistemului de organizare și retribuire a muncii, după cum urmează :
Totodată se vor determina numărul de ore necesar pentru realizarea integrală a producției sau a lucrărilor Btabilite, precum și numărul și structura de personal pentru fiecare formație de lucru.Fiecare colectiv care lucrează în acord global are dreptul și obligația să-și organizeze cît mai bine întreaga activitate, asi- gurind folosirea intensivă a mașinilor și utilajelor, utilizarea completă a timpului de muncă. întreținerea și repararea la timp și de calitate a utilajelor, organizarea transportului și manipulării materiilor prime, materialelor și a produselor, astfel incit șă execute producția prevăzută cu un număr cît mai mic de personal.2. Suma retribuțiilor cuvenite personalului retribuit în acord global se va stabili în raport direct cu cantitatea de produse fizice realizate, calitatea acestora si a producției pentru export, fără a fi limitată, atît în cazul depășirii, cît și în cazul nerea- lizării sarcinilor de plan.Veniturile personalului retribuit în acord global vor crește pe măsura sporirii productivității muncii individuale și pe total unitate.Fondul de retribuire cuvenit formației de lucru, în raport cu producția fizică și valorică realizată, se împarte între membrii formației. în funcție de retribuțiile tarifare și aportul adus de fiecare la realizarea sarcinilor. Pentru maiștrii, inginerii și tehnicienii care lucrează în acord global. retribuția se stabilește în raport cu producția fizică și valorică medie, realizată de formația de lucru din care face parte. Fondul de retribuire stabilit pentru producția sau pentru lucrările prevăzute în contractul de acord global rămîne același, indiferent de numărul de personal cu care a lucrat formația respectivă.Astfel, în situația în care o formație de 50 de muncitori trebuie să execute în decurs de o lună un număr de 200 bucăți dintr-un produs, pentfu care manopera stabilită pe bucată este de 625 lei, fondul de retribuire planificat al acestei formații va fi de 125 000 lei. Dacă formația de lucru realizează, cu numărul de muncitori prevăzut, un număr de 240 bucăți, ea va beneficia de un fond de retribuire de 150 000 lei, ceea ce va permite ca fiecare membru al formației să realizeze venituri cu circa 20 la sută mai mari. în cazul în care formația realizează producția prevăzută în plan numai cu 40 muncitori, ea va beneficia de fondul de retribuire planificat de 125 000 

lei, fiecare membru al formației realizind astfel venituri mai mari cu circa 25 la sută. Dacă insă producția planificată se realizează cu un număr de 55 muncitori, respectiv mai mare decît cel prevăzut, aceștia vor avea dreptul la același fond de retribuire, astfel Că fiecare membru al formației va realiza venituri cu circa 10 la sută mai mici.3. Organele de conducere ale unităților socialiste, toți oamenii muncii au datoria să ia măsurile necesare pentru organizarea la un nivel corespunzător a producției și a muncii, în principal prin extinderea lucrului Ia mai multe mașini, îmbunătățirea activității de întreținere și reparații, a transportului intern, depozitării și manipulării materiilor prime și materialelor, a aprovizionării locurilor de muncă cu materiale, scule, dispozitive, reducerea personalului indirect productiv. în condițiile generalizării acordului global, maiștrii și inginerii sînt obligați să participe nemijlocit în pro
B. Forme de retribuire specifice

unor ramuri
1. La unitățile de stat de producție agri

colă, stațiunile de mecanizare a agriculturii 
și celelalte unități de stat cu activitate 
agricolă se va aplica în mod generalizat forma de retribuire in acord global la nivel de formație, fermă, secție, sector de deservire, pînă la nivelul întreprinderii, consiliului unic agroindustrial, trustului județean de profil și al direcției generale agricole județene, proporțional cu realizarea, pe întreaga unitate sau subunitate, a producției fizice agricole și a producției industriale, cu condiția realizării cantităților planificate la principalele produse agricole, încadrării în normele de consum de materii prime, materiale, combustibili și energie, nedepășirii cheltuielilor de prodtîcție și a îndeplinirii altor indicatori specifici.2. în activitatea de comerț interior, ali
mentație publică și turism se va aplica în continuare, la întregul personal operativ și la muncitori, forma de retribuire prin remiză. exprimată prin cote la 100 lei desfacere, fără a se mai asigura un minim garantat, cum este î.n prezent.Celelalte categorii de personal din aceste unități, inclusiv personalul de conducere, vor fi retribuite în acord direct proporțional cu gradul de îndeplinire a planului de desfacere sau prestații, retribuțiile urmînd să crească ori să se micșoreze, nelimitat, în raport cu nivelul de realizare a acestor indicatori. Retribuția astfel stabilită se mai majorează sau se diminuează cu 1 la sută pentru fiecare procent de depășire sau de nerealizare a beneficiului planificat, în limita a 8 la sută din retribuția tarifară, potrivit prevederilor Legii retribuirii.

3. în activitatea de cercetare științifică, 
inginerie tehnologică și proiectare se va

C. Stimularea realizării și depășirii 
producției pentru export1. întreprinderile care execută producție destinată exportului au sarcina să ia toate măsurile pentru realizarea integrală și. la termen a planului de export, să execute produse de înalt nivel calitativ, cu parametri tehnici și funcționali ridicați, cu consumuri materiale și energetice reduse, competitive sub toate aspectele cu cele mai bune produse realizate pe plan mondial.2. Pentru stimularea producției de export realizate în condiții corespunzătoare de calitate, beneficiile unităților economice care produc și livrează mărfuri pentru export. precum și veniturile oamenilor muncii care participă nemijlocit la realizarea acestei producții vor fi majorate. Aceasta se va realiza pe următoarele căi :a) la. producția destinată exportului se vor asigura rentabilități și beneficii mai mari, prin diminuarea corespunzătoare a nivelului rentabilității și beneficiului la producția pentru consumul intern ;b) mărimea ratei rentabilității și a beneficiului pentru producția de export va fi stabilită în funcție de ponderea exportului în totalul producției.Așa. de exemplu. în cazul unei întreprinderi care are o rentabilitate de 20 la sută și o pondere a producției pentru export de 40 la sută, nivelul rentabilității pentru producția de export va fi stabilit la circa 32 la sută, iar pentru consumul intern la circa 12 la sută. în aceste condiții, întreprinderile care realizează un volum mai Vnare de export vor obține beneficii majorate și. în consecință, va crește fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor.Din totalul fondului de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, o cotă mai mare, proporțional cu ponderea exportului în totalul producției, va reveni oamenilor muncii care au contribuit direct la realizarea producției de export.3. Se va crea un fond pentru promovarea și susținerea exportului unor produse, pe seama unor venituri superioare la produsele similare destinate consumului intern, . din obținerea unor prețuri externe îmbunătățite, precum și din alte surse.4. Se vor acorda în continuare premii anuale, din beneficiul suplimentar obținut de unitățile producătoare de mărfuri pentru export ca urmare a aplicării, la unele produse destinate exportului, a unor cote mai mici de prelevare pentru societate a unei părți din valoarea producției nete. Fondul de premiere va fi de 15 la sută din beneficiul suplimentar în cazul exportului

D. Retribuirea personalului muncitor 
din întreprinderile de comerț exterior1. Personalul muncitor din întreprinderile de comerț exterior, precum și cel din compartimentele de comerț exterior din centrale și întreprinderi va fi retribuit pe bază 

de cote, in Iei, aplicate la 1 000 ruble sau 1 000 dolari pentru export, import, aport valutar realizat și la celelalte operațiuni cuprinse în volumul total de activitate al fiecărei întreprinderi.Cotele de retribuire se stabilesc de ministerele economice avlndu-se in vedere, potrivit prevederilor Legii nr. 12/1980, următoarele criterii :— acoperirea cu contracte ferme a planului de export, pe relații ;— realizarea planului de export pe relații ;— asigurarea importului de materii prime și alte materiale necesare economiei noastre naționale, în limita fondurilor valutare alocate prin plan ;— realizarea acțiunilor de cooperare economică internațională prevăzute în plan ;— realizarea prestărilor de servicii internaționale și a. celorlalte operațiuni din 

ducție la executarea Unor lucrări mai complexe pentru a contribui efectiv la realizarea integrală, de calitate și într-un timp cit mai scurt a sarcinilor de plan. în același timp, colectivele de oameni ai muncii sint direct interesate in întărirea disciplinei la fiecare loc de muncă, avind datoria să manifeste, în întreaga lor activitate, combativitate și intransigență față de cei care încalcă ordinea și disciplina, au o atitudine de superficialitate și lipsă de.răspundere în muncă și să formeze o opinie de masă care să asigure educarea acestora: sau, după caz, tragerea lor la răspundere.Persoanelor care absentează nemotivat de la lucru, dezorganizînd in acest fel desfășurarea normală a procesului de producție, li se vor aplica sancțiunile și penalizările prevăzute ’ de lege, iar în situația în care și după avertismentul primit continuă să absenteze în mod repetat, vor fi îndepărtate din întreprindere.
sau activitățiaplica cu precădere forma de retribuire în acord global, îndeosebi pentru crearea i introducerea în producție a unor tehnolog l sau produse noi, perfecționarea și mode • nizarea celor existente, proiectarea obiecti • velor de investiții și va cuprinde întreg ciclul cercetare-proiectare și aplicarea in producție a rezultatelor obținute, pină la atingerea parametrilor, stabiliți.Pe parcursul executării lucrărilor, personalul care lucrează în acord global primește avansuri, lunare, a căror valoare, curriulată, nu poate fi mai mare de 80 la sută din suma stabilită pe lucrare. La predarea obiectivelor de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică sau a proiectelor de investiții, din suma cuvenită fiecăruia în raport cu contribuția adusă la realizarea lucrărilor se reține o parte de 10 la sută, care se restituie după aplicarea în producție a rezultatelor cercetării, respectiv la intrarea. în funcțiune a obiectivului de investiții și realizarea indicatorilor teh- nico-economici prevăzuți în proiecte sau în documentația tehnică aprobată.4. întregul personal de conducere, tehnic, economic și de altă specialitate, inclusiv -miniștri din ministere și celelalte organe centrale care coordonează activități economice. precum și cel din centralele industriale va fi retribuit in raport cu. realizarea principalilor indicatori de plan, pe ansamblul activității desfășurate de unitățile economice pe care le coordonează;în situația în care aceste organe realizează sarcinile ce le revin cu personal mai mic decît cel prevăzut în plan, fondul de retribuire economisit va putea fii acordat personalului care a participat efectiv Ia realizarea sarcinilor.

realizat in cadrul sarcinilor de plan și de 25 la sută în cazul exportului pește plan, față de 10 la sută și, respectiv, 20 la sută, cît este în prezent.5. Fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor se va majora, ca și în prezent,, cu o cotă de pină la 
10 la sută din beneficiul peste plan, proporțional cu depășirea planului de export, în limita a 1,5 la sută din valoarea exportului realizat peste plan.De asemenea, unitățile producătoare care depășesc exportul beneficiază, în continuare și de fonduri în valută. în limita a 2 la sută din valuta realizată peste plan, in vederea organizării de excursii colective in străinătate.6. Unitățile producătoare răspund de realizarea la termen și în condiții corespunzătoare de calitate,' potrivit contractelor încheiate, a mărfurilor destinate exportului, în acest scop sint obligate să ia măsuri pentru buna organizare a producției de export, repartizarea în această activitate a personalului cu înaltă calificare, întărirea ordinii și a disciplinei și realizarea unui control de calitate exigent. Totodată, pentru a asigura creșterea continuă a calității producției și a întări răspunderea în respectarea cu strictețe a clauzelor contractuale, se vor stabili norme de muncă adecvate pentru personalul muncitor care lucrează în sectoarele de montaj și finisare a producției de export.Unitățile producătoare care nu respectă termenele și condițiile de calitate prevăzute în contracte vor fi obligate să plătească penalizări întreprinderii de comerț exterior. Produsele refuzate la export sau care necesită remedieri nu se iau în calculul producției realizate, în funcție de care se stabilește fondul de retribuire cuvenit personalului din unitățile producătoare.7. Stimularea producției de export, creșterea beneficiilor la produsele exportate și a veniturilor oamenilor muncii care participă la realizarea acestei producții impun creșterea răspunderii în sporirea, diversificarea și adaptarea producției la cerințele pieței externe. îmbunătățirea continuă a calității producției și a structurii sortimentale. O atenție deosebită trebuie acordată creșterii gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și- energiei și reducerii costurilor de producție. Pe această bază urmează să se realizeze atît sporirea contribuției fiecărei unități economice la obținerea resurselor valutare necesare economiei naționale, cît și a veniturilor oamenilor muncii.
obiectul de activitate al întreprinderilor de comerț exterior.Se vor stabili cote stimulative pentru export, care vor fi cu 20—30 la sută mai mari față de cotele pentru import.Pentru efectuarea unui volum sporit de operațiuni comerciale, în vederea obținerii de aport valutar, se vor stabili cote stimulative la 1 000 dolari aport valutar realizat.Fondul de retribuire rezultat din aplicarea cotelor pentru aportul valutar realizat completează drepturile de retribuire, în cazul nerealizării planului de comerț exterior. în cazul îndeplinirii planului total de export și pe relația devize convertibile, cumulat de la începutul anului, fondul cuvenit pentru aportul valutar se eliberează în totalitate.Cotele de retribuire trebuie să asigure corelarea dintre numărul de personal aprobat, fondul de retribuire planificat și planul de comerț exterior, exclusiv sarcina de aport valutar, astfel incit, la realizarea planului, personalul muncitor să primească
(Continuare in pag. a IlI-a)
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II. ÎMBUNĂTĂȚIREA RETRIBUȚIILOR 
TARIFARE Șl CREȘTEREA PĂRȚII 

VARIABILE IN TOTALUL VENITURILOR 
OAMENILOR MUNCII

A. îmbunătățirea retribuțiilor tarifare

B. Creșterea părții variabile în totalul 
veniturilor oamenilor muncii

aport valutar și a unor beneficii în valută cît mai mari.în cazul nerealizării planului de comerț exterior, fondul de retribuire se diminuează în mod corespunzător. Unitățile sînt obligate să ia din timp măsuri pentru dimensionarea numărului de personal în corelație cu nivelul de realizare a planului de comerț exterior, potrivit contractelor încheiate.4. în situația în care nerealizarea planului de export se datorește unităților producătoare, întreprinderile de. comerț exterior pot apela Ia credite bancare pentru plata retribuțiilor, cu garanția unităților producătoare că exis.tă condiții ca în decurs de 15—30 de zile să se execute și să se livreze mărfurile contractate pentru export.

îmbunătățirea retribuțiilor tarifare se va face menținîndu-se ierarhizarea retribuțiilor pe ramuri, care corespunde' etapei actuale.Se vor aduce unele corectări rețelelor tarifare ale muncitorilor din activitatea de foraj și extracție a petrolului, ale muncitorilor care lucrează cu excavatoare și alte utilaje grele.Se va menține actualul raport între retribuția cea mai mare și cea mai mică din economie.

va fi luat în considerare la calculul drepturilor de pensie.Totodată, pentru stimularea personalului muncitor în realizarea ritmică a sarcinilor de plan pe parcursul anului, o parte mai mare a fondurilor de stimulare va fi folosită pentru acordarea de premii lunare și trimestriale, pe baza rezultatelor obținute în perioadele respective.în cadrul părții variabile a veniturilor se includ, de asemenea, sporurile,, indemnizațiile și compensațiile de care beneficiază oamenii muncii, potrivit legii. k":1. Cota de ■ cpii#ițhj.rp:''ă (iî>țtdului de 
participare la realizarea producției, a be
neficiilor și la împărțirea beneficiilor în anul 1983 va fi astfel stabilită încît, la rea- . Uzarea planului, sumele obținute pe.această- cale să reprezinte. în medie, pe economie, circa 4 la sută din veniturile realizate de oamenii muncii din retribuție, față de circa 2 la sută, cît este în prezent.Plățile din fondul de participare la beneficii se vor face și trimestrial, în raport cu beneficiile efectiv realizate de fiecare unitate economică. în trimestrele I—III, sumele astfel acordate vor putea ajunge 

pînă la cel mult 50 la sută din fondurile planificate pentru aceste perioade. în funcție de rezultatele anuale, se vor acorda, pe baza datelor definitive de bilanț, diferentele cuvenite pentru beneficiile realizate in cadrul planului, precum și sumele aferente beneficiilor realizate peste pian.Repartizarea fondului de participare la beneficii se va face în raport cu contribuția fiecărui om al muncii la realizarea și depășirea sarcinilor ce au revenit întreprinderii. în acest scop, cel puțin 75 la sută din fondul constituit se va repartiza in raport cu retribuția realizată, în acord sau in regie, de fiecare om al muncii.- iar pînă la 15 la sută se va putea folosi pentru stimularea suplimentară a celor care au avut; o contribuție deosebită la rezultatele obținute, comparativ cu situația din prezent, cind cel puțin 85 la sută din fond se repartizează în raport cu retribuția tarifară și-cu sporul de vechime, iar pentru stimularea diferențiată a personalului in raport cu activitatea depusă se poate folosi numai 5 la sută din acest fond.La fel ca în prezent, pînă la 5 la sută din fondul de participare la beiîeficii se va putea folosi pentru excursii in străinătate și pînă la 5 la sută pentru completarea fondului destinat acțiunilor sociale.
2. Pentru stimularea realizărilor deosebi

te obținute de personalul muncitor, fondul destinat acordării de premii în cursul anu
lui pentru astfel de rezultate va fi majorat. constituindu-se pe baza unei cote de 2 la sută din fondul de retribuire planificat, în loc de 1 la sută, cît este în prezent.3. Va fi introdus un sistem de premiere 
trimestrială pentru îndeplinirea principali
lor indicatori de plan, astfel :— pentru muncitori, se vor acorda premii pentru realizarea producției fizice și a calității acesteia, corespunzător prevederilor din plan și normelor de calitate ; pentru stimularea muncitorilor în obținerea unor materii prime, materiale și produse de calitate superioară, se vor acorda premii 
de calitate ;— pentru personalul de conducere, precum și pentru personalul tehnic, economic, de specialitate și administrativ, acordarea premiilor trimestriale va fi condiționată de îndeplinirea a 2—4 indicatori — producția fizică, planul de export, producția-marfă vîndută și încasată, producția netă, cheltuielile totale de producție sau alți indicatori similari,, specifici fiecărui sector de activitate.Fondul de premiere pentru îndeplinirea principalilor indicatori de plan se va constitui în raport cu beneficiile efectiv realizate. pe bază de cote diferențiate pe unități, astfel încît, la realizarea beneficiului planificat, acest fond să reprezinte. în medie pe economie, circa 3—4 la sută din veniturile realizate de oamenii muncii din retribuție. Premiile se vor acorda în cadrul fondului de retribuire cuvenit fiecărei unități.în situația economisirii cheltuielilor ad- .ministrativegoșppdăreș.tt prevăzute in plan, o parte din economiile realizate-von fi acordate sub formă de premii, iar în cazul depășirii acestora fondul de premiere va fi micșorat cu sumele corespunzătoare depășirii. — ■4. Pentru economii de materii prime, ma
teriale, combustibili, energie și forță de 
muncă, îmbunătățiri de tehnologii sau rețete de fabricație care conduc la micșorarea consumurilor specifice, se vor acorda, timp de un an, premii de pînă la 30 la sută din valoarea economiilor obținute.Personalul de conducere care, prin elaborarea și aplicarea , unor măsuri tehnice 

sau organizatorice, contribuie la realizarea de economii va beneficia de premii individuale care nu vor depăși media premii
lor obținute de muncitorii care au partici
pat Ia obținerea acestor economii.5. Personalul din unitățile industriei extractive care depășește producția fizică planificată la extracția de țiței, cărbune și alte materii prime va beneficia, la fel ca in prezent, de premii anuale dintr-un fond de 5—15 la sută din valoarea produselor extrase peste plan.6. în cadrul fondului de retribuire pla
nificat pentru personalul muncitor din instituțiile social-culturale. din aparatul ministerelor, al consiliilor populare și celorlalte instituții va crește ponderea premiilor anuale la - peste 3 la sută.7. Sumele de care poate beneficia personalul muncitor din fondul de participare la beneficii, stimulente pentru export, premii lunare și trimestriale, precum și orice alte categorii de premii sau recompense se vor acorda, neplafonat, in condițiile prevăzute de lege. în raport cu rezultatele economice obținute.

III. PLANIFICAREA Șl ELIBERAREA 
FONDULUI DE RETRIBUIRE1. Fondul de retribuire se planifică pe unități de producție, pe baza normelor de consum de muncă pe produs sau lucrare.Repartizarea pe uzine, fabrici, secții, ateliere. șantiere, loturi și. în cadrul acestora, pe formații de lucru a fondului de retribuire se va face in funcție de structura planificată a producției și de volumul de muncă prevăzut, potrivit tehnologiilor stabilite.2. Eliberarea fondului de retribuire la unitățile economice, pentru întregul personal muncitor, se face în limita sumelor planificate, calculate în raport cu gradul de realizare a producției fizice planificate ; a producției pentru export, a producției nete și a producției-marfă vîndute și încasate pe total întreprindere.Formațiile de lucru, atelierele, secțiile, brigăzile, fabricile și uzinele care își îndeplinesc și depășesc sarcinile de producție fizică, cu respectarea celorlalte condiții stabilite potrivit legii, beneficiază de fondul de retribuire rezultat în raport cu cantitatea de produse fizice realizate în acord și acord global, pe baza fondului stabilit pe unitatea de produs sau lucrare, independent de rezultatele pe total întreprindere.Unitățile și subunitățile de producție care nu realizează producția planificată, nu respectă condițiile de calitate, depășesc cheltuielile de producție, nu realizează producția netă planificată și nu-și realizează sarcinile de producție pentru export saU alte condiții stabilite ‘viii’ primi un fopd de retribuire .mțcșofaț . cpregpuiizățpr, .gradului de îndeplinire a sarcinilor de -plam3. întreprinderile, centralele și ministerele vor trebui să ia din timp toate măsurile și să acționeze ..în permanență pentru, realizarea ,și livrarea la termen a producției, pentru reducerea consumului de manoperă pe produs sau lucrare, restrângerea personalului indirect productiv, corespunzător sarcinilor de creștere a productivității muncii, mai buna fundamentare a normelor și normativelor de muncă, sporirea calității producției, astfel încît să asigure o corelație corespunzătoare între drepturile indivi-

Sumele ce se vor acorda personalului de conducere și de administrație ca participare la beneficii sau ca premii se vor stabili cel mult în aceeași proporție ca la celelalte categorii de personal din unitate.8. La începutul fiecărei luni se vor afișa în secțiile și atelierele de producție. în șantiere și loturi sarcinile ce revin colectivului de muncă, precum și sumele de care vor beneficia la realizarea acestor sarcini.La încheierea perioadei de -plan, partea variabilă a veniturilor întregului personal va fi afișată. în prealabil, astfel incit colectivul de muncă să ia cunoștință din timp și să formuleze observații și propuneri.Pe seama acestor măsuri se asigură creșterea în continuare a veniturilor din muncă ale întregului personal muncitor, atit prin creșterea retribuțiilor tarifare, cît și prin sporirea părții variabile. Totodată, oamenii muncii mai beneficiază de venituri directe sub formă de alocație de stat pentru copii, a cărei pondere in totalul veniturilor reprezintă circa 9 la sută.

duale de retribuire în raport cu cantitatea și calitatea muncii depuse și nivelul de realizare a producției fizice.în situații deosebite, dacă pentru o anumită perioadă nu sînt posibilități de utilizare a capacităților potrivit prevederilor de plan, conducerile întreprinderilor sînt obligate să ia măsuri ca personalul muncitor — inclusiv cadrele de conducere și personalul tehnic și de administrație — disponibil să fie constituit in formații de lucru și să efectueze activități productive, de reparații' și întreținere, construcții și alte prestări de servicii în unități din cadrul aceleiași centrale sau minister ori din alte ministere.în cazurile în care se prevede reducerea volumului producției pe perioade mai lungi, să fie reținut numai personalul muncitor strict necesar, iar cel devenit disponibil să fie transferat în alte unități.4. La unitățile agricole de stat, fondul de retribuire să se elibereze în cursul anului sub formă de avans din fondul cuvenit pentru producția ce se prelimină a se realiza în cadrul sarcinilor de plan. în situația în care organul ierarhic superior și băncile constată în cursul anului că se prelimină o realizare a producției fizice agricole mai mică decit cea planificată, să se reducă în mod corespunzător avansul lunar, începînd din luna in care s-au făcut aceste preliminări. La finele anului, să se stabilească de- • finitiv fondul de retribuire cuvenit corespunzător producției efectiv ■ realizate.
+Aplicarea fermă a principiului . socialist de retribuire... după cantitatea și calitatea muncii va da noi dimensiuni inițiativei individuale și colective, răspunderii tuturor oamenilor muncii in transpunerea în viață a- politicii Partidului Comunist - Român,- a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru gospodărirea eficientă a fondurilor materiale și bănești, utilizarea integrală a capacității de producție și a forței de muncă și sporirea, pe această bază, a veniturilor tuturor celor ce muncesc. Totodată, legarea mai strinsă a veniturilor individuale de realizarea producției, 

de productivitatea muncii și eficienta economică, de valorificarea superioară a materiilor prime și a forței de muncă va constitui un factor de importanță maximă în creșterea venitului național, sursă care asigură fondurile necesare dezvoltării generale a societății și ridicării standardului de viață al poporului. în viitor, retribuțiile oamenilor muncii vor putea fi majorate numai în raport cu creșterea producției și a productivității muncii, cu reducerea cheltuielilor de producție, cu sporirea eficienței în toate sectoarele de activitate.Așa cum s-a stabilit la Congresul al XII-' lea al partidului, in cel de-al 7-lea plan cincinal, țara noastră trebuie să treacă la un nou stadiu de dezvoltare, să se realizeze o nouă calitate a muncii și vieții în toate sectoarele de activitate. Aceasta permite ■ — potrivit hotărârilor Conferinței Naționale a partidului — ca, incă din acest, an. să se asigure dezvoltarea economică intr-un ritm mai intens, continuind cu consecventă punerea pe primul plan a realizării unei industrii și ■agriculturi intensive, a unei calități superioare a muncii și a vieții, dezvoltării puternice a bazei energetice și de materii prime, asigurând astfel toate condițiile pentru ca patria noastră, întregul popor.să se dezvolte.prin forte proprii, în- tr-o măsură mult mai Însemnată decit pină în prezent. Sarcini deosebite — de cea mai mare responsabilitate , față de prezentul și viitorul țării —. sînt. in domeniul dezvoltării forțelor, de producție, a. bazei materiale și a venitului național, precum și. în domeniul consumului, astfel încît acesta să nu depășească posibilitățile reale de care dispună societatea.în toate sectoarele economiei națională sînt asigurate condițiile necesare pentru realizarea prevederilor planului cincinal. Sa impune ca toate consiliile de conducere, toți oamenii, muncii, în calitate de proprietari, producători și beneficiari, să acționeze — așa cum a indicat secretarul general al partidului — cu cea mai mare răspundere pentru desfășurarea ritmică a întregii activități economice, pentru realizarea producției fizice, creșterea calității și eficienței în întrea.ga economie națională. Hotărîtoare este functionarea in bune condiții a tuturor organismelor muncitorești, a adunărilor generale, consiliilor de conducere ale unităților econotnico-sociale.Ministerele, centralele și întreprinderile vor trebui să acționeze cu fermitate pentru asigurarea bazei materiale, a folosirii depline a capacităților de producție existente în fiecare unitate, pentru desfășurarea ritmică a activității de producție, investiții 'și export, respectarea strictă a obligațiilor din contractele economice, a condițiilor de calitate, pentru creșterea continuă a eficienței întregii activități. Se vor aplica cu hotărîre măsurile stabilite prin programul de creștere mai puternică a productivității, muncii, în' vederea folosirii judicioase a forței de muncă în activități direct productive, pentru creșterea veniturilor oamenilor muncii în raport direct cu îndeplinirea sarcinilor de plan. O importanță"'flîhclrtmentală are aplicarea fjăț'mă ' ;i orientărilor, secretarului general !';âi-'părtidiiliiii; tovarășul Nicolae Ceâușe'scu. privind creșterea' substanțială a productivității muncii, astfel încît pînă la sfârșitul acestui cincinal să ajungem din _urmă. unele..țări. dezvoltate.îndeplinirea neabătută a planului de dezvoltare economico-socială va asigura mijloacele necesare pentru ridicarea în continuare a bunăstării materiale și spirituale. De munca întregului popor depinde ca viața să devină mai bună, mai - îmbelșugată, ■ ca societatea să fie cit mai înfloritoare, aceasta constituind obiectivul fundamental ăl hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale a partidului.

h această șăpțămînă^ cu timp prielnic^ prințr-o puternică concentrare a forțelor de la sate

RITMUL ÎNSĂMÎNȚÂRILOR SĂ FIE INTENSIFICAT LA MAXIMUM!
TELEORMAN

„Săptămîna porumbului^ s-a declanșat, 
dar nu in toate unitățilePînă luni dimineața, în . unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Teleorman s-au însămințat 45.1a sută din suprafețele prevăzute a se cultiva in această primăvară. După Încheierea semănatului mază- rii, sfeclei de zahăr, inului și florii- soarelui. principalele forțe sint concentrate la semănatul porumbului pe cele 140 000 hectare, din care 115 000 hectare in sectorul socialist. Referitor la desfășurarea acestei lucrări, tovarășul Marin Nisipașu, secretar al 1 2 3 comitetului județean de partid, ne-a spus : „în centrul atenției mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiștilor se află acum semănatul porumbului. Analizind mersul lucrărilor,. comandamentul județean pentru agricultură a declarat această săptă- mină „săptămîna porumbului". Pentru intensificarea ritmului la semănat a fost organizat schimbul II la pregătirea patului germinativ, s-a organizat întrajutorarea cu formații mecanice între unitățile din același consiliu agroindustrial. Măsurile organizatorice și tehnice luate permit ca zilnic să se realizeze la semănat cite 16 hectare. în medie, cu fiecare din cele 800 semănători aflate in dotarea secțiilor de mecanizare".

integral retribuția tarifară și, după caz, indemnizația de conducere prevăzută de lege.2. Personalul din unitățile românești din cadrul rețelei externe de comercializare și service se retribuie pe bază de cote anuale, in raport cu volumul de export realizat sau cu beneficiul in valută cuvenit.3. întreprinderile de comerț exterior sînt obligate să ia măsuri pentru asigurarea din timp cu contracte a întregului plan de export, pentru creșterea eficienței exportului de produse românești, diversificarea activității pe piețele externe prin promovarea exportului și a altor produse decit cele din profilul lor, pentru realizarea unui

Corespunzător politicii consecvente a partidului nostru de ridicare a nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii, în anul 1983 va începe o nouă majorare a retribuțiilor medii nominale, astfel incit retribuția reală la încheierea acestei acțiuni, în trimestrul I 1984, să fie cu 5 la sută mai mare față de media anului 1980.In cadrul majorărilor generale ale retribuțiilor ce vor fi efectuate se vor îmbunătăți retribuțiile tarifare ale tuturor categoriilor de personal.
în aplicarea hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului privind perfecționarea retribuirii muncii, o atenție deosebită se va acorda cointeresării colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi, în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, la rezultatele finale obținute de întreprinderea în care lucrează.In acest scop, cu ocazia majorării retri-' buțiilor prevăzute în plan, o parte importantă din fondul de retribuire planificat urmează să se acorde pentru sporirea părții variabile în veniturile oamenilor muncii, îndeosebi pe seanța icreșterii, ponderii .țjCelor. componente ale 'retribuției-'fie nâtiirăi-sa--V stimuleze îndeplinirea și depășirea planului, cum sînt participarea la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, adaosul de acord și premiile.Pentru stimularea în mai mare măsură » stabilității forței de muncă în aceeași unitate, va crește sporul de vechime neîntreruptă în aceeași unitate în așa fel încît ponderea, acestuia în tojalul retribuției. să ajungă la circa 5 .la sută.Sporul de vechime neîntreruptă se va extinde în toate sectoarele de activitate și

Cum se acționează concret în. cimp ? Pînă duminică seara s-au semănat cu porumb 24 000 hectare, cele mai mari suprafețe fiind realizate in consiliile agroindustriale Tătăreștii de Jos, Turnn Măgurele, Blejești, Dobrotești, Videle. In cursul nopții de sîmbătă spre duminică a plouat. Totuși, duminică s-a lucrat cu forte sporite in majoritatea unităților agricole din județ. în consiliul agroindustrial Blejești s-au semănat cu porumb peste 350 hectare. La C.A.P. Talpa, una din unitățile din această zonă a județu

lui, încă de la . primele ore ale dimineții mașinile și oamenii au impînzit cirnpul in toate cele patru ferme vegetale. în apropierea unei sole, la ferata nr. 1, unde mecanizatorii Flo- rea Vîjoaica, Stelian Urzică și Constantin Catană semănau porumb. îl întilnim pe inginerul-șef Carol Dinu. ..Am început însămințarea porumbului încă din ultima decadă a lunii martie, ce-i drept pe suprafețe mai mici. Acum lucrăm din plin, temperatura solului depășind 8—9 grade, Semănătorile sînt bine reglate pentru a realiza o densitate de 55 000 plante la hectar la recoltare, pe teren neirigat". Grija pentru calitatea lucrărilor, pentru reducerea consumului de carburanți este evidentă la locurile de muncă. Alimentarea tractoarelor cu motorină se face direct in cimp, iar semințele și ingrășămintele 

La semănatul florii-soarelui pe terenurile cooperativei agricole de producție Cleja, județul BacăuFoto : N. Buică

chimice se transportă numai cu atelajele.Alături, la cooperativa agricolă Gâleteni, la ora 11 semănatul nu începuse din cauza ploii căzute în noaptea precedentă. între timp, mecanizatorii au mai reglat mașinile. Patul germinativ. în care urmează să intre semănătorile, este bine pregătit, nivelat . și afinat. „Am pierdut aproape o jumătate de zi, dar reluăm lucrările — ne spune inginerul-șef Dumitru Ristea. Pînă la lăsarea întunericului,, voim semăna cel puțin 70 hectare cu porumb".Intr-adevăr, se muncește cu spor în multe unități agricole din Teleorman. Sînt semne bune, pentru viitoarea recoltă. Exemplul unităților mai avansate la semănat trebuie insă urmat de toate unitățile din județ. Spunem aceasta, .deoarece specialiști din multe întreprinderi agricole de stat mai așteaptă încălzirea solului. .Așa se explică de ce în întreprinderile agricole de stat din județ au fost insămînțate doar 9 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva cu porumb.
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scinteii"

TULCEA

„Mai bine decit anul trecut“- o mentalitate 
care duce la intirzierea lucrărilor

t în ultimele zile ale săptâminii trecute. în județul Tulcea a început semănatul porumbului și al soiei. Practic, în cea mai mare parte a unităților agricole abia duminică a fost prima zi in care s-a lucrat intens la semănatul acestor culturi. în această zi. în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Macin. Mahmudia. Mihail Kogălniceanu, Isaccea și Cea- murlia de Jos sămința de porumb a fost pusă sub brazdă pe suprafețe ce reprezintă între 7—10 la sută din cele planificate, atingindu-se vitezele zilnice stabilite la efectuarea acestei lucrări.Sint folosite din plin și peste tot condițiile pentru intensificarea semănatului ? în unele unități agricole se muncește in ritm corespunzător. Astfel, duminică dimineața, la 

ivirea zorilor, la cooperativa agricolă Beștepe mecanizatorii se aflau în cimp, pregătind ultimele hectare din sola ce urma să fie semănată cu porumb. „Patul germinativ este pregătit pe întreaga suprafață ce urmează să primească sămința de porumb și soia — ne spunea ing. Nicolae Angliei, șeful fermei nr. 3, pe care l-am intilnit in cimp. Ploaia căzută a in- . trerupt temporar lucrul. îndată ce pămintul se va zvinta, semănătorile vor intra in brazdă", Intr-âdevăr, la ora prânzului' mecanizatorii de pe semănători lucrau de zor. Pină la căderea serii. în. această unitate âu fost insămînțate 200 hectare Cu porumb. Cu viteza înregistrată duminică, se apreciază că semănatul porumbului se va încheia aici în cel mult șase zile.Intens se lucra la semănatul porumbului și pe ogoarele cooperativei agricole Murighiol. „Resturile vegetale au fost adunate încă din iarnă de cooperatori — ne. spunea Grigore Condrat, președintele cooperativei. Din cele 600 hectare prevăzute a fi cultivate cu porumb, terenul a fost pregătit pe 200 hectare". Și in cooperativele- agricole Lunca, 6 Martie, Jijila, Cataloi, întreprinderile agricole de sfat Măcin și Mihail Kogălniceanu se lucra cu spor.Cu toate acestea, pe ansamblul județului au fost insămînțate, pină în seara zilei de 3 aprilie, doar 2 000 hectare — adică 3 la sută din suprafața prevăzută cu porumb. De ce atit de puțin? Pentru că s-a atins o viteză de numai 1 500 hectare, față de 6 225 hectare cit trebuie să fie realizate intr-o zi cu cele 441 semănători aflate în unitățile agricole tulcene. Acest ritm scăzut se datorește îndeosebi tergiversării de către unii specialiști a începerii semănatu-

LA SEMĂNATUL PORUMBULUI

Decalaje nejustificate între județe din aceeași zonă
Situația lucrărilor în seara zilei de 3 aprilie

MEDIA ZONEI I — 18 la sută

PESTE MEDIA ZONEI : Ialomița — 39 la sută, 
Olt — 32 la sută, Sectorul agricol Ilfov — 24 la 
sută, Călărași — 22 la sută, Teleorman — 21 la 
sută, Dolj — 19 la sută.

SUB MEDIA ZONEI : Arad și Buzău — 17 la 
sută, Giurgiu — 16 la sută, Brăila și Timiș — 12 la 
sută, Constanța — 10 la sută; Tulcea — 3 la sută.

Sînt rezultate care trebuie să îndemne pe oamenii muncii 
din agricultura județelor aflate în această zonă și, în mod 
deosebit, pe cei din județele unde stadiul lucrărilor este 
sub media zonei să acționeze energic, cu toate forțele, zi 
și noapte, pentru intensificarea la maximum a ritmului în- 
sămînțării porumbului.

lui. Specialiștii și conducerile unităților din consiliile agroindustriale To- polog și Casimcea consideră fără nici un temei că lucrările agricole de primăvară ar fi mai avansate decit anul trecut și. de aceea, n-ar trebui să se grăbească. Este o mentalitate greșită, dăunătoare, care nu poate să ducă decit la prelungirea semănatului porumbului, a celorlalte lucrări agricole de primăvară.Dealtfel, chiar dacă s-ar lucra cu viteza zilnică prevăzută, de 6 225 hectare — care după cum am văzut este departe de a se realiza — semănatul 

porumbului ar însemna să se efectueze in aproape zece zile. Dar.acest, lucru nu poate fi admis, deoarece în acest județ situat în zona I semă-, natul trebuie să se încheie pînă .la 10 aprilie. De aici se desprinde necesitatea ca organele județene de partid și agricole să acționeze energic pentru mobilizarea tuturor forțelor de la sate pentru ca noaptea să lucreze la pregătirea patului germinativ, iar .ziua — la semănat.
Neculai AM1HULESE1corespondentul „Scinteii”
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Prin aplicarea noilor decrete ale Consiliului de Stat

Stimulente puternice pentru producătorii agricoli, 
măsuri ferme pentru întărirea ordinii în domeniul

desfacerii produselor agroalimentare
„îngrijitorii sint direct interesați in sporirea 

de animale11efectivelor
In cooperativa noastră agricolă 

creștem 2 600 bovine, din care 500 
de vaci, revenind 102 bovine la 
suta de hectare. Recentele îmbu
nătățiri aduse prevederilor Decre
tului Consiliului de Stat nr. 3951 
1981 oferă multe avantaje crescă
torilor de bovine în special. Noi 
avem condiții să depășim indi
cele de natalitate planificat pe 
județ și să obținem In acest

de fond a siste- 
cointeresare a in
animate. Ei știu

încheierea lucrărilor seminarului internațional cu tema:
„Tineretul și studenții - solidaritate pentru pace, dezvoltare 

națională, dreptate socială și o nouă ordine economică internațională11 
și ale Conferinței Generale a Mișcării Internaționale a Tineretului 

și Studenților pentru Națiunile Unite

județ și să obținem tn acest an 
450' de viței. Pentru cei 25 de viței 
realizați in plus unitatea va mai 
incasa 12 500 lei.

Desigur, o parte însemnată din 
aceste prime va fi utilizată pentru 
modernizarea fermei zootehnice. 
Dar spre deosebire de alfe acte 
normative adoptate pentru stimu
larea producției zootehnice, noile 
reglementări conțin prevederi im
portante și pentru stimularea în
grijitorilor. Eu consider că tocmai 
in această stimulare a îngrijitori
lor, a celorlalți oameni cu atribu
ții în domeniul zootehnic constă 
însăși esența noilor măsuri de co
interesare a crescătorilor de ani
male. Dintotdeauna țăranul nostru 
a fost obișnuit să știe exact ce are 
de făcut și cit va ciștiga dacă va 
obține ce i s-a stabilit. Noile pre
vederi care completează decretul 
amintit reglementează tocmai a-

ceastă problemă 
mului nostru de 
grijitorilor de 
acum precis că pentru fiecare vi
țel crescut în fermă cel puțin 6 
luni, cooperativa beneficiază de o 
primă de 400 lei, respectiv 500 lei 
dacă vițelul se obține de la junin- 
că. Că din această primă 100 de 
lei revine îngrijitorului care are în 
întreținere vaca de la care s-a ob
ținut vițelul. Bineînțeles cu condi
ția ca el să-l îngrijească în mod 
corespunzător cel puțin 6 luni.

După calculele pe care le-am fă
cut, numai îngrijitorii de la ferma 
de vaci vor incasa in acest an o 
primă in valoare de cel puțin 45 000 
lei, revenind 3 000—4 000 lei de fie
care om. Pentru un țăran aceasta 
reprezintă un cîștig important in 
plus. Am deplina convingere că și 
de data aceasta el va răspunde cu 
fapte — fapte care înseamnă ani
male și produse animale mai multe 
— noilor măsuri adoptate de condu
cerea partidului și statului pentru 
stimularea crescătorilor 
male.

Ing. VILLANYl președintele C.A.P. județul Satu Mare

scripția noastră — orașul Videle și 
comuna Moșteni — in ultimele luni 
au fost întreprinse acțiuni susținute 
pentru îmbunătățirea activității in 
zootehnie. In ce ne privește pe noi, 
cei care avem obligația să asigu
răm sănătatea și reproducția ani
malelor, am trecut la repartizarea 
cite unui tehnician veterinar pe fie
care fermă zootehnică și fiecare 
zonă din sat, care răspunde material 
atit de realizarea indicelui de nata
litate, cit și de integritatea septe
tului. O atenție deosebită acordăm 
și întăririi ordinii și disciplinei in 
rindul îngrijitorilor, respectării nor
melor de igienă și hrănire a ani
malelor. S-au creat in acest mod 
condiții mai bune pentru sporirea 
producțiilor de carne și lapte, creș
terea natalității și eliminarea mor- 
talităților. Starea de reproducție a 
animalelor este bună și, după reali
zările de pînă acum, avem toate 
condițiile să atingem indicele de

de 85 lanatalitate planificat 
sută.

Sarcini de mare responsabilitate 
ne revin nouă, medicilor de cir
cumscripție, și în ce privește apli
carea decretului referitor la decla
rarea animalelor, evitarea înstrăină
rii bovinelor și cabalinelor, respec
tiv in apărarea integrității șeptelu
lui. Cu atit mai mult se impuneau 
aceste măsuri cu cit au existat ca
zuri de tăiere a animalelor in afara 
abatoarelor și a locurilor special 
amenajate, fără un control din par
tea organelor de stat sau a medici
lor veterinari. Am convingerea că 
prin aplicarea noilor reglementări 
se pune ordine desăvirșită in pri
vința creșterii și apărării integrită
ții șeptelului.

Ion CRĂCIUN
medic-șef,
circumscripția veterinară Videle, 
județul Teleorman

„Intermediarii încalcă și interesele 
cumpărătorilor, dar și ale producătorilor"

Stat, de
ne

de ani-

ȘtefanPetrești,
de mare răspundere

în creșterea și apărarea integrității șeptelului11
Decretul Consiliului de Stat care 

completează reglementările 'anteri
oare privind contractările șl achi
zițiile de animale, păsări și pro
duse animale, precum și cel refe
ritor la declararea animalelor, în
străinarea și tăierea bovinelor și 
cabalinelor vor stimula și mai mult 
activitatea celor ce lucrează în zoo
tehnie. Primele acordate pentru 
sporul de natalitate la viței vor 
determina nu numai creșterea inte
resului lucrătorilor din fermele zoo
tehnice, al specialiștilor și medicu
lui veterinar de circumscripție in

realizarea și depășirea indicatorilor 
stabiliți, ci și îmbunătățirea de fond 
a activității de creștere a animalelor.

In spiritul recentelor reglemen
tări, răspunderi sporite ne revin 
nouă, celor obligați să asigurăm 
asistența sanitar-veterinară. Aceas
ta înseamnă exercitarea unui con
trol riguros și exigent asupra acti
vității de reproducție in fermele 
zootehnice șl, deopotrivă, asupra 
modului in care sint îngrijite și fu
rajate animalele.

In unitățile agricole din cele două 
localități care aparțin de circum-

Decretele Consiliului de 
care am luat cunoștință, 
tuturor o mare satisfacție, 
stabilesc măsuri menite să 
ordine în comercializarea produse
lor agricole, cuprind prevederi fer
me și în ceea ce privește condiți
ile de sacrificare și de vinzare a 
animalelor. Sint acte normative 
care întronează o disciplină strictă 
într-un domeniu de cel mai larg 
interes, acela al prețurilor pe piață.

Nu există om care să nu fie cum
părător, să nu aibă nevoie să-și 
procure unele mărfuri și de la pro
ducătorii particulari. In ultimul 
timp insă, unii falși producători, 
de fapt intermediari, întrecuseră 
orice măsură. Chiar înainte de apa
riția noilor reglementări am văzut 
cum în piața centrală din orașul 
nostru, Călărași, unii precupeți ce
reau 200 lei pe o găină de 2 kg, 350 
lei pe un cocoș de 3 kg, 500 lei pe 
un curcan de 6—7 kg și chiar 350 lei 
pe un iepure de 2 kg! Eu și alții, 
care cumpărăm in mod obișnuit din 
această piață, ii știm pe aceștia. 
Sint dintre cei care cumpără găini, 
le țin 2—3 zile "și apoi le revind

dau
Ele 

pună

la preț triplu ! Ei sint, de fapt, de 
două ori incorecți,. speculând și pe 
țărani, și pe cumpărători. Nici dacă 
aș găsi banii în drum n-aș plăti 
atît pentru o pasăre !

Asemenea falși producători, care 
măreau prețurile pe piață, nu tre
buiau, firește, încurajați in nici un 
fel, ci, dimpotrivă. Tocmai în acest 
sens sînt extrem de bine venite și 
de necesare reglementările adopta
te. Adevărații producători sînt oa
meni corecți, pe care-i apreciem 
pentru marfa lor frumoasă și bună, 
pentru calitățile lor de grădinari 
cu tradiție și de pricepuți crescă
tori de animale — și, 
această marfă trebuie 
prețuri legale.

Iată de ce nu numai 
ră măsurile luate, dar , 
jăm să sprijinim organele de stat 
in aplicarea lor, să contribuim la 
formarea unei puternice opinii pu
blice in această direcție.

desigur, 
vîndută la

că ne bucu- 
ne și aug a-

Teodor BOCIOACĂ
ajutor de maistru la întreprinderea 
de confecții Călărași

mai
O mai bună aprovizionare a piețelor,

răstimpul scurt care a

în activitatea comercială
trecut de la intrarea în vigoare a re-Chiar în 

centelor decrete ale Consiliului de Stat, întreaga populație de la orașe 
și de la sate a putut aprecia efectele pozitive ale acestor măsuri. Unul 
din efectele imediate ale aplicării decretelor îl constituie aprovizionarea 
piețelor din orașe și centre industriale cu cantități mai mari de produse. 
Așa cum realitatea o confirmă, prețurile maximale de mercurial sînt con
venabile, chiar stimulatorii, organizarea vînzării la prețuri corecte fiind in 
avantajul tuturor, inclusiv al producătorilor. Dar să dăm '
și opiniilor, așa cum au fost ele consemnate pe teren.

cuvintul faptelor

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

președintele Republicii Socialiste România
„Noi, participanții la Seminarul internațional «Tinere

tul și studenții - solidaritate pentru pace, dezvoltare 
națională, dreptate socială și o nouă ordine economică 
internațională», organizat de Mișcarea Internațională a 
Tineretului și Studenților pentru Națiunile Unite și Aso
ciația Tineretului și Studenților din România pentru 
Națiunile Unite, la București, între 28 și 31 martie 1983, 
folosim prilejul de a fi oaspeții poporului român pen
tru a vă exprima gratitudinea noastră profundă pentru 
excelentele condiții asigurate pentru organizarea și des
fășurarea acestui seminar internațional.

Mesajul pe care Excelența Voastră a avut amabili
tatea să îl adreseze participanților la seminar are o 
importanță deosebită pentru tematica seminarului, care 
preocupă tînăra generație din întreaga lume.

Noi dăm o inaltă apreciere rolului pe care il jucați 
in mod constant dumneavoastră, Republica Socialistă 
România, in direcția soluționării, în interesul popoare
lor, a problemelor majore ale lumii contemporane.

Vă rugăm să acceptați respectuosul nostru omagiu, 
împreună cu cele mai bune urări de progres și prospe
ritate poporului român".: Participanții la Seminarul internațional „Tineretul și studenții - solidaritate pentru pace, dezvoltare națională, dreptate socială și o nouă ordine economică internațională", organizat de Mișcarea Internațională 

a Tineretului și Studenților pentru Națiunile Unite și Asociația Tineretului și Studenților din România pentru Națiunile Unite
★In perioada 28 martie—4 aprilie s-au desfășurat la București lucrările seminarului international cu tema „Tineretul și studenții — solidaritate pentru pace, dezvoltare națională, dreptate socială și o nouă ordine economică internațională" și ale celei de-a XXV-a Conferințe Generale a Mișcării Internationale a Tineretului și Studenților pentru Națiunile Unite (I.S.M.U.N.), la care au participat peste 100 de reprezentanți ai organizațiilor de tineret și studenti din 40 de țări ale lumii.în cadrul dezbaterilor, partici- panții s-au referit pe larg la ideile generoase ale Mesajului tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, amplă și profundă analiză a marilor probleme care confruntă lumea contemporană, vibrant apel la in-

★tensificarea participării tinerei generații, alături de popoare, la eforturile de dezvoltare economică și socială, la edificarea unei lumi a independentei, colaborării și păcii, mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră. A fost subliniat rolul activ pe care îl are România în promovarea intereselor și aspirațiilor tineretului cq.ntemporan, fiind evocate. în acest context, numeroase inițiative ale tării noastre la Națiunile Unite sau în cadrul altor organizații internaționale în legătură cu situația tinerei generații, inclusiv în lansarea și pregătirea Anului Internațional al Tineretului, ce se va desfășura în 1985 sub deviza „Participare. Dezvoltare, Pace".Conferința Generală a I.S.M.U.N. a adoptat rezoluții ce dau expresie hotăririi tinerei generații contem-

★porane de a se implica activ în procesul dezvoltării economico-so- ciale pe plan național și internațional, în . lupta pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, pentru continuarea cursului spre destindere, colaborare, securitate și pace, pentru o nouă ordine economică mondială, pentru democratizarea vieții internaționale și creșterea rolului O.N.U. in soluționarea justă și viabilă a marilor probleme contemporane.Exprimîndu-se profundul omagiu, înalta stimă și prețuire față de personalitatea și activitatea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, participanții au adresat o telegramă președintelui Republicii Socialiste România.

Ca rezultat al aplicării noului program de lucru, al muncii rodnice a minerilor

Piața își începe activita
tea înainte de ivirea zorilor. Duminică, 3 aprilie, ora 4 și_ cincisprezece minute. Pe cerul spălat de nori strălucesc doar Luna și Luceafărul de ziuă. Pe platoul pieței „MO- 
GHIOROȘ" patrulează organele de ordine și... Șerban Dumitru, din corhu- na Daia, județul Giurgiu. Omul este înfrigurat. Și-a petrecut noaptea pe sacii cu spanac pe care i-a adus de seara, pe la ora 23,00. cu mașina lui gineri-său ; „n-are . număr de duminică, așa că am recurs la soluția asta". El e vînzător numai duminica, atunci îi permite timpul. Peste săptămînă lucrează în sat, la sistemul de irigații, plus pe bucățica de grădină. Ne spune :

— Producătorul cinstit și harnic arc 
totdeauna de cîștigat. în comuna 
noastră sînt mulți aceia care, din- 
du-și seama de avantajele substan
țiale pe care le pot obține, n-au 
lăsat nelucrată nici o palmă de pă- 
mînt din grădină. Veniți să ne ve
deți curțile, casele — toate vorbesc 
despre bunăstare, dar și despre muncă 
și hărnicie.Despre hărnicie ne 6pune citeva cuvinte și Crivan Constantin, vînzător la unitatea nr. 379 a I.L.F. Dar mai importante decît vorbele sînt faptele sale : iată, a venit cu o oră și jumătate înaintea deschiderii, și-a înviorat marfa spălînd-o cu furtunul cu apă, a lăsat-o să se scurgă și a a încărcat-o im căruciorul care în timpul zilei o Să-i țină loc de tejghea.Apar șl primii cumpărători. Și așa, om cu om, piață se înfiripă sub privirile atente ale lui Paraschiv Ste- jereanu, administratorul incintei, și el sosit inainte eu o oră de deschiderea „oficială". -La piața „Moghio- roș" se practică-un comerț curat, aerat, civilizat.

„Pînă s-o 
rialul, brînza 
prețul meu", de minute, piața .. (Militari I). Ploaia de peste noapte a spălat creta cu care fuseseră scrise prețurile mercurialului. Vinzarea este in toi, dar autoritățile... lipsesc cu desăvîrșire. La fel cîntarele (ne- fiind cine să le ofere așa, dis-de-di- mineață). Vinde fiecare la prețul pe care-1 dorește. Ștevia — știm din mercurialul de dincolo — ar trebui să se vîndă cu 6 lei/kg. Aici se oferă cu trei lei... buchețelul. Legătura de ceapă verde (patru fire) ar trebui să coste 1,50 lei. Nu există legături, se dă în... vrac —• „dai trei lei și iei trei fire".Birourile pieței 
la 5 și cincizeci magazinera Uiuța

Dragomirești Vale, venise o ținea sub a refuzat să-și declare identitatea, două ore mai tîrziu, cînd au sosit în sfirșit organele de ordine. întrebăm: „Dar «sănătatea» acestor produse cine o controlează ?“. „De regulă, tehnicianul veterinar Săraru Dumitru, dar n-a mai dat pe la noi de săptămîna trecută...".Pe la ora 6,00 dimineața vînzarea a intrat pe făgașul normal, stabilit prin lege. Dar mercurialul este — ar trebui să fie — valabil permanent. 
(Mircea Bunea).

Brînza cu care tejghea, plus câ

țele celui mai mare cartier bucureș- tean — Balta Albă. încă de la prima oră a dimineții, mercială atinge aici cote „de vîrf". Cumpărători mulți, marfă. Pe . tarabele ..I.L.F., Agrocoop și Gostat mii de kilograme de legume și zarzavaturi de sezon : spanac, salată, castraveți, ceapă verde ș.a.. precum și importante cantități de mărfuri aduse din silozurile de păstrare pe timpul iernii : 16 000 kg cartofi, 1 200 kg ceapă uscată. 6 000 kg fasole. 23 000 kg mere, 2 700 kg rădăcinoase. Pline cu mărfuri alimentare sint și celelalte unități comerciale din perimetrul pieței, Sînt puse în vinzare 1 200 kg carne, 1 500 kg preparate din carne, 2 300 kg pește. 90 000 ouă, mai multe sute de kilograme de produse lactate ș.a.
— Orice gospodină poate găsi tot 

ce dorește pentru prepararea mesei 
în familie — remarcă una din cumpărătoarele întîlnite in piață, Geor-

activitatea co-dar și multă și ia tonetele

Constatări ale redactorilor și corespondenților „Scinteii 
opinii culese in piețele Capitalei și ale altor localități

5

ll

9

afișa mercu- 
o vînd după Ora 5 și douăzeci
„VETERANILOR"

sint închise. Abia de minute apar ___ =________ _______  Ivășchescu și administratorul pieței, Emilia Mihai. E însă cam tîrziu, „jocurile" au fost făcute pină la această oră. Mai ales la smîntînă (pe care se pretindea minimum 30 lei, în loc de 28) și la brinză (pe care unii o vînduseră rapid și plecaseră). întîrziase in aș- teotarea unui preț mai mare Maria Niculae din satul Zurbaua, comuna

Prezența controlului — nu 
numai în piețele „de fața
dă". Printre primii care au apărut în piața OBOR a fost Gheorghe 
Florea, venit la București tocmai din comuna Horodniceni, județul Suceava. Dormise, după cum ne-a spus el, în „hotelul" pieței, un dormitor, de fapt, „lipit" de Obor, foarte curat.

— în ulțimele zile am discutat mult 
cu oameni care dorm obișnuit la 
„Casa Oborului" despre una, despre 
alta și mai ales despre noile prețuri 
afișate pe mercuriale în urma de
cretului privind vinzarea produselor 
agricole de către producătorii indi
viduali — ne spune Gh. Florea. De
sigur, vă așteptați să vă spun care 
e rezultatul discuției ? Ei bine, aflați 
că de obligația respectării prețurilor 
stabilite sînt nemulțumiți doar spe
culanții, intermediarii. Omul obișnuit, 
țăranul producător, nici în trecut și 
nici acum nu are de ce să se plingă. 
De pildă, eu vind mere. Vă spun 
cinstit, doar la o singură categorie, 
cele de calitatea I, mercurialul e de
osebit de prețul pe care-1 practicam 
înainte : pe mercurial scrie acum
9 Ici/kg, iar eu le vindeam uneori cu
10 lei/kg. Dar de cele mai multe ori 
le vindeam și cu 8 lei... Deci, ciști- 
gul, la urma-urmei, ține nu de 
mercurial, ci de munca și calitatea 
muncii producătorului.Duminică am remarcat în piața Obor prezența pe platouri, încă de la primele ore ale dimineții, a președintelui și prim-vicepreședintelui Comitetului executiv al Consiliului popular al > sectorului 2, a tuturor factorilor de resort din acest sector. Desigur, n-am dori să fim greșit înțeleși — controlul, mai ales în aceste zile, este cît se poate de necesar, dar am constatat că in alte piețe ale sectorului — „Pantelimon", „Galați" etc. — nu se găsea nici unul dintre factorii de primă răspundere. 
(Gh. Graure).

Marfă multă, prețurile — 
în limitele celor din mercu- 
|.jq| Piața „MINIȘ", una din pie-

geta Anghel, str. Luorețiu Pătrășca- nu nr. 5. Este o aprovizionare bună, 
așa cum vrem să fie întotdeauna.Oferta bogată a unităților de stat a dus la scăderea prețurilor sub unii 7—8 chiar nivelul din mercurial. Astfel, producători vind spanacul cu lei/kg. față de 9 lei în mercu- ceapa verde — 1 leu legătura, de 1,50 lei în mercurial.

Măsurile inițiate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin adoptarea 
recentului decret al Consiliului de 
Stat privind introducerea ordinii în 
comercializarea produselor agroali
mentare și-au dovedit din plin efi
ciența — ne spune Ion Visu, membru al unei echipe de control al oamenilor muncii, întîlnită in piață „în exercițiul funcțiunii". Spre satis
facția noastră, a echipelor de control 
și a miilor de cumpărători care se 
aprovizionează din această piață, în 
ultimele zile n-am mai înregistrat 
nici un caz de speculă. Vînzarea se 
face in condiții de legalitate, cu res
pectarea strictă a mercurialului.Sint lucruri îmbucurătoare, care dovedesc că atunci cînd se manifestă exigență, activitatea comercială poate să se desfășoare in condiții civilizate, în folosul atît al cumpărătorilor, cit și al producătorilor. (Mihai Io- 
nescu).

Opinia cetățenească - 
activă, intransigentă. 
„OBOR" din HUNEDOARA, zentanții organelor locale sînt prezenți în piață de la ore ale dimineții, participînd direct la organizarea vînzării. Mercurialul indică vizibil prețurile legale. Magazinele și chioșcurile C.L.F. și Agrocoop, mesele producătorilor individuali prezentau un bogat fond de produse de sezon — spanac, salată, verdețuri — precum și cartofi, rădăcinoase, fructe. Din microexpozițiile C.L.F. și Agrocoop nu lipseau nici „trufandalele" : fasole verde, gulioa- re, varză de seră, castraveți. Printre cumpărători îl întilnim și pe loan

PiațaRepre- de stat primele

Dragotă. lăminațor șef de schimb la Combinatul siderurgic Hunedoara, care ne spune :
— Am ieșit din schimbul III și am 

trecut pe aici să cumpăr spanac. 
Comerțul de stat este bine apro
vizionat cu trufandale. Cit pri
vește piața producătorilor indivi
duali, e o satisfacție să vezi că s-a 
făcut dreptate, că putem cumpăra 
produsele la prețuri normale, accesi
bile, fără speculă. Recentul decret 
ne-a mers Ia inimă tuturor siderur- 
giștilor din Hunedoara.Nu se poate spune însă că nu au mai fost depistați și unii care au încercat să continue vechile practici speculative. Dar cetățenii; vigilenți, nu le-au făcut jocul. V. Nariță se afla în piață cu o găină de 3 kg și cerea nici mai multjnici mai puțin decît 200 lei, deși kilogramul de găină vie costă 20 lei. Doi muncitori au sesizat imediat organele de ordine. La sectorul de lactate, C. Despa a încercat — dar, desigur, nu a izbutit — să vîndă 450 g brinză de vaci cu 12 lei, în loc de 8,55 lei, cît costă după prețurile stabilite. (Sabin Cerbu).

Cu „grămăjoara" și „le
găturica" sau despre forme
le deghizate de încălcare 
a prețurilor maximale. Dumi' nică, la PIATRA NEAMȚ — piață bogată. Bogate mai ales tonetele de desfacere a legumelor, bine aprovizionate cu o diversitate mare de produse proaspete sau conservate. Mercurialul, la zi, plasat la vedere, iar preturile scrise. pe el se regăsesc în cele afișate la mărfurile producătorilor particulari. Respectarea' prevederilor legale, este asigurată de reprezentanți ai consiliului popular municipal, de echipele de control al oamenilor muncii, de alte organe' de control. Au controlat piața — ca în fiecare dimineață — primarul municipiului, membri ai corriitetului județean de partid și ai consiliului popular județean.O precizare însă : cele relatate pînă acum sînt constatări înregistrate în piața centrală ă municipiului. Ce, se întîmplă însă în cealaltă piață, mai periferică, situată în cartierul DĂR- 
MANEȘTI, care asigură aprovizionarea unei treimi din populația urbei ? în afara faptului că este mai săracă, se simte aici lipsa controlului și supravegherii din partea celor ce răspund de desfășurarea comerțului. E drept, mercurialul este plasat vizibil și adus la zi. produsele, vinzăto- rilor au prețurile afișate. Dar preturile reale sînt. la multe produse, altele decît cele din mercurial. Se practică aici „o tehnică" aparte de ridicare a preturilor, trecută cu vederea de administratorii pieței : mulți producători vînd „cu grămăjoara", „cu legăturica", „cu borcănelul" și alte unități proprii de măsură, mărfuri care ar trebui vîndute la cîntar.Tot aici constatăm că foarte mulți vinzători nici nu aveau certificate de producător, iar încasarea taxelor de vinzare a început în jurul orei 9, adică la... spartul tîrgului.Cele constatate in piața din cartierul Dărmănești impun ca municipalitatea să acorde aceeași atenție ambelor piețe, ca și altor puncte de vinzare mai mici, aflate în cartierele Mărăței și Decebal. astfel incit noile măsuri să fie aplicate peste tot în mod corespunzător. (Constantin Bla- 
govici).

PLANUL LA PRODUCȚIA DE CĂRBUNE PE PRIMUL 
TRIMESTRU AL ANULUI A FOST DEPĂȘIT

— Perioada care a trecut din acest 
an a fost deosebit de importantă pen
tru activitatea din industria extracti
vă. După cum se știe, la indicația 
conducerii partidului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, din luna 
februarie s-a trecut la aplicarea nou
lui program de lucru in minerit, 
s-au luat o serie de alte măsuri pen
tru sporirea mai rapidă a producției 
de cărbune. Cum apreciați, tovarășe 
ministru, rezultatele obținute în pri
mul trimestru al anului ?— Fiind vorba de producția de cărbune consider că cele mai concludente sint cifrele, adică înseși producțiile realizate. De la bun început vreau să menționez că, datorită trece
rii la noul program de lucru, sprijinu
lui permanent acordat de conducerea 
partidului, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, planul pe primul 
trimestru al anului a fost îndeplinit 
și depășit cu 97 000 tone cărbune neț. Ca urmare a măsurilor luate, nivelul producției a crescut constant, astfel că restanțele din prima lună a anului au fost recuperate, iar în lunile februarie și martie s-au extras suplimentar importante cantități de cărbune. Altfel spus, în primul trimestru al anului, producția de cărbune a avut o dinamică ascendentă, în luna martie toate combinatele și întreprinderile miniere realizînd șl depășind sarcinile de plan. Față de aceeași perioadă a anului trecut s-au extras suplimentar 2,5 milioane tone cărbune, ceea ce reprezintă o creștere 
de 28 Ia sută. Un accent deosebit s-a pus. și pe intensificarea lucrărilor de descopertare în carierele de lignit, precum și a lucrărilor de deschidere și pregătire în subteran.. în primul trimestru, planul de descopertare a fost depășit cu 1 246 mii - metri cubi de steril, iar la lucrările de deschidere și pregătire s-au executat 67,8 km. Aceasta în condițiile in care planul pe anul în curs este mai mare decît cel din anul trecut cu 80 la sută la lucrările de descopertare și cu 63 la sută la cele de pregătire și deschidere.— Ce factori au contribuit la spo
rirea producție} de cărbune ?— Trecerea la noul program de lucru a determinat o îmbunătățire substanțială a folosirii utilajelor din dotare și a timpului de lucru, distribuirea mai rațională a forței de muncă.' Unul din efectele cele mai importante ale aplicării noului program de lucru in minele din cadrul Combinatului minier Valea Jiului, de

Convorbire cu tovarășul
Ion LĂZĂRESCUministrul minelorexemplu, este dovedit de evolu

ția productivității fizice a mun
cii în abataje : 6,08 tone cărbune 
pe post in luna ianuarie, 7,75 tone in 
februarie și 8,58 tone în luna martie. Totodată, în primul trimestru, în 
carierele de lignit indicele de folo
sire a excavatoarelor cu rotor a cres
cut la 55 la sulă, față de 53 Ia sută 
cit a fost media anului trecut. Totuși, indicele de folosire a excavatoarelor cu rotor trebuie să ajungă la cel puțin 60 la sută, ceea ce impune ca în continuare să se ia măsuri pentru îmbunătățirea activității de întreținere, revizuire și reparare a utilajelor.

— Referindu-vă la activitatea de 
viitor, ce acțiuni trebuie întreprinse 
pentru sporirea in continuare a pro
ducției de cărbune ?

— Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., producția zilnică 
de cărbune trebuie să ajungă la 200 
mii tone la încheierea acestui an, la

230—210 mii tone în anul 1984 și la 
250—270 mii tone in anul 1985. Evident, pentru atingerea acestor niveluri de producție se va acționa în primul rînd pentru mai buna folosire a bazei tehnice din dotare, pentru întărirea ordinii și disciplinei în unitățile miniere. în același timp,; trebuie să fie puse în funcțiune și o serie de noi capacități de producție. Or, față de programele stabilite, în primul trimestru al anului se înregistrează o restanță de 9183 tone in livrarea utilajelor și instalațiilor miniere. Iată de ce minerii adresează un apel tovărășesc constructorilor de mașini pentru a produce și livra la termenele stabilite utilajele și instalațiile necesare punerii în funcțiune a noilor capacități de producție. Oamenii muncii din industria extractivă sint hotărîți să muncească fără preget, cu întreaga lor pricepere și energie pentru sporirea producției de cărbune, spre a contribui cit mai substanțial la dezvoltarea bazei energetice și asigurarea independenței energetice a țării.Convorbire realizată de

Ion TEODOR

151 300 TONE DE CĂRBUNE — ACEASTA ESTE 
PRODUCȚIA MEDIE ZILNICĂ REALIZATĂ 

ÎN SĂPTAMÎNA 28 MARTIE — 3 APRILIE

Unitatea

PRODUCȚIILE OBȚINUTE__________
Față de plan 
— în tone —

Combinatul minier Rovinari +33 920
Combinatul minier Ploiești + 6169
Combinatul minier Valea Jiului + 2S06
întreprinderea minieră Voivozi + 719
întreprinderea minieră Sălaj + 665
întreprinderea minieră Horezu + 426
întreprinderea minieră Comănești + 374

Nu și-au realizat integral planul :
Combinatul minier Motru, întreprinderea minieră 

Mehedinți.

cinema
• Țapinarii : EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
• Buletin de București : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30.
O Profetul, aurul și ardelenii : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
S B.D. intră în acțiune : PACEA 
(60 30 85) 15,30; 17,30; 19,30, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Haiducii MELODIA (12 06 88) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

• Septembrie : VIITORUL (11 48 03) 
— 15,30; 17,30; 19,30.
• La capătul liniei : MIORIȚA
(14 27 14) — 15,45; 18; 20, VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Vrăjitorul din Oz : MIORIȚA — 9;
I. 1,15; 13,30.
• Plecarea Vlașinilor : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Vraciul: PATRIA (11 86 25) — 9;
II, 45; 14,30; 17,15; 20, FAVORIT 
(45 31 70) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45. 
© Cafe Express : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRIVI- 
ȚA (17 08 56) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
t© Roberto Carlos : SALA MICĂ A 
PALATULUI — 17,15; 20.
© Familia trăznită : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Călărețul fără cap : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.

0 Copiii bătrînei Vera : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
0 La Fayette: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Oglinda spartă : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Ulzana, căpetenia apașilor: BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Trei oameni periculoși: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Dot și cangurul — 9; 10.45; 12,30; 
14,15; 16; Dreptate pentru toți — 17,45; 
19,45: DOINA (16 35 38).
© Războiul stelelor TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 12; 15,30; 18,30.
© Micul lord : FEROVIAR (50 51 40)
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, CULTURAL (83 50 13) —'9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
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acordat cotidianului kuweitian „Al Seyassah“

(Urmare din pag. I)tuație deosebit de gravă pentru independența si suveranitatea Libanului.De aceea, noi considerăm că este necesar să se ajungă la retragerea cit mai rapidă a trupelor israeliene din Liban, să se ajungă la o înțelegere corespunzătoare intre Liban și palestinieni pentru a defini în mod corespunzător statutul acestora în Liban și — așa cum iși exprimă dorința Libanul și au declarat și țările arabe care au trupe în Liban — să se ajungă la retragerea tuturor trupelor străine din Liban. în esență, aceasta presupune ca problemele Libanului să fie soluționate de poporul libanez, de forțele politice libaneze, asigurînd unitatea Libanului, integritatea teritorială și suveranitatea sa națională. Noi considerăm că aceasta constituie un factor important în realizarea unei soluții globale, a unei păci trainice în Orientul Mijlociu.ÎNTREBARE: Deci dumnea
voastră nu credeți că am scăpat 
șansa păcii in Orientul Mijlociu 
și că Orientul Mijlociu ar putea 
fi, după cum se spune, balcani- 
zat sau transformat intr-un nou 
Balcani 2RĂSPUNS : Eu cred că acum sînt condiții favorabile pentru a se acționa in direcția unei păci de lungă durată, inclusiv pentru soluționarea problemei palestiniene, dar dacă nu se vor folosi actualele împrejurări f vorabile este greu de spus cum vor t i olua evenimentele» în următorii : : i. Este cunoscut că, dacă se pierde t moment potrivit, cu greu se mai pliate găsi o asemenea împrejurare,Din păcate, în trecut s-au pierdut cîteva momente importante, care puteau duce Ia o soluție globală. Considerăm că acum trebuie făcut totul, cu îndrăzneală, fără prejudecăți — și de o parte și de alta*— pentru a se ajunge la o pace trainică, la soluționarea problemelor în cadrul unor tratative între părțile interesate.ÎNTREBARE : In cursul anului 
1982, dumneavoastră, domnule 
președinte, ați avut o serie de 
contacte cu lideri din Siria, 
Irak și Egipt privind situația din 
lumea arabă. Care au fost rezul
tatele acestor contacte ? Au avut 
ele in vedere și soluționarea 
unor probleme de natură eco
nomică, cu' care România s-ar 
putea confrunta datorită crizei 
mondiale 2RĂSPUNS : România are relații bune atît cu Siria, cît și cu Irakul și cu Egiptul. Aceste relații se reflectă in colaborarea economică, cooperarea în producție, cît și în conlucrarea activă în soluționarea . problemelor complexe ale vieții internaționale, inclusiv a problemelor din Orientul Mijlociu.în intîlnirile și convorbirile avute cu președinții din aceste țări am discutat atît problemele relațiilor bilaterale, ale dezvoltării în continuare a colaborării și cooperării în domeniul economic, tehnico.-științific. și cultural,și, am ajuns la-ințelegeri care au impulsionat și impulsionează această colaborare,' așa, cum am discutat și problemele internaționale — între care și. cele legate de’ Orientul Mijlociu — în convorbirile cu președinții Siriei și Egiptului ; cele legate de Orientul Mijlociu și cu deosebire cele referitoare la conflictul dintre Iran și Irak — în convorbirile cu președintele Irakului.Considerăm că dezvoltarea colaborării ' economice, tehnice și culturale cu aceste țări răspunde intereselor reciproce și, fără nici o îndoială, ajută la realizarea programelor de dezvoltare economico-socială a fiecărei țări și — pe această cale — la depă- șirea unor greutăți determinate de criza economică mondială.

ÎNTREBARE : Excelență, în 
legătură cu războiul dintre Iran 
și Irak, problemă de o deosebită 
importanță pentru zona Golfului, 
in care ne aflăm și noi, vedeți 
oare probabilitatea de a Se pune 
capăt acestui război, mai ales 
dacă avem in vedere că România 
întreține raporturi bune cu am
bele părți, raporturi care fac ca 
țara dumneavoastră să fie ca
pabilă de a acționa in acest 
sens 2RĂSPUNS : România consideră și a considerat de la început că acest conflict militar nu este în interesul nici unei țări — nici al Irakului, nici al Iranului — că el a provocat și provoacă pierderi atît umane, cît și economice ambelor țări, neservind, în fond, decît anumitor interese ale cercurilor imperialiste.De aceea, am considerat și considerăm că este necesar să se facă totul pentru încetarea luptelor, pentru retragerea trupelor, și de o parte și de alta, pentru trecerea la soluționarea problemelor pe calea tratativelor, în vederea reglementării tuturor diferendelor, pentru restabilirea relațiilor de bună vecinătate și prietenie intre cele ’ două țări și popoare.

ÎNTREBARE : In legătură cu 
recentul turneu pe care l-ați 
întreprins anul trecut in mai 
multe țări islamice din Asia, ne 
puteți spune, excelență, dacă 
aceste vizite au avut ca obiectiv 
extinderea relațiilor politice ale 
României cu o nouă zonă a 
lunili sau este vorba de un tur- • 
neu cu caracter exclusiv econo
mic 7RĂSPUNS : România întreține relații de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orânduire socială, iar în cadrul acestei politici acordăm o mare însemnătate relațiilor cu statele în curs de dezvoltare, nealiniate, in general cu țările lumii a treia.în acest spirit am vizitat. începînd cu o scurtă vizită în Pakistan : Indonezia. Singapore, Malayezia și Kuweit. Toate acestea au urmărit discutarea problemelor dezvoltării relațiilor de colaborare și cooperare economică, tehnico-științifică si culturală. întărirea relațiilor de prietenie intre popoarele noastre, precum si abordarea unor probleme internaționale actuale, in vederea întăririi conlucrării pentru o politică de dezarmare, de pace, de independență națională.Trebuie să declar că vizitele s-au desfășurat în bune condiții. Ele au avut o importanță deosebită și au pus bazele unei dezvoltări puternice a colaborării României cu toate aceste țări.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, potrivit teoriilor unor 
strategi, cel de-al treilea război 
mondial ar fi intrat in faza pre
gătirilor finale. Dumneavoastră, 
care personal ați desfășurat o

activitate intensă pe arena in
ternațională, acționind pentru 
pace in lume, pentru dezarma
re, pentru nealiniere și destin
dere internațională, ce părere 
aveți despre această opinie, care 
pornește de la ideea că rapor
turile dintre marile puteri sînt 
in prezent mult mai deteriora
te decît in trecut 7 Ce măsuri 
credeți ca trebuie întreprinse 
pentru lichidarea stocurilor de 
armament care s-au acumulat 
in Europa și în numeroase alte 
zone 2 Ce trebuie făcut pentru 
diminuarea încordării existente, 
azi, pe plan internațional 2RĂSPUNS : Situația internațională s-a agravat în mod considerabil. S-a intensificat puternic cursa înarmărilor. s-au acumulat uriașe "cantități de armamente de tot felul și îndeosebi de armamente nucleare. Pornind de aici se poate afirma că toate acestea creează un grav pericol pentru pace, puțind duce la dezlănțuirea celui de-al treilea război mondial.Nu cred însă că s-ar putea vorbi de o fază finală în pregătirea unui asemenea război, și aceasta din mai multe motive. în primul rînd, există o înțelegere tot mai largă din partea tuturor statelor, dar în primul rînd a celor două blocuri militare și. a celor două mari puteri, că un război mondial ar fi implicit un război care ar duce la folosirea armelor nucleare. deci care ar pune in pericol însăși “existența civilizației, a omenirii.în al doilea rînd, masele largi populare de pretutindeni iși dau tot mai bine seama ce ar însemna un asemenea război și sînt foarte active, acționează tot mai hotărît pentru a împiedica dezlănțuirea unui nou război mondial. Așa se explică marile manifestări și mișcări de pace din Europa, de pe alte continente, inclusiv din Statele Unite ale Ame- ricii. Convingerea privind gravele pericole pe care le-ar aduce un asemenea război stă și la baza faptului că în aceste acțiuni se angajează cercuri politice tot mai largi și. de diferite convingeri — oameni de știință, de cultură, cercuri de afaceri și, totodată, oameni de aproape toate religiile, care au o anumită privire realistă asupra problemelor.în asemenea împrejurări, deși situația este deosebit de gravă, nu se poate afirma că sîntem în pragul războiului. Dimpotrivă, se poate a- firma că există în lume forțele necesare. că există posibilitatea pentru a împiedica izbucnirea unui nou război mondial, pentru a determină trecerea la dezarmare, și în, primul rînd Ia dezarmarea nucleară.Consider că tratativele care au loc actualmente în diferite forumuri internaționale, la conferința . pentru dezarmare de la Geneva, inclusiv tratativele dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii. au o importantă deosebită și trebuie făcut totul pentru încheierea lor cu rezultate cît mai bune.în acest cadru se înscrie și preo- cupațeg, popoarelor europene.-pentru., ., oprirea amplasării rachetelor'cu rază medie de. acțiune și pentru retragerea și distrugerea celor existente.Considerăm deci că este necesar să se intensifice eforturile tuturor statelor pentru a opri cursa înarmărilor, pentru înghețarea cheltuielilor militare, pentru trecerea la dezarmare, atît în Europa, cît și pe alte continente.. în acest sens se înscriu și 'propunerile țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, privind începerea unor negocieri directe între țările din cele două blocuri militare și încheierea unui tratat între aceste țări. Aceste propuneri pornesc de la faptul că aproape 80 la sută din armamente și, practic, totalitatea armamentelor nucleare este deținută de țările din aceste blocuri militare. Deci un acord între aceste state privind dezarmarea ar avea o influență hotă- rîtoare pentru realizarea dezarmării generale, pentru preîntimpinarea unui război mondial.Dar, repet, problemele preîntîmpi- nării războiului preocupă toate popoarele și fiecare popor trebuie să-și intensifice eforturile pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv fundamental — asigurarea păcii, a existenței lumii, a independenței popoarelor, pentru trecerea la* dezarmare.Pacea constituie astăzi problema fundamentală și trebuie să facem totul pentru a o înfăptui !ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte', se afirmă că recenta 
lege adoptată in România pri
vind taxa de școlarizare pentru 
cei ce vor Să emigreze a declan
șat o serie de reacții negative 
din partea Statelor Unite ale 
Americii, care s-âr putea reper
cuta asupra relațiilor economice 
ale României cu această țară. Ce 
ne puteti spune despre această 
apreciere si, mai ales, care sînt 
justificările și scopurile măsurii 
adoptate 2RĂSPUNS : Hotărirea la care vă referiți constituie o problemă strict internă a României și este legată de necesitatea de a reglementa obligațiile cetățenilor români față de statul român, față de societatea noastră.în România, întregul învățămînt este gratuit. Societatea acordă sume uriașe pentru formarea cadrelor de specialitate, pentru toate sectoarele, pornind de la necesitatea înfăptuirii programului de ridicare a gradului de civilizație și făurire a unei societăți socialiste multilateral dezvoltate. Practic, cheltuielile pentru învăță- mint sînt de cîțeva ori mai1 mari decît cheltuielile pentru apărare, spre deosebire de alte țări, unde cheltuielile militare sînt de cîteva ori mai mari decît cele pentru învățămînt.De aceea, a apărut necesitatea de a face în așa fel incit obligațiile ce revin cetățenilor care doresc să meargă în alte state să fie puse în acord cu legile țării, astfel incit înainte de plecare să-și lichideze toate îndatoririle și obligațiile față de societatea unde s-au născut și au învățat. Prin această măsură îi avem în vedere pe cei care au urmat o specializare în liceu, deci după învățămintul general obligatoriu, precum și pe cei care au urmat învățămintul superior. Este evident că, mergînd și lucrînd în alte țări, ei aduc și firmelor și statelor respective mari beneficii. Pregătirea în profesie, însușirea unei specialități le-au făcui prin eforturile statului nostru, fiind și etic și drept să restituie poporului român cheltuielile pentru anii de învățătură. Și așa, firmele străine, statele respective vor avea multe

beneficii de pe urma muncii acestor specialiști.De la aceste considerente am pornit cind am adus această reglementare, care constituie o problemă strict internă, considerînd că nu există nici un temei ca ea să- devină un motiv de discuții în relațiile României cu alte state, inclusiv cu Statele Unite ale Americii.Am pornit și pornim în relațiile cu toate statele, deci și cu Statele Unite ale Americii, de la raporturi de egalitate, de respect al independenței și de neamestec în treburile interne. Sperăm deci că se va înțelege în mod corespunzător faptul că este în interesul reciproc ca relațiile economice și de altă natură dintre România și Statele Unite ale Americii, dar și dintre țara noastră și alte state, să se dezvolte pe baza principiilor de egalitate, să nu fie afectate de felul cum o țară sau alta își soluționează, în cadrul intern, probleme care le privesc direct.Desigur, trebuie să se țină cont și de faptul că există și multe probleme în legătură cu care apar modalități deosebite de înțelegere. înseși deosebirile de orînduire socială fac ca modalitățile de concepere și înțelegere a unor probleme să fie uneori diametral opuse, dar tocmai pornind de la aceasta este necesar să facem totul pentru dezvoltarea relațiilor, respectînd orânduirea socială și drep- ' tul fiecărui popor de -a-și rezolva problemele așa cum crede de cuviință.ÎNTREBARE . Domnule pre
ședinte, majoritatea teoriilor po
litice occidentale estimează că 
raporturile între statele membre 
ale Tratatului de la Varșovia 
vor cunoaște in viitor o nouă 
etapă de reevaluare a căilor de 
colaborare politică, economică și 
militară. îndeosebi ca urmare a 
preluării conducerii sovietice de . 
către domnul Andropov.

Cum apreciază România pre
zentul șl viitorul relațiilor bi
laterale și colective intre țările 
blocuhli estic, în deceniul al op
tulea 2 Care este opinia dum
neavoastră în legătură cu echi
librul înarmării intre Tratatul 
de la Varșovia și N.A.T.O., mai 
ales în lumina programului de 
desfășurare a noilor rachete 
americane în Europa 2RĂSPUNS : România este membră atît a Tratatului de la Varșovia, cît și a C.A.E.R. După cum este cunoscut, la începutul anului s-a desfășurat la Praga Consfătuirea țărilor socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia. Am ajuns la concluzii comune, oglindite într-o Declarație care s-a publicat, cu privire la intensificarea luptei pentru pace, pentru noua ordine economică internațională, pentru respectul independenței popoarelor.’ Acum ne pregătim pentru o întîl- nire la nivel înalt în cadrul C.A.E.R., în vederea discutării problemelor colaborării economice. România face parte dintre fondatorii C.A.E.R.-ului, iar acest organism a avut un rol im- PQr.tâpt in dezvoltarea economică fiecărei țări membre. Acum insa s-au creat situații noi, s-a ajuns la un anumit stadiu de dezvoltare, au intervenit probleme noi și în situația economică internațională, îndeosebi cele determinate de criza mondială, de situația care s-a agravat' privind subdezvoltarea, precum și de creșterea decalajului între bogați și săraci. Au apărut, de asemenea, probleme hoi legate de materiile prime, de energie, precum și de necesitatea soluționării într-o măsură mai mare a problemelor tehnologice moderne. Ca atare, este necesar să stabilim noi orientări, noi forme de colaborare, care 'să răspundă noilor condiții existente.în abordarea acestor probleme, pornim de la necesitatea dezvoltării colaborării in C.A.E.R., astfel încît să se asigure soluționarea într-o măsură mai mare, cu forțe proprii a. problemelor economice, de materii prime, energetice și altele, a asigurării înfăptuirii în fiecare țară a programului de dezvoltare economico- socială și întărirea — desigur pe ansamblu — a capacității și forței economice și sociale a țărilor din C.A.E.R.în ce privește relațiile dintre Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O., m-am referit, deja, la faptul că, la ultima consfătuire de la Praga. țările socialiste au propus începerea negocierilor directe între aceste două blocuri militare și încheierea unui tratat între ele.Considerăm că actualmente nu se poate vorbi de un dezechilibru între cele două părți. Atunci cînd și o parte și alta — mă refer, desigur, în primul rînd la Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii — dispun de armamente nucleare in stare să distrugă de cîteva ori nu numai Europa, ci întreaga lume, este greu să se spună că ar exista un dezechilibru militar. Un număr mai mare sau mai mic de tancuri, de tunuri sau de alte armamente nu schimbă cu nimic raportul de forțe.Consider că trebuie să se pornească de la necesitatea păstrării unui echilibru între cele două blocuri militare, dar acest echilibru să se realizeze nu prin dezvoltarea armamentelor, ci prin reducerea lor la un nivel cît mai scăzut, în primul .rînd a armamentelor nucleare. Aceasta răspunde intereselor țărilor din cele două blocuri militare, inclusiv intereselor popoarelor sovietic și american, cît și intereselor întregii lumi.ÎNTREBARE : Dacă îmi per
miteți, domnule președinte, aș 
dori să vă întreb dacă, după în
tâlnirile pe care le-ați avut cu 
noul conducător sovietic, An
dropov, dumneavoastră ați rămas 
cu impresia că Uniunea Sovieti
că poate să creeze o orientare 
nouă, de deschidere mai mare în 
acest sens 2RĂSPUNS : Desigur, cu noul secretar general al C.C. al P.C.U.S. m-am întîlnit de multe ori și înainte. Politica Uniunii Sovietice este determinată de organele de conducere, fiind stabilită de congresul partidului. Se poate spune deci că și actuala conducere sovietică, secretarul său general acționează in același spirit, fiind preocupați de înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială, și, în același timp, de a se ajunge la oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare.ÎNTREBARE : Rog pe Exce
lența Voastră să-mi permită să 
pun și o întrebare referitoare la 
unele probleme legate de ani
versarea a 100 de ani de la 
moartea lui Karl Marx. Presa 
mondială a folosit acest prilej 

pentru a vorbi — atît in sens 
pozitiv, dar' și critic — despre 
capacitatea și disponibilitatea de 
aplicare practică a acestei teo
rii, acum, la mai mult de un se
col de la apariția marxismului. 
Punindu-vă această întrebare, 
fac o legătură și cu declarația 

, dumneavoastră, din decembrie 
1982, la Conferința Națională a 
partidului, privind caracterul 
specific al experienței românești 
in construcția socialismului și 
necesitatea de a regindi și de a 
concepe altfel unele orientări 
sau direcții de dezvoltare.RĂSPUNS : într-adevăir, practic în întreaga lume — într-o formă sau alta — au loc mari dezbateri legate de împlinirea a 100 de ani de la moartea lui Karl Marx, dar și a 165 de ani de la nașterea sa.Marx a acționat într-o perioadă de avint a capitalismului. El a sintetizat în mod minunat cuceririle științei, ale cunoașterii despre dezvoltarea societății și a tras concluzii teoretice și practice pentru, dezvoltarea viitoare a lumii. Este cunoscut că el a pornit de la teza materialist-dialec- tică potrivit căreia rolul hotărîtor în dezvoltarea societății. l-au avut și îl au forțele de producție, dezvoltarea științei, culturii, considerînd că de nivelul de dezvoltare al forțelor materiale ale societății depinde și modul cum va arăta lumea, într-o epocă sau alta. Marx a ajuns la concluzia privind necesitatea, ca omenirea să treacă la o etapă nouă de dezvoltare fără clase asupritoare și, în lumina acestei concepții; a arătat că revine proletariatului, clasei muncitoare rolul de a realiza o nouă orînduire socială.Âu trecut, intr-adevăr, multi ani de atunci. Viața, evenimentele au confirmat aceste teze, atît teoretic, cît și practic,. Desigur, mulți încearcă în Occident să demonstreze că marxismul sau socialismul științific ar aparține trecutului. Acestea sînt însă încercări care nu au nici un temei, ară- tind o înțelegere îngustă a concepțiilor socialismului științific. Marx nu ne-a lăsat șabloane, nu ne-a oferit modele cu privire la construcția societății socialiste. El a t.ras concluzii teoretice, filozofice, practice despre inevitabilitatea, construirii unei societăți fără exploatatori, idealurile înfăptuirii ei afirmîndu-se astăzi cu o mare putere în întreaga lume.Contrar tuturor celor ce neagă marxismul, în prezent lumea merge nu spre împărțirea în clase ; dimpotrivă, este preocupată de a ajunge la dispariția inegalităților economice, sociale și naționale, de realizarea unei societăți mai drepte, mai bune, care să asigure tuturor cetățenilor condiții egale de muncă, de învățătură și de viață.Cum se vor realiza aceste aspirații 7 Desigur, trebuie avute în vedere condițiile concrete din fiecare țară, din fiecare epocă. Intr-un fel s-au realizat ele în Uniunea Sovietică, in România sau în alte țări socialiste; în alt. fel se vor realiza — și chiar ecțireâlizeaZfi, ăcum — , înțr-unv, șir de ăfâte’-căfâ se pronunță sf>fentfu“ ** societatea socialistă, pornind de la condițiile lor conorete; după cum. probabil, altfel se va trece la construirea socialismului în țările capitaliste dezvoltate.Noi considerăm că trebuie să se aibă permanent în vedere, faptul că nu pot exista modele, șabloane pentru organizarea unei societăți, dar și adevărul, că există principii generale ale socialismului, ale noii societăți, oriunde s-ar construi ea; între acestea se înscrie necesitatea de a . pune capăt inegalităților și nedreptăților, precum și cerința ca organizarea unui staț sau altul, a vieții' sociale să fie rezultatul activității fiecărui popor, al forțelor politice din țara respectivă.ÎNTREBARE : Excelență, pe
rioada de criză in care a intrat 
omenirea xridică numeroase pro
bleme peritru desfășurarea rela
țiilor de colaborare economică 
intre țări. Asemenea probleme 
apar, desigur, și în colaborarea 
României cu unele țări din 
Orientul Mijlociu. Ce iși propun 
firmele și statul român să în
treprindă pentru a depăși situa
țiile de acest gen și ce reco
mandați partenerilor dumnea
voastră — ne referim la ' cei 
arabi, îndeosebi — pentru a în
deplini angajamentele bilaterale 
și a extinde în continuare rela
țiile de colaborare și cooperare 
economică ’!RĂSPUNS : Intr-adevăr, criza economică mondială, politică, financiară și mai cu seamă rata dobînzilor foarte mari au dus la o înrăutățire considerabilă a situației economice mondiale, au determinat o stagnare puternică a activității economice, au avut ca efect creșterea șomajului, care în unele țări a luat proporții uriașe. Ele au lovit deosebit de grav țările în curs de dezvoltare, ceea ce a determinat o puternică înrăutățire a situației economice a acestor țări, care trebuie, de fapt, să suporte și dobînzile exagerate, și reducerea prețurilor la materiile prime, și prețurile mari la produsele industrializate. S-ar putea spune că. în realitate. cea mai mare parte a greutăților crizei economice sînt puse în seama țărilor în curs de dezvoltare, țări care, de fapt — ca și în trecut, cind erau colonii — plătesc acum cel mai mult pentru ieșirea din criză a țărilor, dezvoltate.Sigur că această situație a afectat și România, așa cum a afectat toate țările. în ceea ce ne privește, am luat o serie de măsuri și am acționat în așa fel ’încît. să diminuăm cît mai mult influentele crizei economice mondiale. în primii doi ani ai acestui cincinal — deși într-un ritm . mai mic față de anii trecuți — economia românească a continuat să se dezvolte. Ne-am propus ca. înceoînd cu 1983. să intensificăm dezvoltarea economico-socială. iar pe primele trei luni avem deja rezultate mult mai bune.Sarcina care stă astăzi în fața tuturor statelor — și în acest cadru mă voi referi și la relațiile României — este. în primul rînd, de a se face totul pentru a se depăși criza economică mondială, pentru a se relua activitatea normală, printr-o colaborare largă intre toate statele. Am în vedere cu prioritate necesitatea de a nu se mai pune pe seama țărilor sărace cea mai mare parte a greutăților crizei economice mondiale.Aceasta presupune. înainte de orie-, o reducere substanțială, în general, a dobînzilor. Spun în general fiindcă, in ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, noi ne pronunțăm pentru anularea datoriilor pe care 

le au țările cele mai sărace, pentru o reducere a datoriilor altor state și acordarea unor credite, in condiții avantajoase, in vederea reluării activității lor economice.De fapt, aceasta presupune desfășurarea unor negocieri reale între țările bogate și sărace, realizarea unei noi ordini economice mondiale, care să țină seama de interesele țărilor în curs de dezvoltare, să ajute aceste țări în dezvoltarea lor economico-socială. Fără o soluție viabilă în această problemă nu se vor putea asigura reluarea activității economice și depășirea crizei economice. Este nevoie de .măsuri hotărâte, îndrăznețe, Iar țările bogate trebuie să înțeleagă că au răspunderea să acționeze în sprijinul țărilor în curs de dezvoltare.în al doilea rînd, noi acordăm o mare însemnătate întăririi colaborării și solidarității țărilor în curs de dezvoltare înseși, atît pentru a putea acționa cu forțe unite la tratativele cu țările dezvoltate, cît și pentru a soluționa cu forțele proprii o Berie de probleme ale dezvoltării lor eco- nomice-sociale. Țările în curs de dezvoltare, luate împreună, pot să realizeze multe acțiuni privind dezvoltarea economico-socială — și industrială, și agricolă, și tehnologică — și aceasta va avea o importanță deosebită pentru ridicarea nivelului de viață al popoarelor din aceste țări.România, ca țară socialistă, dar și 
ca țară în curs de dezvoltare, conlucrează foarte strâns cu aceste țări, acționind în mod hotărît în direcțiile despre care am vorbit. Dezvoltăm larg relațiile cu țările din Orientul Mijlociu, dar și din celelalte zone ale lumii. Avem în vedere să găsim noi forme de colaborare, care să evite apelarea la credite cu dobînzi mari. Vedem soluția fie în constituirea unor societăți mixte, care să permită realizarea în comun 
a unor obiective industriale, agrare și de altă natură, fie intr-o Colaborare pe principiul avantajului reciproc, în sensul construirii unor 1 obiective, economice în diferite țări, folosind asistența tehnică și posibilitățile de care dispune astăzi România, restituirea sau plata participării țării noastre la aceste obiective făcîndu-se prin produsele de care dispun țările respective sau prin produsele care urmează să se obțină în întreprinderile ce se vor realiza. Deci dorim să găsim forme care să permită construirea unor obiective de dezvoltare economico- socială, cu mijloacele de care'dispun țările noastre.ÎNTREBARE : Dacă îmi per

miteți, aș dori să cunosc dacă, in 
urma ultimelor contacte. Româ
nia a depășit. un anumit stadiu 
în ce privește datoriile sale ex
terne, dacă. a reușit să obțină o 
anumită reeșalonare a acestora 7RĂSPUNS : România a avut și în 1981 și în 1982 balanțe comerciale'excedentare. Am reușit chiar să reducem într-o anumită măsură datoria noastră externă și ne propunem să acțibnăip-“4hH?s> fel-ilicit in urătorii cîțiva ani să lichidăm complet aceste datorii externe.ÎNTREBARE : Nu pot decît s<2 
vă mulțumesc, domnule pre
ședinte, pentru ocazia fericită pe 
care ne-ați oferit-o de a vă în
tâlni, pentru informațiile foarte 
prețioase furnizate, pentru vi
ziunea valoroasă, optimistă pe 
care o aveți cu privire la viito
rul umanității. V-aș ruga, totuși, 
în încheiere, să-mi permiteți să 
vă spun că unii cred — plecînd 
de la preocuparea permanentă 

■ pe care o aveți pentru proble
mele dezarmării, de la modul 
în care militați pentru tratative, 
de la intensa acțiune pe care o 
desfășurațî în favoarea păcii ■ — 
că vedeți omenirea trăind, în 
prezent, într-o pădure de arma
mente...RĂSPUNS : Este prea mult armament, este adevărat, și mai cu seamă este mult în Europa,. dar în ultimul timp și în Orientul Mijlociu. De aceea, trebuie să facem totul pentru a opri acumularea de noi armamente, pentru a se trece la reducerea lor. Sigur, în primul rînd trebuie să oprim armamentul nuclear, pentru că folosirea acestuia înseamnă “însăși distrugerea vieții. Este în pericol existența fiecărui popor, a omenirii însăși și trebuie să facem totul pentru a determina trecerea la dezarmare. ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, vă rog să-mi permiteți 
să vă mărturisesc că am urmărit 
cu deosebit interes densitatea de 
idei a răspunsurilor dumnea
voastră, așa cum am urmărit 
prezenta gîndirii. dumneavoastră 
în rezultatele ultimelor întruniri 
importante ale Comitetului Cen
tral al P.C.R. și ale parlamentu
lui român. Am cunoscut activita
tea personală, neobosită, pe care o depuneți, ceea ce mă determi
nă să vă adresez rugămintea de 
a spune cititorilor noștri care 
este secretul vieții și muncii 
dumneavoastră deosebit de in
tense 2RĂSPUNS: Avem un program vast privind dezvoltarea societății noastre.î.n ceea ce mă privește, totdeauna am căutat să servesc poporul, independența și bunăstarea sa, iar sursa energiei despre, care vorbiți se află tocmai în justețea politicii, în încrederea în orânduirea pe care o realizăm în România, în încrederea pe care o am în poporul meu, precum și în dorința de.a-i asigura o viață cît mai demnă, cit mai bună, independentă.în al doilea rînd, izvorul muncii și acțiunii te află în dorința de a contribui la întărirea prieteniei cu alte state, de a asigura o lume în care fiecare națiune să se dezvolte liber, o lume a păcii, fără arme și războaie.Sînt; cred, suficiente stimulente, și ele necesită o activitate permanentă.
MUSTAFA LIBDEH :

Excelență, cred că sînt In con
sensul comunității internaționale 
să vă dorim din toată inima con
tinuarea bogatei dumneavoastră 
activități, cu aceeași energie și 
la fel de neobosit !NICOLAE CEAUȘESCU:Vă mulțumesc !Doresc, la rândul meu, să folosesc prilejul acestui interviu pentru a adresa cititorilor ziarului dumneavoastră, precum și întregului popor kuweitian prieten cele mai bune urări de bunăstare, de fericire și pace 1

Vxpplpmpi Snip
Domnului BELISARIO BETANCOUR CUARTAS

Președintele Republicii Columbia
BOGOTAAflînd cu tristețe despre numeroasele pierderi de vieți omenești și pagubele materiale importante cauzate de cutremurul de pămînt din regiunea Popayan, vă adresez cele mai sincere sentimente' de compasiune dumneavoastră și familiilor îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele poporului grec și al meu personal vă mulțumesc în mod deosebit pentru felicitările adresate cu ocazia Zilei naționale a Greciei, împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile prietenești dintre România și Grecia vor continua să progreseze și să se îmbunătățească în viitor, spre cel mai mare bine al popoarelor și regiunii noastre.

CONSTANTIN KARAMANLIS

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței voastre pentru mesajul de felicitare pe care l-am primit cu prilejul Zilei naționale a Pakistanului și, la rândul meu, nutresc pe deplin aceleași sentimente exprimate de dumneavoastră.Folosesc acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre urări de viață îndelungată, sănătate și fericire personală, dez continuu progres, prosperitate și bunăstare poporului român.Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte considerațiuni.

General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

/

TELEGRAMEPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a transmis o telegramă cancelarului federal al Republicii Federale Germania, Helmut Kohl, cu prilejul alegerii sale în această funcție, prin care îi adresează, în numele guvernului român și al său personal, sincere felicitări, impreună cu cele mai bune urări. în telegramă se exprimă încrederea că relațiile de colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania se vor dezvolta în continuare, spre binele celor două țări și popoare, al cauzei păcii, securității și cooperării în Europa și în lume.
Fiecare întreprindere

- cu plănui îndeplinit exemplar
(Urmare din pag. I)aprilie restanțele din primul trimestru să fie lichidate integral, iar planul pe primele patru luni ale anului să tie îndeplinit la toate produsele și sortimentele, intrucit fiecare dintre ele arc un loc bine determinat'.îit mecanismul echilibrat' al planului, al dezvoltării economiei naționale.'

PllOlitCȚiA DESTINATA EX
PORTULUI — FABRICATA ȘI LI
VRATA LA TERMEN ȘI DE BUNA 
CALITATE. în strânsă legătură cu realizarea sarcinilor la producția fizică, de mare înseîiinătate este . ca în cadrul întrecerii ce se desfășoară in cinstea zilei de 1 Mai sâ se inițieze acțiuni ■ cuprinzătoare, susținute pentru îndeplinirea, în fiecare întreprindere și județ, în fiecare ramură a economiei naționale, a planului’ pe acest an la export, în strînsă concordanță cu obligațiile înscrise in contractele încheiate, cu. partenerii externi, cu cerințele sporirii competitivității mărfurilor românești pe piața mondială, ale creșterii continue a eficienței activității de >. comerț exterior. îndeplinirea planului la export trebuie să constituie, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, o preocupare stăruitoare, de zi cu zi, a tuturor colectivelor de întreprinderi, a fiecărui om al muncii, aceasta fiind o condiție hotărâtoare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității noastre economice și pentru dezvoltarea generală a țării.

ACȚIUNI SUSȚINUTE PENTRU 
CREȘTEREA MAI ACCENTUATA 
A EFICIENȚEI ECONOMICE. Concomitent cu realizarea sarcinilor cantitative ale planului, un accent deosebit trebuie pus in cadrul întrecerii socialiste pe înfăptuirea neabătută a indicatorilor de plan și a angajamentelor privind creșterea eficienței economice. Este o cerință

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Almanahul familiei
11.30 Desene animate 
12,00 Panoramic economic
12.30 Roman foileton : „Marile spe

ra nțe“. Episodul 1
10,00 închiderea programului 
16,00 Telex 
16,05 Viața școlii
16.30 Clubul tineretului
17,15 Amfiteatru studențesc
17,45 1001 de seri'

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 5 

aprilie, ora 20 — 8 aprilie, ora 20. In 
țară : Vremea va fi răcoroasă, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
aversă, mai frecvente în primele zile. 
La ’ munte, Izolat, în zonele deluroase 
din nordul țării, precipitațiile vor fi și 
sub formă de lapoviță și ninsoare. Via

MUREȘ : Apartamente noi pentru specialiștii din

agriculturaConstructorii de locuințe mureșeni au predat anul trecut „la cheie", pentru specialiștii care lucrează la sate, 377 apartamente înălțate în localități ca Sîngeor- giu de Mureș, Ungheni, Band, Sîngeorgiu de Pădure, Ier- nut. De remarcat că spațiile comerciale și de prestări servicii către populație date în fo

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al guvernului, a adresat o telegramă tovarășului Lubomir Strougal, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, prin care, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al său personal, exprimă profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din Viată a tovarășului Vaclav Hula, membru al Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, vicepreședinte al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, și roagă, totodată, să se transmită sinceră compasiune familiei îndoliate.

primordială a acestui an, a actualei etape de dezvoltare a economiei naționale, o cerință impusă de realizarea unei calități noi, superioare în toate domeniile de activitate. Progresul nostru economic, ridicarea bunăstării întregului popor depind hotărâtor de rezultatele ce vor fi obținute în domeniul creșterii e- ficienței economice. Iată de ce este ! necesar ca în toate unitățile economici?' să s<l dcțlonOze ctl fermitate pentru reducerea mai accentuată a consumurilor de materii prime, material, combustibil și .energie, valo- I rificarea superioară a acestora, pentru creșterea mai susținută a productivității muncii, înnoirea, modernizarea și ridicarea nivelului calitativ al produselor, pentru recuperarea și valorificarea tuturor resurselor materiale refoloslbile, pentru întronarea unui riguros spirit gospodăresc în utilizarea mijloacelor tehnice, materiale șl financiare, a părții din avuția națională încredințată de societate fiecărui colectiv spre administrare, pentru a se obține o înaltă eficiență economică, beneficii cit mai mari. De fapt, în aceasta consță esența noului mecanism ecbnomico-fihanclar, a auto- conducerii muncitorești și autoges- tiunii economice a întreprinderilor.Sint, bineînțeles, numai cîteva dintre obiectivele majore ale întrecerii socialiste, asupra îndeplinirii cărora trebuie să fie concentrate preocupările tuturor colectivelor de întreprinderi, pentru ca activitatea productivă să se desfășoare la nivelul maxim al posibilităților, al potențialului tehnic și uman din fiecare întreprindere, astfel încît întrecerea ce se desfășoară în cinstea zilei de 1 Mai să înregistreze un viu și puternic avînt, în interesul progresului continuu și multilateral al României socialiste.
Iile ȘTEFAN

18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea economică
20,30 Armonii de, seară
31,40 Ancheta TV. „Picătura de 

otravă “
21,10 Teatru TV : „Millo director* de ■ 

Vaslle Alecsandri
22,25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.15 Buletinul rutier al Capitalei
20,30 Salonul TV al artelor plastice.
21.15 Tezaur folcloric
21,45 Mic dicționar de operă și balet.
22,25 Telejurnal 

tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
unele intensificări in zona de munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade, iar cele 
maxime vor oscila intre 8 și 18 grade, 
mai ridicate în a doua parte a interva
lului îndeosebi în sudul țării, In Bucu
rești î Vremea va fi răcoroasă, mal ales 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
temporar noros. Va ploua mai ales în 
primele zile. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 3 și 8 grade, cele ma
xime intre 13 și 18 grade, mal ridicate 
în ultimele zile. (Otilla Diaconu, me
teorolog de serviciu).

losință în aceeași perioadă însumează peste 2 000 metri pătrați. în acest an, lucrătorii Trustului de construcții-montaj Mureș urmează să construiască în satele județului 
alte 320 apartamente, multe dintre ele aflîndu-se încă de pe acum în lucru. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii"). \
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Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășul Hu YaobangBEIJING (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Hu Yaobang, secretar general al C.C. al P.C. Chinez, un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate, fericire și de noi succese itn activitatea de mare răspundere pe care o desfășoară în fruntea partidului. iar poporului chinez prieten urări de bunăstare și prosperitate, de mari realizări în opera de modernizare socialistă a țării.Mulțumind pentru mesajul primit, tovarășul Hu Yaobang a rugat să se transmită . tovarășului Nicolae Ceausescu un salut cordial, prietenesc. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală. de activitate rodnică în frun

tea partidului și a tării, iar poporului român sincere urări de succese tot mai mari in construcția socialistă.Schimbul de mesaje a fost prilej juit de primirea in vizită de rămas bun de către tovarășul Hu Yraobang a ambasadorului țării noastre la Beijing, Florea Dumitrescu.Au fost evocate cu acest prilej relațiile de prietenie frățească, de solidaritate. de colaborare, multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre cele două țări și popoare, exprimîn- du-se dorința dezvoltării acestor raporturi 'în conformitate cu înțelegerile și hotărârile realizate la nivel înalt. în aprilie 1982.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
și pacea mondială"

Expoziție documentara și de fotografii organizată la Paris

Azi începe la Buenos Aires SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

PARIS 5 (Agerpres). — La Paris 
s-a organizat la „Cite Universi- 
taire" expoziția documentară și de 
fotografii „Președintele Nicolae 
Ceaușescu și pacea mondială".

Expoziția ilustrează bogata ac
tivitate a președintelui României 
pusă in slujba realizării unei secu
rități reale și a unei colaborări 
multilaterale pe continentul euro
pean și in întreaga lume, a iniăp- 
tuirii năzuințelor de pace, libertate 
și progres ale tuturor popoarelor, 
nenumăratele sale contacte cu șefi 
de state și guverne, conducători ai «nor. organizații și organisme inter
naționale, oameni politici și de 
știință, conducători ai unor mișcări 
de eliberare națională, reprezentanți 
ai unor organizații de tineret din 
întreaga lume.

Sini prezentate, de asemenea, 
imagini de la numeroase acțiuni or

ganizate pe plan intern și interna
țional de România, din inițiativa și 
sub îndrumarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nucleară, la so
luționarea pe cale pașnică a tuturor 
conflictelor și diferendelor dintre 
state, la lichidarea' grabnică a 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internațio
nale. Totodată, este inclusă o bo
gată expoziție de carte, în cadrul 
căreia locul principal îl ocupă 
operele președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, precum 
și lucrările dedicate activității și 
personalității sale de către nu
meroși autori străini.

Expoziția „Președintele Nicolae 
Ceaușescu și pacea mondială" se 
bucură de un viu, interes.

ÎN PROBLEMA RACHETELOR CU RAZA MEDIE DE ACȚIUNE
PROPUNERI ALE STATELOR UNUL ALE AMICII; WASHINGTON 4 (Agerpres). — într-un discurs rostit la Casa Albă, în fața ambasadorilor țărilor membre ale blocului nord-atlantic, președintele S.U.A., Ronald Reagan, a arătat că, în situația in care în negocierile americano-sovietice de la Geneva în problema limitării armelor nucleare în Europa nu se înregistrează progrese, S.U.A. propun încheierea „unui acord interimar prin care să se reducă substanțial aceste forțe Ia niveluri egale pentru ambele părți" — transmit agențiile A.P. și U.P.I.„In acest scop — a spus șeful exe

cutivului american — S.U.A. sînt gata să negocieze un acord interimar in termenii căruia Statele Unite ar reduce substanțial numărul de rachete „Pershing-2“ și de croazieră lansate de la sol, pe care ar urma să le instaleze, cu condiția ca Uniunea Sovietică să-și reducă numărul de focoase pe rachetele sale nucleare cu raza medie de acțiune cu bătaia cea mai lungă („SS-20") la un nivel egal, luate la scară mondială". R. Reagan a adăugat că „propunerea anterioară a S.U.A. privind eliminarea completă a acestor sisteme ră- mine pe masa tratativelor".

0 DECLARAȚIE PRIVIND POZIȚIA UNIUNII SOVIETICE» «MOSCOVA 4 (Agerpres). — într-o declamație făcută la Moscova în cadrul unei conferințe de presă, Andrei Gromîko, prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., ministrul afacerilor externe, a arătat că așa-numita „variantă intermediară" propusă de președintele S.U.A., Ronald Reagan, în legătură cu rachetele cu rază medie de acțiune este inacceptabilă pentru Uniunea Sovietică — relatează agenția T.A.S.S. Această propunere — a declarat A. Gromîko — „nu ia in considerare mijloacele engleze și franceze cu rază, medie de acțiune, între care se află 162 de rachete ; nu ține seama de sutele de avioane americane purtătoare de arme nucleare, avînd baza în Europa occidentală și pe portavioane ; vizează

lichidarea rachetelor sovietice cu rază medie de acțiune și din partea asiatică a U.R.S.S., deși ele nu au tangență cu Europa".Arătînd că propunerea ■ S.U.A. nu urmărește să creeze condiții pentru un acord cu U.R.S.S., Andrei Gro- miko a menționat : „Lansăm apelul de a se aborda mai obiectiv aceasta problemă, de a se renunța Ia unilateralitate, de a se ține seama de toți factorii, de a se -șvea în vedere interesele legitime ale securității Uniunii Sovietice și de a se păși pe calea unui acord prin apropierea pozițiilor". „în problemele armamentului cu rază medie de acțiune — a declarat vorbitorul — dacă, ar fi să ieșim din limitele Europei, politica noastră este aceea de a menține pe orice cale egalitatea, principiul egalității și securității .egale".
PENTRU 0 EUROPĂ FĂRĂ RACHETE NUCLEARE!
Reunind sute și sute de mii de oameni, „MARȘURILE DE PRIMĂVARĂ ALE PĂCII 
Șl DEZARMĂRII" din numeroase țări europene pun în evidență cu o amploare fără 
precedent voința popoarelor de a înlătura spectrul distrugerii nucleare, de a asigura 

viitorul pașnic al continentului nostru și

Reuniunea ministerială 
a „Grupului celor 77“BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — Reprezentanții a peste 100 de state participante la reuniunea ministerială a „Grupului celor 77", convocată în perspectiva Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) ce se va desfășura în iunie, la Belgrad, urmează să ia in dezbatere, începind de marți, trei documente de bază asupra cărora și-au concentrat atenția experții in cadrul intilnirii pregătitoare. Potrivit agenției France Presse. este vorba despre propunerile concrete pe care le avansează țările în curs de dezvoltare statelor industrializate in vederea depășirii crizei economice mondiale, documentul privind problemele instituționale, referitoare, între altele, la raporturile cu mișcările de eliberare din întreaga lume și Declarația politică de la Buenos Aires, cuprin.zînd principiile ce guvernează politica actuală a statelor membre ale „Grupului celor 77“.Reuniunea ministerială, a cărei încheiere este prevăzută pentru 9 aprilie, va fi inaugurată printr-un discurs al președintelui Argentinei, Reynăldo Bignone. .
In favoarea soluționării 
pe cale pașnică a tuturor 

problemelor litigioaseCIUDAD DE MEXICO 4 (Agerpres). — într-o declarație radiotelevizată, ministrul mexican al relațiilor externe, Bernardo Sepulveda, s-a pronunțat pentru pace și securitate în America Centrală, pentru instaurarea și garantarea unei noi ordini economice internaționale, echitabile și juste — relatează agenția Prensa Latina. „Este nevoie de destindere pentru, facilitarea unor eforturi susținute în vederea unei mai drepte împărțiri a resurselor îri folosul tuturor oamenilor și care să înlocuiască .actuala luptă pentru supremație în lume". „Dorim să trăim în pace și securitate, intr-un climat care să permită dezvoltarea și progresul omenirii".Ministrul de externe mexican a evidențiat necesitatea urgentă de a se stabili și aplica normele unei adevărate ; morale politice internaționale, în care respectul reciproc între națiuni să permită conviețuirea acestora în pace,..indiferent de sistemul lor social-politic și economic. Totodată. el s-a pronunțat pentru interzicerea cu desăvirșire a armelor nucleare. pentru soluționarea pe căi politice, prin negocieri, a tuturor conflictelor și promovarea încrederii în raporturile internaționale.

A REPUBLICII SENEGAL

Excelenței Sale Domnului ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal DAKARCu prilejul aniversării proclamării independenței Republicii Senegal, îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări și. cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, progres și prosperitate poporului senegalez prieten, de noi succese in eforturile depuse pentru dezvoltarea multilaterală a patriei sale.îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și strinsă conlucrare dintre țările noastre se vor amplifica, diversifica și dinamiza, spre binele popoarelor român și senegalez, independenței naționale, edificării unei noi ordini economice mondiale, al colaborării și înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 4 aprilie, poporul senegalez a sărbătorit împlinirea a 23 de ani de la memorabilul act al proclamării independenței naționale, care a pus capăt dominației străine și a deschis calea unor a- dînci transformări e- conomico-sociale in viața meleagurilor de la vărsarea fluviului Senegal. Cunoscută multă vreme ca „țară a arahidelor". Senegalul a obținut după 1960 importante succese ne linia valorificării bogățiilor solului și subsolului, a făuririi unei industrii proprii. Au fost construite fabrici și uzine, au fost descoperite importante zăcăminte de minereu de fier și fosfați, a început o vastă o- perațiune de amenajare a cursului fluviului Senegal.Inițiativa punerii în valoare a resurselor hidroenergetice ale

marelui fluviu prezintă o importanță deosebită pentru dezvoltarea economică a tî- nărului stat' african, deoarece 85 la sută din populația sa. evaluată la circa 5 milioane locuitori, este ocupată în agricultură, fiind concentrată in zonele sudice ; nord- estul, spre granița cu Mali, este o regiune cu o vegetație sărăcăcioasă și puternic a- fectață de seceta pustiitoare din Sahel. Datorită insă realizării unui sistem de baraje de-a lungul fluviului (unele din ele în colaborare cu țările vecine). viața populației locale se va schimba radical. Numai barajul Manantali, aflat în construcție, va produce un miliard kWh anual, va deschide o cale navigabilă de 948 km între Senegal și. Mali și va permite iri

garea a 375 000 hectare de pămînturi aride.Poporul român, prieten apropiat al popoarelor africane, al tuturor popoarelor ce au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare. urmărește cu simpatie succesele obținute de poporul senegalez în direcția consolidării independentei. a făuririi unei vieți noi, între Republica Socialistă România și Republica Senegal se dezvoltă relații de prietenie și colaborare, bazate pe stimă și respect reciproc. O contribuție hotărâtoare la dezvoltarea acestor relații au adus-o întîlnirile și convorbirile la cel mai. înalt nivel, care au dat un puternic impuls conlucrării ro- mâno-senegaleze. spre binele și in avantajul' reciproc, al • cauzei păcii- și înțelegerii internaționale.

al întregii lumi
Tradiționalele manifestații de primăvară, desfășurate în toate țările 

Europei occidentale, au cunoscut în acest an o amploare fără precedent. 
Sute de mii de demonstranți, aparținînd unor cercuri din cele mai largi ale 
opiniei publice, și-au exprimat cu hotărîre opoziția față de proiectele de 
amplasare a noilor rachete americane cu rază medie de acțiune în Europa 
occidentală, cerînd adoptarea unor măsuri urgente privind retragerea și 
distrugerea tuturor armelor nucleare de pe continent.

Amploarea manifestațiilor din Europa este de înțeles : asupra con
tinentului nostru apasă pericole deosebit de grave, ca urmare a proiectelor 
de instalare a noilor rachete, menite să dea un și mai puternic impuls 
cursei spre catastrofa nucleară, lată de ce, asemenea uriașe demonstrații 
au avut loc tocmai în țări ca Marea Britanie, R.F. Germania, Italia, Olanda, 
pe teritoriul cărora urmează a fi instalate noile rachete.

Pretutindeni, masele largi populare și-au exprimat hotărîrea ca prin 
acțiuni tot mai ample, unite, să determine ca anul 1983 să constituie anul 
începutului procesului de dezarmare, de reducere a cursei înarmărilor, de 
revenire la destindere și colaborare.

Militante vest-germane pentru pace semnînd Apelul de la Krefeld împotriva amplasării de în Europa, apel care a întrunit de adeziuni noi rachete nucleare aproape 4 milioane

Ca urmare a accentuării

Cu prilejul eliberării 
UngarieiBUDAPESTA 4 (Agerpres) — Luni, în întreaga Ungarie a fost sărbătorită cea de-a 38-a aniversare a eliberării, țării. în numeroase orașe și sate, cu prilejul acestei zile au avut toc mitinguri și depuneri solemne de coroane.Cea mai importantă manifestare politică — relatează agenția M.T.I. — s-a desfășurat la Budapesta : pe muntele Gellert a fost organizat un miting al tineretului. la care au participat mai multe mii de persoane. Au fost prezenți conducători de partid și de stat ungari.

Campania electorală 
din PortugaliaLISABONA 4 (Agerpres) — în Portugalia a fost inaugurată, luni, oficial. campania electorală în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate de la 25 aprilie. Participă două coaliții electorale și 13 partide politice. Observatorii politici de la Lisabona eștimează că actuala campanie electorală va fi dominată de problemele generate de criza economică și socială cu care ește confruntată țara, de necesitatea apărării. cuceririlor democratice ale poporului portughez. .

crizei economice

MAREA BRITANIE ITALIA

„1983 să devină un an al păcii, 
nu al accentuării primejdiei atomice!"

„Fonduri nu pentru înarmări, ci pentru
satisfacerea nevoilor sociale!"

Marea Britanie a cunoscut în zi
lele de vineri, sîmbătă și duminică 
cele mai ample demonstrații pen
tru dezarmare și pace din întreaga 
sa istorie postbelică.

Peste 150 000 persoane au partici
pat vineri la impresionantele ma
nifestații din „Valea nucleară", cum 
este numită zona principalelor in
stalații militare moderne de la vest 
de Londra. Pe o distanță de 24 km, 
demonstranții au format un gigan
tic „LANȚ UMAN CONTRA LAN
ȚULUI NUCLEAR" — după cum. 
s-au exprimat organizatorii. Prin-1 
cipala lozincă purtată de partici
panta la această manifestație — 
care avea ca puncte terminus baza 
aeriană de la Greenham Common, 
unde ar urma să fie amplasate ra
chete nucleare americane „Cruise", 
uzina de armament nuclear de la 
Burghfield și centrul de cercetări

de la Aldermaston — era : „ANUL 
1983 SA DEVINĂ UN AN AL 
PĂCII, NU AL RACHETELOR NU
CLEARE !“

Ample acțiuni antinucleare au 
avut loc sîmbătă și “duminică la Glasgow, port care ar urma să de
vină baza submarinelor nucleare 
„Trident". Mii de persoane au de
monstrat pe străzile orașului și au 
luat parte la un „Festival al păcii" 
in parcul Kelvingrove. Organizatorii 
demonstrației de la Glasgow au 
vrut să atragă atenția asupra peri
colului unui eventual conflict nu
clear prin simularea efectelor aces
tuia : in mod simbolic peste 4 000 
persoare au răspuns apelului iniția
torilor acțiunii rămînind nemișcate, 
la pămînt, în sunetul sirenelor, 
pentru a sugera numărul mare de 
victime posibile intr-o asemenea 
eventualitate.

Numeroși locuitori ai Romei, in 
frunte cu primarul capitalei italie
ne, Ugo Vetere, au participat dumi
nică la un marș pe străzile orașu
lui in semn de protest contra cursei 
înarmărilor, cerînd guvernului să 
se opună amplasării de arme nu
cleare pe teritoriul țării. Printre de
monstranți se aflau, în semn de so
lidaritate, doi laureați ai premiului 
Nobel, Hannes Alfven (Suedia), și 
Jean Dausset (Franța), precum și 
parlamentari din Anglia și Belgia. 
In pofida ploii torențiale, demon
stranții, purtind steaguri și pan
carte cu lozinci antirăzboinice, au 
mărșăluit de la Porta Pia — una din

porțile Romei — pînă la Piața Sf. 
Petru. Devizele scandate de partici
pant. „VREM LOCUINȚE, PENSII, 
SPITALE, NU CREȘTEREA CHEL
TUIELILOR MILITARE !“, „MAI 
PUȚINE ARME, MAI MULTE 
LOCURI DE MUNCĂ !“ au dat glas 
unor cerințe unanim împărtășite de 
populația țării.

Totodată, sute de tineri italieni au 
blocat căile de acces spre aeropor
tul militar Maglioco, de lingă Co- 
miso, în Sicilia, devenit bază a 
N.A.T.O., protestind împotriva in
stalării in zona respectivă a celor 
112 rachete americane de tipul 
,Cruise".
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OLANDA

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

„Nu dorim ca Europa să se transforme 
Hiroshimă"într-o uriașăTimp de patru zile, principalele artere de circulație din Republica Federală Germania, centrele dens populate au fost literalmente invadate de mulțimea manifestanților participant! la marșurile de primăvară pentru pace. Manifestațiile, începute vineri, au fost inițiate de diferite comitete ale partizanilor păcii, de sindicate, de organizații ale partidului social-democrat, ale partidului comunist, de ecologiști, precum și de personalități marcante ale vieții politice și cultural- Științifice.Pornind din mici localități, mi- litanții pentru pace și-au dat in- tîlnire in piețele marilor orașe sau centrelor regionale, unde in cadrul unor impresionante mitinguri au luat cuvintul cunoscute personalități ale vieții publice angajate in lupta pentru stoparea absurdei curse a înarmărilor, pentru renunțarea lâ amplasarea de noi rachete nucleare în R.F.G. și în alte țări vest-europene. în unele localități, demonstranții au ocupat intrarea în cazărmile sau bazele Bundes- wehrului și ale forțelor militare americane, staționate în R.F.G.

Prin pancarte și alte ingenioase mijloace de propagandă vizuală, militanții pentru pace au exprimat hotărîrea lor fermă, voința ce animă toate popoarele continentului, ca anul „1983 SA NU DEVINĂ UN 
AN AL RACHETELOR !“. Textele înscrise pe pancarte cereau : „SA 
SE PUNĂ CAPĂT CURSEI ÎNAR
MĂRILOR !“, „NU EUROȘIMEI 
PRIN „PERSHING" ȘI „CRUISE"!", 
„PENTRU DEZARMARE, ÎMPO
TRIVA ȘOMAJULUI !".Potrivit datelor furnizate de organizatori, marile demonstrații pentru pace au reunit 35 000 de persoane la Niirnberg, 10 000 la Bielefeld, peste 20 000 la Wattenscheid, în regiunea ' Ruhrului, 30 000 Ia Koln, 6 000 la Itzehose, în apropiere de . Hamburg. în total, în aceste impresionante acțiuni împotriva cursei înarmărilor s-au angajat și au participat cu o impresionantă hotărîre aproximativ 500 000 cetățeni vest-germani. demonstrațiile din aceste zile fiind considerate un preludiu al marilor manifestații pro
gramate in continuare în anul 1983 in scopul de a se obține abandonarea noilor planuri de înarmare.

Accesul la bazele 
blocat deMii de manifestanți pentru pace din Amsterdam, Rotterdam, Kam- pen, Lelystad, Zwolle, Hardenberg, Zelhem, Peel și alte localități din Olanda au ieșit pe străzi exprimin- du-și opoziția față ■ de planurile N.A.T.O. de a amplasa în această țară noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune. în coloane, în rindurile cărora s-au regăsit oameni de cele mai diferite convingeri politice, reprezentanți ai cultelor, numeroși tineri, participan-

rachetelor „Cruise", 
manifestanțiții au cerut — potrivit agenției Associated Press — ca autoritățile olandeze să respingă definitiv noile proiecte militare.La Peel, unde se află o puternică bază aeriană, sute de partizani ai păcii au blocat intrarea cintă, pentru a-și exprima tul împotriva intenției de a stala in acest perimetru 48 chete de tip „Cruise", „repartizate Olandei. •

în in- protes- se înde ra- ir
STATELE UNITE

„Opriți demența nucleară!"în Statele Unite au continuat în tot cursul sfîrșitului de săptămînă demonstrațiile de protest împotriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace. Acțiunile au fost organizate pe aproape întreg cuprinsul țării. în apropierea unor baze aeriene, a șantierelor unde se construiesc submarinele „Trident", a unor centre militare de cercetări nucleare, a poligoanelor de testare

a armelor nucleare din statul Nevada și în fața clădirii Pentagonului — relatează agenția U.P.I.Sub devizele „OPRIȚI DEMENȚA 
NUCLEARA !", „SA SE PUNA 
CAPAT CURSEI ÎNARMĂRILOR!", în fața clădirii laboratorului din Livermoore, unde se lucrează la punerea la punct a unor noi tipuri de arme nucleare, a avut loc o mare demonstrație. y
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Declinul comerțului exterior 
al tarilor occidentale 

în 1982WASHINGTON 4 (Agerpres). — Potrivit unui raport publicat la Washington de Fondul Monetar Internațional (F.M.I.), comerțul exterior al țărilor industrializate occidentale s-a redus in 1982, pentru al doilea an consecutiv, în principal ca urmare a persistenței fenomenelor de criză și recesiune economică, relatează agenția Associated Press. Volumul exporturilor statelor occidentale a totalizat 1 160 miliarde dolari, ceea ce reprezintă o scădere de 5.3 la sută în raport cu 1981' in timp ce importurile s-au ridicat la 1 220 miliarde dolari, cu 6,1 la sută mai puțin decit în anul precedent. Statele Unite au cunoscut cea mai drastică reducere a exporturilor lor — 9,2 la sută — pe locurilei următoare situindu-se Franța — 9,1 la sută. Japonia — 8.2 la sută și Marea Britanie — 6 la sută.-în .privința reducerii importurilor, pe primul loc s-a situat Japonia (8 la sută), urmată de S.U.A. (6,8 la sută), R.F.G. (5,2 la sută). Franța (4,3 la sută). Marea Britanie (2.3 la sută).

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniunea Comitetului Executiv al O.E.P. • Comunicat
Ia încheierea convorbirilor dintre delegațiile A.K.E.L.

și P. C. LibanezAMMAN 4 (Agerpres) — La Amman a avut loc reuniunea Comitetului Executiv al. Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), în cadrul căreia a fost examinată situația din Cisiordania și Gaza, teritorii arabe aflate sub ocupație israeliană. Participanții au condamnat utilizarea gazelor toxice de către autoritățile israșliene in școli palestiniene. Comitetul Executiv al O.E.P. a hotărât să adreseze mesaje O.N.U. și altor organizații internaționale, cerîndu-la să adopte măsuri urgente pentru a curma acțiunile agresive ale autorităților israeliene Împotriva poporului palestinian.DAMASC. — în cursul zilei de duminică s-au înregistrat noi cazuri de intoxicare cu gaze otrăvitoare la școlile secundare de fete palestiniene din mai multe localități din Cisiordania, teritoriu ocupat de Israel. După cum relatează agenția W.A.F.A., asemenea cazuri s-au semnalat la Yatta și Beit Ummar, in districtul I-Iebron, ca și la Anabta. în apropiere de Nablus. Sute de eleve au fost spitalizate.

Ca urmare a acestor noi! acțiunȚ israeliene, in Cisiordania se desfăjî șoară în prezent o puternică mișcare de protest. IAutoritățile israeliene de ocupați^ au ordonat închiderea tuturor școlilor din Cisiordania pină simbăta viitoare și au impus restricții de circulație în mai multe localități, pen* tru a preveni noi demonstrații an- tiisraeliene.NICOSIA. — în comunicatul publicat la Nicosia după convorbirii^ dintre delegațiile Partidului Progre-' șist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) și Partidul Comunist Libanez se reafirmă necesitatea urgșnli tă a unei reglementări de pace juste și trainice, in Orientul Mijlociu, pe calea retragerii forțelor israeliene din. toate teritoriile arabe ocupate,șî 
a garantării drepturilor. legitime ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului său la un stat propriu, in-r dependent. Cele două partide' sprijină întru totul cererile privind retragerea imediată și necondiționată a trupelor israeliene de pe teritoriul libanez.

Agențiile de presă
pe scurt
U.

CONFERINȚA PENTRU COOPERAREA SUD-SUD. La Beijing ay început luni lucrările Conferinței pentru cooperarea Sud-Sud, organizata de Academia de științe sociale a Chinei și Fundația lumii a treia pentru studii sociale și economice. Timp de patru zile, 68 de oameni politici, specialiști și profesori din 26 de țări în curs de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină, vor dezbate cele mai urgente probleme cu care se confruntă aceste state, întărirea cooperării Sud-Sud, precum și promovarea negocierilor Nord-Sud. In cadrul ședinței de deschidere a luat cuvintul Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, care a subliniat că lupta pentru progresul să fie strîns corelată cu cea pentru internaționale. statelor în curs de dezvoltare trebuie edificarea unei noi ordini economice
CONVORBIRI COREEANO-EGIP-

! . TENE.-La Phenian au început, luni, convorbirile oficiale dintre Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene,I și ■ președintele Egiptului, Hosni Mubarak, care a sosit intr-o vizită' oficială de stat în capitala coreeană, venind de la Beijing.
! CU. PRILEJUL ANIVERSĂRII 

PROCLAMĂRII INDEPENDENȚEI
| SENEGALULUI (ziua națională), 

la Dakar au avut loc, luni, o de-
1 monstrație și o paradă militară. In

I mesajul adresat națiunii cu această 
ocazie, președintele Abdou Diouf 
s-a referit la sarcinile ce stau in 
fața țării, reliefind în special nece-

Isitatea dezvoltării pe* mai departe 
a agriculturii în vederea asigurării 
cu precădere din resurse proprii a

I necesarului intern de alimente. In 
ce privește politica externă, el a 
subliniat că interesele țării cer ca 
Senegalul să-și continue neabătutI politica de nealiniere,

GUVERNUL GRECIEI A DE- 
I NUNȚAT UN ATENTAT comis in orașul Didimoticon, din nordul ță-

rii, unde avea loc o reuniune a principalului partid de opoziție, Noua Democrație. „Guvernul este hotărit să curme astfel de atentate și să mențină unitatea națională, împotriva căreia sint îndreptate asemenea acțiuni", a declarat un purtător de cuvînt guvernamental. Este vorba de explozia unei bombe in clădirea unde Ioannis Paleocras- sas. fost ministru al coordonării economice pe vremea gbvernului condus de Noua Democrație, ținea o cuvîntare în fața membrilor organizației locale a partidului.
MINIȘTRII ECONOMIEI ?I FI

NANȚELOR AI ȚĂRILOR AFRI
CANE DIN ZONA FRANCULUI 
vor participa, la 26 aprilie, la Pa
ris, la o reuniune consacrată eva
luării consecințelor monetare și 
economice ale recentei devalorizări

cu 2,5 la sută a monedei franceze | 
in cadrul Sistemului Monetar 
(Vest-)European. In legătură cu | aceasta, se subliniază că orice de- [ 
preciere a francului francez in ra
port cu devizele occidentale, și in < 
primul rînd cu dolarul, sporește 
rata inflației exportată în țările ' 
africane din zona francului.

SITUAȚIA DIN SALVADOR. în I departamentul Morazan. din estul Salvadorului, s-au desfășurat lupte Iviolente între unități ale armatei și |detașamente de insurgenți .ale Frontului Farabundo Marți pentru .Eliberare Națională (F.M.L.N.) — Iinformează agenția France Presse. •Agenția franceză precizează că armata a angajat în operații și bata- I lioanele de elită, instruite în. S.U;A. | pentru combaterea insurgenților.
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 

COLUMBIEI s-a întrunit ieri in 1
ședință extraordinară pentru a ana- 
liza consecințele cutremurului de 
la 31 martie, din sudul țării, in I 
urma căruia orașul Popayarț, cu o 
populație de peste 200 000 de locui- i 
tori, a fost aproape în întregime 
distrus.

CERCETĂTORII AMERICANI au reușit să izoleze un virus care pro- • voacă o formă rară de leucemie,1 confirmindu-se astfel natura viro- tică cel puțin a unor tipuri de can- | cer, relatează agenția France Presse. Este vorba de un virus care | atacă anumite celule din globulele . | albe, numite limfocite-T. produse de organism pentru combaterea in- . fecțiilor. Cercetătorii americani speră să pună Ia punct. în viitorul I apropiat, un vaccin împotriva acestui virus.
CAPRICIILE VREMII. La Paris și in cea mai mare parte a zonelor 

centrale și nordice ale Franței au căzut, luni, ninsori abundente, dar stra
tul de zăpadă s-a topit in cursul după-amiezii. La finele săptăminii 
trecute, in unele regiuni ale Angliei a nins, grosimea stratului de zăpadă 
ajungind la 20 de centimetri în comitatele Kent, Sussex și Essex. Circu
lația pe o serie de drumuri a fost temporar întreruptă.
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