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„Grivița roșie" din Capitală

30 BANI

In anul viitor, cel de-al doilea an al cincinalului, in interesul
creșterii eficienței economice, al progresului necontenit al țării
1

ACȚIUNI STARUITOABE, SPIRIT DE GOSPODARI
EXIGENT! PENTRU REDUCEREA MAI ACCENTUATĂ
A CHELTUIELILOR MATERIALE
„Trebuie să se acționeze energic pentru reducerea continuă a
cheltuielilor de producție, a cheltuielilor materiale, pentru crește
rea tot mai puternică a eficienței economice, pentru sporirea bene
ficiilor - unitatea de măsură a bunei activități economice financia
re în fiecare sector, în fiecare unitate".

i

hergetice de care putem dispune,
pentru reducerea continuă a consu
murilor și instituirea unui sever re
gim de economii. Orice economii la
materiile prime aduse din import,
precum si valorificarea lor superioa
ră creează posibilități suplimentare
de utilizare mai eficientă a fonduri
lor valutare. în interesul economiei
naționale.
într-o serie de întreprinderi, în
deosebi din industria construcțiilor
de mașini, din chimie si metalurgie,
reducerea mai accentuată a cheltuie
lilor de producție si. îndeosebi, a ce
lor materiale este impusă de faptul
că nivelul acestor cheltuieli este încă
ridicat comparativ cu dotarea tehni
că de care dispune fiecare unitate
economică, cu nivelul cheltuielilor si
consumurilor specifice realizate la
produse similare în țări dezvoltate
din punct de vedere economic. Prac
tica acestui an a demonstrat că această situație se datorează faptului
că în unele întreprinderi nu s-a ac
ționat. stăruitor pentru înfăptuirea
programelor de măsuri privind di
minuarea consumurilor materiale si
energetice, nu s-au respectat normele
de consum stabilite, iar procesul de
înnoire si modernizare a producției
nu s-a desfășurat la nivelul preve
derilor. mentinîndu-se in fabricație
produse mari consumatoare de ma
teriile deficitare, scumpe sau energointensive.
Congresul al Xîl-lea al partidu
lui a stabilit ca obiectiv strategic
fundamental pentru actualul cincinal
trecerea României din stadiul de tară
in curs de dezvoltare la stadiul de
tară cu dezvoltare medie. Un obiec
tiv patriotic. însuflețitor, care impu
ne ca, in efortul general pentru dez
voltarea intensivă a economiei, co
lectivele de oameni ai muncii să as
pire Ia performanța mondială in do
meniul consumurilor materiale, al
cheltuielilor pe unitatea de produs.
Este știut că planul national unic
de dezvoltare economico-socială a tă
rii pe anul viitor prevede reducerea
simțitoare a costurilor de producție,
nivelul acestora la 1 000 lei producție
sau venituri brute urmind să Scadă
cu 15,5 lei în industria republicană,
cu 62,9 lei în agricultura de stat, cu
10 lei in construcții-montaj (antrepri
ză) și cu 7,2 lei in activitatea de
transport. înfăptuirea acestor sar
cini, care trebuie considerate mini
me. impune ca oamenii muncii din
fiecare unitate economică să acțio
neze cu hotărâre. încă din aceste zile,
ca adevănati proprietari si producă
tori. ca buni gospodari pentru mobi
lizarea tuturor posibilităților de re
ducere mai accentuată a cheltuieli-

’ lor de producție si, In primul rind, a
celor materiale.
Căile si direcțiile de acțiune pen
tru înfăptuirea hotărită a sarcinilor
privind reducerea cheltuielilor de
producție sînt limpede formulate in
expunerea secretarului general al
partidului.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, la recenta plenară a C.C.
al P.C.R. Ne oprim, înainte de toate,
la reducerea consumurilor materiale
la fiecare produs — calea cea mal
la Indemină si cu vaste posibilități
de aplicare
__ în toate unitățile economice. în acest scop, deosebit de efi
ciente se dovedesc a fi înnoirea și,
modernizarea continuă a producției si
a tehnologiilor de fabricație. în ca-

DISCIPLINA

MUNCII

condiție primordială pentru bunul mers al produc
ției, îndatorire de răspundere a fiecărui colectiv
muncitoresc
pagina a ii-a

șansa să-l fac să pri
ceapă că si de el de
pinde ora exactă a
disciplinei
muncito
rești, a ordinii exem
plare. La sfirșit, desi
gur, va descoperi bucuria muncii". Am lucrat
zile întregi si după
program, deși, repet,
nimeni nu ne-o cerea.
Cind am isprăvit știam
că l-am cistigat defini
tiv pe tinărul acesta
pentru uzina noastră,
pentru meserie, pen
tru o activitate așezată
sub semnul răspunde
rilor și exigentei mun
citorești. $i am avut
dreptate. Si-a luat ca
lificarea aici, aici a
fost primit în U.T.C.,
s-a căsătorit, si-a cisti
gat un loc si un rost
al lui, și-a ordonat,
cum se zice, munca,
viața.
— Văd că puneți un
mare temei pe călirea
oamenilor prin muncă,
prin comportarea lor
disciplinată la' locul
din uzină, in viața de
toate zilele.
— Pentru că nu cred
să fie altă cale de a
afla gustul piinii. Al
piinii ciștigate cu su
doarea
ta.
Pentru
mine, ca om al uzinei,
gustul piinii este egal
cu gustul muncii. Iar
a-i căli pe tineri in
spiritul muncii, al or
dinii
și
disciplinei
conștient asumate în
seamnă. de fapt, a-i
ajuta să descopere
demnitatea, marea sa-

tisfacție a plinii ci?ți
pate cinstit, din mun
că cinstită.
Simple ginduri ale
unui muncitor.
Un muncitor din mii
și milioane care fi-a
cistigat galoanele pres
tigiului, ale notorietă
ții în colectivitatea sa
tocmai prin conduita
exemplară de muncă
Si de viată. Tocmai
prin însușirea temeini
că, pentru toată viata,
a cerințelor funda
mentale cuprinse in
a.b.c.-ul uzinei de care
amintea mai sus inter
locutorul nostru,
țuirea de care
bucură asemenea
Si milioane de oameni
vine tocmai din faptul
că ei pun mai presus
de orice rigoarea subinteleasă
de
disci
plina „ceasului" orelor
de muncă, parametrii
exacți ai disciplinei
tehnologice,
ordinea
exemplară tn organi
zarea producției. Sînt
lucruri fundamentale
ale calității de munci
tor de azi, tn uzina de
azi, unde producătorul
este si stăpln. este si
beneficiar. Și. mai ales
— cum dealtfel se des
prinde și din episodul
înfățișat — el poartă
Si răspunderea crește
rii celor mat tineri tn
cultul muncii așezate
sub semnul acestor
înalte exigente.

lUe TANASACHE

Oamenii muncii din industria
municipiului Slatina raportează că
la 25 decembrie au Îndeplinit pre
vederile planului pe anul 1981 la
productia-marfă industrială, la pro
ducția netă si la export.
Realizările de pină acum creea
ză premisele obținerii pină la fine
le anului a unei producții indus
triale suplimentare in valoare de
peste 110 milioane lei, concretizată
in 2 000 tone aluminiu si aliaje din
aluminiu. 412 tone țevi din alumi
niu. 584 km cabluri electrice near
mate din aluminiu, confecții textile
în valoare de 350 mii lei si alte pro
duse necesare economiei naționale.
Ca urmare a folosirii mal bune a
capacităților de producție, a mate
riilor prime si materialelor se va
realiza o producție netă peste plan
în valoare de peste 31 milioane lei
și se vor livra suplimentar la export produse în valoare de 60 milioane lei.
Intr-o telegramă adresată C.C. al
P.C.R., tovarășului Nicolae
Ceaușescu. oamenii muncii din mu
nicipiul Slatina se angajează să
muncească si în viitor cu toată ab
negația si dăruirea, astfel incit să
înscrie noi și tot mai mari succese.
in întreaga lor activitate de înfăp
tuire a mărețelor obiective ce le re
vin din hotăririle Congresului al
Xîl-lea al partidului.

Tot mai multe colective de oa
meni ai muncii din județul Giurgiu
raportează îndeplinirea sarcinilor
anuale la producția-marfă. Pină
ieri, numărul acestora a ajuns la
25. Printre ele se află Schela de ex
tracție Cartojani, întreprinderea de
sere „30 Decembrie".
Grupul de
exploatare flotă și porturi. Șantie
rul naval. în zilele care au mai
rămas pină la sfîrșitul anului se
vor realiza suplimentar importante
cantități de produse. De asemenea,
vor fi lansate 3 nave fluviale peste
plan. (Petre Cristea).

întreprinderea de confecții Craio
va este cea de-a 40-a unitate eco
nomică din județul Dolj care a ra
portat realizarea in devans a pre
vederilor planului la productiamarfă pe acest an. Au mai îndepli
nit planul anual în ultimele zile în
treprinderea de celule electrice pre
fabricate Băilești, întreprinderea
„Independența" din . Craiova și
întreprinderea „Chimica". Colec
tivele celor 40 de unități vor obți
ne suplimentar, oină la sfîrsitul
anului, o productie-marfă evaluată
la circa 350 milioane lei. (Nicolae
Petolescu).

16 unități
din județul Maramureș
Un număr de 16 unități economi
ce din județul Maramureș au atfhs
cotele finale ale planului pe acest
an. Intre acestea se numără Flotația centrală. întreprinderea de
prospecțiuni și exploatări geologice,
întreprinderea de faintă și sticlărie
„Faimar" din Baia Mare. întreprin
derea mecanică din Sighetu Marmatiei. Exploatarea minieră Cavnic,
Exploatarea minieră Ilba. Pină la
sfirșitul anului, aceste unităti vor
obține suplimentar o producție fizică de metale neferoase, piese de
schimb, organe de asamblare, bunuri de consum si alte produse in
valoare de peste 185 milioane leu
(Gh. Susa).

15 unități
din județul Hunedoara
Desfășurând larg întrecerea so
cialistă. aoordind o deosebită aten
ție creșterii productivității muncii
și folosirii la capacitate a utilajelor
și instalațiilor. 15 unităti economice
din județul Hunedoara raportează
îndeplinirea sarcinilor de plan pe
anul 1981. Intre acestea se numără
întreprinderile miniere din Lupeni și Uricani, care au extras în
acest an, peste prevederi. 57 000
tone cărbune cocsificabil. (Sabin
Cerbu).

(Continuare in pag. a V-a)
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Ritmurile noului în vechea
cetate a Mediașului
Urbe veche tn Inima
Transilvaniei, urbe așezată
la răscruce de drumuri, urbe
in care se păstrează urme
le celor care au locuit-o cu
milenii și veacuri înaintea
noastră, urbe în care, prin
voia istoriei, trăiesc astăzi,
și muncesc astăzi, înfrățiți
în gînduri și idealuri,
români, germani și ma
ghiari, Mediașul este una
din perlele Tîrnavei Mari.
Urcînd către mai înalt,
prin grija partidului și sta
tului nostru, Mediașul a
redevenit un oraș tînăr,
Viguros, sănătos, un oraș in
care in fiecare zi se intimplă ceva deosebit, unde
uzina, laboratorul șl școala trăiesc într-o fericită
simbioză.
Cindva, demult, pe vremea cind tătari și turci
năvăleau și-n Transilvania
nutrind să pună stăpinire
pe Europa, Mediașul — fă"
cut, nu o dată, una cu pămintul și renăscut nu din
propria-i cenușă, ci numai
și numai din dragostea oa
menilor de a trăi în locul
acela anume de pe malu-

rh« Tîrnaveî — s-a încon rezonantă, nu se Intîmpl.i
jurat cu ziduri groase, de nimic deosebit care șă avenind una din cetățile tragă în mod neapărat aTransilvaniei. Desigur, ca tenția.
zul nu este specific doar
Oamenii se nășteau, tră
Mediașului, zidurile ii apă iau și mureau intr-un du
rau pe locuitorii cetății, reros anonimat. Sigur, au
meșteșugari și negustori, de mal fost și excepții. Spre
năvălitori, dar îi mai „apă- exemplu, aici a trăit Ste-

de Radu SELEJAN
rau" șl de săracii care tră
iau dincolo de ziduri și
care trudeau pentru bunăstarea celor dintre ziduri,
Cu trecerea vremii, zidurile s-au prăbușit ca orice
lucru fără folos la un mo
ment dat. Orașul a rămas
insă Intr-un același stadiu
de viețuire. Este adevărat
că unele ateliere mai mari
și-au „zis" fabrici, că teh
nica meșteșugarilor a mai
și progresat, că numărul
caselor și-al oamenilor a
mai crescut, dar de la un
deceniu la altul nu se ob
serva nici o schimbare de

Avram lahfiu. Dar Media
șul a renunțat să trăiască
din amintiri, a renunțat să
se amăgească cu ceea ce a
fost, cu blazonul cutărei
bresle, sau cu nu știu care
parte din zid, sau cu tur
nul înclinat asemenea celui
din Pisa. în schimb, Me
diașul de astăzi este o adevărată cetate industrială,
o cetate a științei, a cul
turii. Fără nici o exagera
re. Mediașului i se pot atri
bui aceste calități. Decorat
în 1967, cu prilejul împlini
rii virstei de 700 de ani atestată documentar, cu or
dinul Steaua Republicii cla
sa I, Mediașul a beneficiat
de însemnate fonduri de
investiții care l-au revitalizat. Dar s^ venim CU ar
gumente.
De ce este Mediașul ce
tate industrială ? Deoarece,
cele cîteva făbricuțe de al
tădată au devenit fabrici
în adevăratul ințeles al cuvintului, lor adăugîndu-li-se
alte fabrici, numărul total
al întreprinderilor indus-

phan Ludwig Roth, omul
de aleasă cultură, revolu
ționarul condamnat și exe
cutat in 1849 de stăpinii de
atunci ai
Transilvaniei,
pentru că susținuse cu cre
dință și nesupunere drep
turile românilor, populație
majoritară în Transilvania,
susținuse că românii sînt
de drept stăpinii acestor
meleaguri, că limba lor este
cea preponderentă și. ca
atare, ar trebui să și fie
limba oficială. De lingă
Mediaș, dintr-un sat ano
nim, s-a ridicat și Axente
Sever, unul din tribunii lui (Continuare în pag. a V-a)

„Ora exactă
a disciplinei muncitorești
— Eram foarte obo
sit. Ca să nu mai spun
că. la urma urmei,
îmi terminasem orele
de muncă. Nimeni nu
mă obliga să rămin
peste program. Si to
tuși, am rămas...
— De ce ?
Meșterul Aurel Brătulescu, de la între
„Semănăprinderea
toarea" din Capitală,
dă imediat replica :
— Există un a.b.c. al
muncii de uzină pe
care-l deprinzi de în
dată ce ai pășit aici.
Este
vorba
despre
spiritul de ordine, de
disciplină. Viata de
producție e un ceasornic a cărui oră exactă
i-o hoiărim noi, muncitorii. Mai era insă
un motiv care se cu
prindea In hotărirea
mea. tfn motiv care,
zic eu, tine tot de spi
ritul de ordine, de dis
ciplină.
— Care 7
— Tinărul de colo.
Meșterul simte în
trebarea din privirea
mea și se explică :
— Băiatul ăsta a avut. ca să spun așa. un
drum mai aparte. S-a
angajat, a plecat. O
dată, de două ori. Ul
tima cară am început
cu el o lucrare. Lu
crare grea, dar fru
moasă. Cînd am văzut
că-l prinde si pe el,
mi-am spus : „Acum e
timpul să se călească
in muncă. Acum am

25 de unități
din județul Giurgiu

40 unități
din județul Dolj

NICOLAE CEAUȘESCU
Aproape 15 miliarde lei 1 O cifră
din amplul program al muncii noas
tre în cel de-al doilea an al actua
lului cincinal — cincinal al calității
si eficientei ; o cifră cu adinei si de
osebit de importante semnificații
pentru progresul economiei noastre,
pentru bunăstarea
întregului po
por. Este vorba de un spor de venit
national pe care trebuie si putem
să-l realizăm, in interesul țării și al
fiecăruia dintre noi. prin reducerea
cu numai un singur procent a pon
derii cheltuielilor materiale în pro
dusul social. Si numărul acestor mi
liarde poate crește cu fiecare pro
cent in plus de reducere a cheltuie
lilor materiale, prin inițiativa, price
perea si spiritul gospodăresc al fie
cărui om al muncii, prin izbinzile pe
care le vom dobindi în bătălia pen
tru o inaltă eficiență, pentru o ca
litate nouă, superioară, in toate do
meniile de activitate.
Cerința reducerii substanțiale a
consumurilor materiale, a cheltuieli
lor de producție a fost reliefată, din
nou. cu toată claritatea, de secreta
rul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. in ampla expune
re la recenta plenară a C.C. al P.C.R.
De ce situează conducerea partidu
lui această sarcină pe un loc de prim
ordin in activitatea economica ? Se
cunoaște că. potrivit noului meca■ nism economico-financiar. valoarea
producției nete este un indicator de
bază al activității fiecărei întreprin
deri. de care depinde retribuirea per
sonalului muncitor. Or. valoarea pro
ducției nete crește proporțional cu
scăderea cheltuielilor materiale. Ori
ce acțiune de diminuare a cheltuieli
lor materiale, de eliminare a risipei
se reflectă direct, pozitiv in valoarea
producției nete și, in ultimă instan
ță, in nivelul beneficiilor pe care le
realizează fiecare colectiv de între
prindere. La scara întregii economii,
aceasta înseamnă sporuri de venit
national, deci noi resurse de dezvol
tare a economici naționale si de ri
dicare a bunăstării întregului popor.
Un alt argument deosebit de im
portant : țara noastră importă o bună
parte din materiile prime necesare.
Așa cum s-a subliniat la recenta
plenară a C.C. al P.C.R.. în do
meniul comerțului exterior exis
tă anumite dificultăți generate de
criza economică mondială de criza
de materii prime si de energie, care
creează noi probleme complicate în
asigurarea unor resurse materiale
din import De aceea, plenara C.C.
al P.C.R., prin hotărirea adoptată,
cere organelor economice centrale,
unităților productive, tuturor oame
nilor muncii să acționeze cu fermi
tate pentru valorificarea superioară
a materiilor prime si a resurselor e-

Industria
municipiului Slatina
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COLINDUL CEAHLĂULUI
Tot ce e bine mereu va fi bine,
Va fi bine și tot ce e rău,
Cînd românul crede in sine
Și in Dunăre ți in Ceahlău.

Ceahlăul,
Veghează
Din focul
La Putna

Olimpul Carpaților,
cu piatra ce-l doare
nestins al Galaților
lui Ștefan cel Mare.

El nume dă binelui, râului,
Din el dăltuită ni-i slova,
Trăiască lumina Ceahlăului,
Trăiască de-a pururi Moldova.
Herald al puterii bătrinilor,
El omul ca zeu il consacră.

Ceahlăul, Olimpul românilor,
Măsoară in vis Marea Neagră
Lui nu i-a fost scrisă bejenia,
A stat neclintit cu Carpații
Și azi spre Ardeal și Muntenia
Privește să-și vadă toți frații.

Din Putna lui Ștefan cel Marele
Spre Tulcea, Sătmar ți Drobeta,
Ceahlăul e-un loc unde soarele
Sărută pe frunte planeta.
Tipar absolut al eroului,
Toți Munții Carpați știu să-l cinte,
Colindul etern al Ceahlăului
Colindă românul ca munte.

Adrian PAUNESCU
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DECRETE
ale Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România
privind

• Contractările si achizițiile
de animale, păsări si produse animale
Copilărie—pace
Copilul pe care il
galbene, arămii / Să
conducem
dimineața
făurim un zid din
la școală, copilul că
zarea-albastrâ / Să
ruia ii insoțim primele ' ridem / Si să oprim
silabe cu bucuria de a
tot ce e rău s-ajungă
ști că s-a născut in
pe planeta noastră".
tr-o lume a păcii, pen
(Carmen-Gabriela Gîttru o lume a păcii, co
lan).
pilul căruia ii însoțim
Mihaela Avrămut. o
zimbetul spre mÎMe cu
fetită din Iași, spune
certitudinea si dragos
cu glasul celor zece
tea unor oameni care
ani ai săi : „Noi nu ne
cunosc
din
istorie
jucăm de-a războiul. /
cumpene si biruințe
N-o să ne jucăm nici
ale vremurilor, acest
odată de-a războiul".
copil înflorind in preo
Un copil din Oradea,
cupările și aspirațiile
care si-a scris versuri
noastre cele mai fru
le in limba sa maternă.
moase constituie de
bună seamă ființa cea
mai dragă pentru care
însemnări de
omul, patria, omenirea
Mihai
au o îndatorire aparte.
La începutul acestui
NEGULESCU
an. Organizația Națiu
nilor
Unite pentru
Educație, Știintă și
maghiara, Kăllai LăszCultură a adresat co
16. iși adună gîndurile
piilor noștri, copiilor
intr-o simbolică scri
din țările lumii. în
soare-porumbel
care
demnul de a-si încre
străbate meridianele :
dința gîndurile intr-un
„Nu știu, in continua
concurs de poezie :
re / -citi destinatari
„Copiii se adresează
mai sînt : / dar cine-1
copiilor pentru a con
primește ștl-va / că e
strui o lume mai
pace pe pămint". Iar
bună". La noi. con
Lăcrămioara
Lazăr,
cursul a fost organizat
din Bacău, cu un tim
de revista „Cutezăto
bru mai grav, iși în
rii". S-au primit mii
credința
versurilor
de poezii, mesaje emo
gindul său înfrigurat,
ționante reflectind cea
sensibil la teama si amai scumpă triadă a
menințarea care, prin
virstei celei mai tinere
atitea si atitea vești,
— „Copilărie — pace
străbate lumea : ..Sin
— viitor". Cele mai .tem copii si refuzăm
frumoase poezii au fost
să ne imaginăm Păalese de un juriu na
mîntul fără pace !“.
țional.
prezidat
de
Iar puterea de sim
scriitorul George Mațire a acestor copii —
covescu.
pe măsură ce înțeleg
Mesajele copiilor noș
lumea in care cresc, pe
tri au fost auzite. Me
măsură ce cresc către
sajele copiilor noștri
o maturitate responsa
au intilnit mesaje ale
bilă — semnifică o ga
copiilor din alte țări.
laxie de forță si can
La întilnirea aceasta,
doare. O galaxie a că
a tinereții simțirii po
rei pondere in isto
poarelor. copiii Româ
ria contemporană este
niei au dus, in imagini
dată deopotrivă de
vibrind de sinceritate
simțirea acestor copii,
și căldură, gîndul co
de pregătirea lor pen
piilor, gind care re
tru muncă, pentru via
ță, pentru răspunder1flectă propria aspirație
a societății noastre, de
le fată de viitorul ță
pace și viitor însorit
rii și viitorul umanită
pentru toți copiii 1
ții. tn rostirea Dănutei
„Minute negre, albe.
Schipor. elevă a Scolii

viitor
generale nr. 4 din Va
tra Dornei. mărturisi
rea forței care crește
în copii capătă re
lief : „Sin.tem copii
— / și refuzăm să ne
imaginăm Pămintul /
fără ape și munți. /
fără păsări. / fără pace
și flori... // Numai pen
tru noi. copiii. / stelele
sînt ca pentru nimeni
altcineva, / Fiindcă pe
una din ele / ride o
floare cu nume frumos : / Prietenie. //
Lingă ape și munți. /
lingă păsări / ne e
drag, prieteni, să ascultăm stelele, / Copiii
au nevoie de piine, /
au nevoie de Pace si
flori !“.
O festivitate emoționantă a consemnat, in
contextul
amplelor
manifestări pentru pa
ce, dezarmare, pentru
un viitor luminos al
omenirii, prezenta și
premierea copiilor ro
mâni in amplul coloc
viu liric găzduit de
UNESCO pe tema co
pilăriei și a unei mai
bune lumi, la care au
participat aproximativ
un milion de copilpoeți din 57 de state
ale lumii. Prin cei
cinci copii premiali din
România și-au rostit
aspirațiile toți cei de-o
seamă cu ei — gînduri
insorite. gînduri lumi
noase, ale copiilor în
tregii țări. Mesajele li
rice ale virstei lor ne
mărturisesc o aleasă
înzestrare a generației
tinere a tării pentru
frumos, pentru viață,
intru lauda păcii, a
muncii, a prieteniei
intre toți copiii lumii.
Si ne recunoaștem
bucuria de a ști că
asemenea
copii —
care
se
adresează
copiilor lumii pen
tru a construi împreu
nă o lume mal buni
— au in ei. deopotri
vă, măsura frumosu
lui, a poeziei cit si a
faptelor dedicate aces
tei țări de pace, aces
tei țări de imn.
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DISCIPLINA MUNCII
condiție primordială pentru bunul mers al producției,
îndatorire de răspundere a fiecărui colectiv muncitoresc
„Este necesar să acționăm cu toată fermitatea pentru întărirea răspunderii, a disciplinei și ordinii muncitorești, revoluționare în activitatea
a tuturor colec
tuturor consiliilor oamenilor muncii- de sus pînă jos
tivelor de oameni ai muncii"
NICOLAE CEAUȘESCU

La temelia
noii calități
Acum. cind se face bilanțul anului ne care-1 vom
încheia peste citeva zile, cind se făuresc proiecte
pentru anul ce vine, se Înscriu, firesc. în cartea de
onoare a muncii, cifre. Desigur, cifre care arată cu
exactitate stadiul îndeplinirii indicatorilor de olan.
Cifre care exprimă Înfăptuirile colectivelor muncito
rești. ale oamenilor muncii, care redau sintetic tabloul
activității productive desfășurate pe întregul cuprins
al tării.
Nu vom găsi. între cifrele înscrise în bilanțul aces
tui an. nici una care să exprime direct disciplina
muncitorească, ordinea în procesul de producție. De- .
altfel, nici între indicatorii economici nu vom intîlni
acești factori. Dar este un fapt bine cunoscut — și
unanim recunoscut — că disciplina, ordinea se regă
sesc ne deplin în rezultatele muncii. în înfăptuirea
sarcinilor economice. Tot asa cum încălcarea discipli
nei. neasigurarea ordinii desăvîrsite în, producție se
numără între cauzele rămînerilor în urmă din unele
întreprinderi.
Fără disciplină, fără ordine, noua calitate a muncii
nu va fi niciodată mai mult decit un deziderat. Oricîte strădanii s-ar face simțite pentru ca muncitorii,
inginerii, tehnicienii să depășească specializarea în
gustă. să nu rămină simpli meseriași, să devină spe
cialiști cu o temeinică pregătire. Oricît de susținute
ar fi preocupările pentru ridicarea calificării si poli
calificare. pentru afirmarea spiritului creator, a ini
țiativei in muncă. La baza oricăror acțiuni pentru
Îndeplinirea sarcinilor de plan, pentru ca tot mai multi
oameni ai muncii să contribuie la realizarea de pro
duse noi. de masihi noi. să devină muncitori-creatori.
se află asigurarea ordinii, a disciplinei muncitorești.
în mod firesc, așadar, secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu, s-a referit in re
petate rinduri la importanta asigurării ordinii si dis
ciplinei în muncă. în mod firesc, numeroase acte nor
mative. între care Legea nr. 1 din 1970. reglementează
problemele ce privesc disciplina muncii. Si tot atît
de firesc este ca în noile condiții ale activității economico-sociale. specifice actualei etape. într-un mo
ment în care se intensifică zi de zi preocuparea pen
tru o nouă calitate a muncii, să fie adoptate noi re
glementări iuridice referitoare la îndatoririle si răs
punderile personalului muncitor. Modificările si com
pletările aduse Legii nr. 5 din 1978. cu privire la or
ganizarea si conducerea unităților socialiste de stat,
potrivit cărora fiecare om al muncii, de la muncitor
Dină la director, este obligat să respecte cu rigurozitate tehnologiile de fabricație, să asigure buna gospodărire si continua funcționare a tuturor masinilor si
instalațiilor, să folosească integral timnul de lucru, si
valorifice întreaga experiență si putere de creație în
vederea ridicării nivelului tehnic si calitativ al pro
ducției. îsi găsesc locul potrivit in ansamblul măsu
rilor menite să garanteze îndeplinirea obiectivelor
cincinalului calității si eficientei.
Sîntem în pragul unui nou an. în care fiecărei in
treorinderi. fiecărui colectiv muncitoresc ii revin lndatoriri sporite privind îndeplinirea planului produc
ției fizice si nete, realizarea exemplară a exportului.
Asa cum in repetate rinduri a subliniat tovarășul
Nicolae Ceausescu, așa cum prevăd legile tării, in
vederea Îndeplinirii tuturor acestor indicatori de plan
va trebui să se acționeze concret si eficient pentru
ridicarea nivelului tehnic si calitativ al producției,
pentru continua perfecționare a pregătirii profesiona
le. Dar. intîi si-ntii. va trebui să se facă totul pentru
deplina asigurare a ordinii si disciplinei.
Si pentru ca prevederile legii să fie colicate cu
rigurozitate, in litera si in spiritul ei. în fiecare Între
prindere. la fiecare loc de muncă, este nevoie de fer
mitate. de combativitate sporită, de acțiuni eficiente
care să contribuie la întronarea unei ordini si disci
pline exemplare. Dar Îndeosebi este nevoie de o mai
susținută muncă politico-educativă. de intensificarea
activității organizațiilor de partid, a sindicatelor, a or
ganizațiilor de tineret pentru crearea acelui cadru cu
sporite valențe educative. în care să se cultive puter
nic spiritul de răspundere, să se discute deschis, muncitoreste. despre orice încălcare a ordinii stabilite in
întreprindere, a disciplinei.
Este nevoie de acțiuni dinamice, in deplin consens
cu realitățile din colectivele muncitorești. Și. mai cu
seamă, este nevoie de un spirit viu. constructiv, in
transigent. care să dea si mai multă consistentă autoconducerii si autogestiunii. prin participarea activă a
tuturor oamenilor muncii si la indeplinirea exemplară
a sarcinilor ce le revin privind întronarea ordinii si
disciplinei.

Adrian VASILESCU

In

viata uzinii, munca si
ORDINIA NU POT FI DCSPĂRȚITF
întreprinderea de pompe
din Capitală. Oria 14.25. Sec
ția a II-a prelucrări mon
taj. Asistăm la un impor
tant moment al zilei
' ' de
lucru. Muncitorii
pa condusă de
Ioniță
predau
schimbului. Se dau in pri
mire. din mers, utilajele.
Ele. în următoarele opt ore
de muncă, vor constitui su
portul tehnic, care Ingemânat cu hărnicia si priceperea muncitorilor va da
contur unor noi piese și
repere, Cît de important
este acest moment, intrat
de mult aici în firescul Iți
crurilor și repetat, la acea
oră. in sute si sute de
ipostaze in secțiile uzinei,
avea să ne spună maistrul
Victor Dinu.
— Asa cum nu putem imcepe o zi de muncă fără a
ști exact pe ce oameni con
tăm. fără a repartiza fie
căruia exact ceea ce are de
făcut, este la fel de nece
sar de știut in ce stare se '
află mașinile, cum au mers
în schimbul anterior, dacă
funcționarea lor normală
impune vreo intervenție
mecanică. De aceea, la noi,
fiecare mașină se predă în
soțită de ...fisa de observa
ție. După mine aceasta este
o elementară probă de dis
ciplină si seriozitate profe
sională.
Disciplină și seriozitate
profesională. Sint cuvinte
care au revenit des in dls, cutiile pe care le-am avut
cu muncitorii și specialiștii
de la ..Aversa". Si nu pen
tru că în acest puternic co
lectiv muncitoresc discipli
na. în sensul larg al cuvintului. ar constitui un

punct sensibil al activității
de zi cu zi cL dimpotrivă i
muncitorii si specialiștii cu
care am stat de vorbă
ne-au demonstrat că întă
rirea continuă a disciplinei,
a organizării au fost si rămin factorii hotăritori prin
care aici s-au obținut zi de
zi. lună de lună, rezultate
notabile in
îndeplinirea
sarcinilor de plan, a anga
jamentelor asumate in în
trecere, Dealtfel. întreprin
derea ..Aversa" se numără
de mai mult timp printre
unitățile fruntașe din in
dustria Capitalei.
— Practic, disciplina poa
te fi considerată un ade
vărat indicator de produc
ție. aprecia inginerul Ale
xandru Moșulet. membru
al comitetului da partid din
Întreprinderi.
Si
cind
afirm aceasta, mă gîndesc
nu mai departe decit la
faptul că în acest an vom
obține o productie-marfâ
suplimentară de peste S
milioane, lei. valoare care
reprezintă
echivalentul a
două zile de producție a
unității noastre. Adică exact fondul de timp ciștigat
prin reducerea in acest an.
în raport cu 1980. a absen
telor nemotivate. Iată de
ce recentele reglementări
adoptate de Marea Aduna
re Națională, ce dau carac
ter de lege unor măsuri
menite să contribuie la în
tărirea ordinii și disciplinei
in producție, vor avea atit
în unitatea noastră, cît si
la scara întregii economii
naționale efecte dintre cele
mai pozitive.
Disciplina, care unora li
s-ar putea părea o noțiune
teoretică, abstractă, aici, in

viața uzinei, capătă consis
tentă reală, comensurabilă
in valori materiale.
— La noi timnul este
„scump", nu ne putem per
mite să-1 irosim, ne spune
Teodor Ilinca. președintele
comitetului de sindicat al
Întreprinderii. Ora produc
tivă echivalează cu 220 de
mii de lei. Mai concret, cu
20 de pompe pentru gos
podărirea apelor, sau cu
4 pompe de proces pentru
industria petrochimică, sau
cu o pompă multietajată
pentru industria minieră.
— Si încă ceva, adaugă
șeful de echipă Ion Du
mitrescu. Nu este suficient
să fii prezent la ora stabi
lită in uzină. Trebuie să
folosești fiecare clină pen
tru producție, pentru ă-tl

Echipa condusa de Eroul Muncii Socialiste Ioniță T. Marin o încheiat, cu satisfacția datoriei Împlinite, o noua
Foto : S. Cristian
Și rodnică zi de muncă

sănătos, aici a încolțit șl
prins rădăcini trainice ini
țiativa formării unor ..bri
găzi de educație si produc
ție".
Criteriile de acordare a
unui asemenea titlu de
onoare ? Nimic mai simplu

Insemnări de la întreprinderea de pompe „Aversa"
onora cum se cuvine titlul
de muncitor. Plimbăreții
sint la fel de păgubitori ca
aceia care absentează. Un
singur minut pierdut zilnic,
pe ansamblul secției mon
taj, echivalează cu nerealizarea, intr-un an. a nu mai
puțin de 85 de pompe de
mare tehnicitate.
Ascultîndu-I pe
acest
muncitor care de 43 de ani
lucrează la „Aversa" sau
pe mai tinărul său coleg
Radu Nicolae. care si-a cîștigat „galoanele" de frun
taș in producție în decursul
a zece ani in care nu a
absentat nici o zi de la
muncă, nu poți să soco
tești intimplător faptul că,
pe un asemenea teren fertil.

el mai dificil în același
timp ! Realizarea exempla
ră. de către fiecare mem
bru al brigăzii, a sarcinilor
de plan ; nici o intirziere
de la program ; o calitate
ireproșabilă a produselor
fabricate. Altfel spus, o
Înaltă exigentă si răspun
dere atît fată de propria-ti
activitate, cît si fată de ac
tivitatea colectivității in
care ești inclus. Pină acum,
cinci
asemenea
brigăzi
și-au definit statutul, s-au
închegat drept formații de
lucru model. Iar faptul că
le-am găsit exact in sec
toarele „cheie" ale între
prinderii. angajate in onora
rea unor importante co
menzi la export, dovedește

plimbăreții, cu munca de
mintuială.
— N-am înțeles si nu pot
să accept mentalitatea oare
îsi găsește pe ici. pe colo
adepti. potrivit căreia mun
ca disciplinată este mai
grea — sublinia in final
muncitorul Marin T. Ioniță,
Erou al Muncii Socialiste,
Am primit cu satisfacție
___
reglementările adoptate de
forul legislativ al tării, care
răspund unor cerințe obiec
tive ale dezvoltării mai rapi
de a economiei. Ele sint in
interesul nostru, al tuturor
si noi. muncitorii, avem
certitudinea că aceste mă
suri, aplicate cu fermitate,
se var reflecta pretutindeni
în rezultatele muncit O
muncă desfășurată intr-un
climat de răspundere, de
disciplină si bună organiza
re este mai rodnică. îti oferă numeroase satisfacții,
îti dă certitudinea perma
nentă a progresului, a îm
plinirilor la care iti aduci
contribuția cu fiecare zi in
care ai pășit pe poarta uzi
nei.

Anlca FLORESCU
Dan CONSTANTIN

SA REFLECTAM ASUPRA UNUI CALCUL CU VALABILITATE GENERALA :
15 MINUTE IROSITE INTR-UN SCHIMB, la începerea programului de
lucru, pe parcursul sau la terminarea acestuia, AR ECHIVALA IN FIECARE
ÎNTREPRINDERE CU O NEREALIZARE DE PESTE 3 LA SUTA DIN PLANUL DE
PRODUCȚIE AL SCHIMBULUI RESPECTIV I

Dispunem de o bază tehnică puternică, de capacități de producție modeme, multe
dintre ele puse in funcțiune in ultimul deceniu. Fiecare instalație si mașină are un
rol bine definit in desfășurarea normală, fără întreruperi, a fluxurilor tehnologice.
De aceea. întreținerea si repararea corespunzătoare, la termenele stabilite prin nor
mative a mașinilor si utilajelor sint cerințe obligatorii, care fac parte integrantă din
disciplina muncii și a producției In fiecare unitate economică. Și, totuși, așa cum rezultă
din datele puse la dispoziție de specialiști din Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale
Și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, in unele unități nu se acordă atenția cuvenită
bunei exploatări și Întrețineri a utilajelor. Consecințele ? Oprirea neprevăzută a unor
utilaje, importante pierderi de timp productiv, de producție fizică. Iată citeva exemple :
cate au însumat 47 700 ore, din care peste 6 000
ore opriri accidentale, pierzîndu-se o produc
ție in valoare de 201 milioane lei. Așadar, ig
norarea regulilor tehnice elementare se răzbu
nă. In loc să se Xîstige. se pierde I
• Fără aparate de măsură și control, este
limpede, nu se poate urmări funcționarea nor
mală a utilajelor. Un adevăr ignorat de cei
care lucrează in secția turnătorie de la între
prinderea de prelucrare a aluminiului din Sla
tina, unde aparatele de urmărire a tempera
turii nu mai au capace de protecție sau sint
descompletate. Cum este condus. în aceste
condiții, procesul tehnologic ? După ochi, deși
aparatura de măsură și control, bine pusă la
punct, ar asigura respectarea strictă a teh
nologiei. reducerea rebuturilor și. in mod si
gur, importante economii de energie.

ce. se obțin rezultate de ex
cepție. In fruntea întrecerii
socialiste se situează, in sec
țiile uzinei, tocmai brigăzile
de educație si producție.
Puterea exemplului celor
150 de brigadieri fruntași
de la ..Aversa", puterea
exemplului
celor
peste
1 300 de comuniști din intreprindere reprezintă un
autentic catalizator în lup
ta permanentă cu minutele
irosite, cu rebuturile, cu
actele de indisciplină care,
mari sau mici, lovesc in
interesul colectivului. Relevindu-ne ..proveniența" ce
lor peste 6 milioane de lei
producție suplimentară, ca
rezultat al întăririi discipli
nei. al reducerii numărului

de absente nemotivate, in
ginerul Alexandru Moșulet
nu ezita să arate că bugetul
de timp productiv al uni
tății mai dispune, din ace
eași sursă, de o rezervă de
încă două zile anuaL Adică
de alte încă 6 milioane de
lei. ce pot fi concretizate
în potențiale pompe pen
tru șantiere, mine, combi
nate chimice.
Cei care, cu toate exem
plele de care nu duc lipsă,
cu toate eforturile de a-i
integra in munoa discipli
nată a uzinei, in insăsi ra
țiunea de a fi muncitor in
industrie, nu ințeleg și nu
acceptă exigențele discipli
nei muncitorești nu-si mai
găsesc loc in mijlocul co
lectivului. Asa este cazul
lui Tudor Dragomir care,
după zeci și zeci de absen
te nemotivate, după nume
roase Încercări eșuate din
partea tovarășilor de mun
că de a-1 aduce pe calea
cea bună, a fost obligat de
același colectiv să-și În
cheie ieri „conturile", desfăcindu-i-se contractul de
muncă. Producția nu se
împacă, nu se va împăca
niciodată cu absenteistii.

Timpul de lucru — avuție
de inestimabilă valoare a întregii societăți!

Gospodărirea zestrei tehnice a întreprinderii
depinde de fiecare dintre noi!

• Un control efectuat, in acest an. în 17
electrocentrale din subordinea Ministerului
Energiei Electrice a scos în evidență faptul că
nu in toate unitățile se respectă programul de
reparații. Astfel, la C.E.T. Mintia s-a depășit
de cinci ori durata de funcționare normată in
tre două revizii tehnice la turbina 1 și cazanul
3. Evident, toate acestea pot aduce prejudicii
desfășurării normale a muncii, economiei țârii.
• Din cauza Întreținerii necorespunzătoare
a instalațiilor la Combinatul de îngrășăminte
chimice din Slobozia. într-un singur trimes
tru s-au înregistrat 14 940 ore opriri neplani
ficate, din care peste 5 000 ore opriri acciden
tale, nerealizîndu-se o producție în valoare de
zeci de milioane lei. Tot într-un singur tri
mestru, la Combinatul de îngrășăminte chi
mice din Turnu Măgurele opririle neplani.fi-

o dată în plus că înalta
conștiință muncitorească îsi
are drept principali piloni
de susținere disciplina si
competenta
profesională.
Nu întimplător. pe fondul
unui asemenea climat de
exigentă, de muncă tena-

„.Șl ASUPRA UNORA DINTRE SEMNIFICAȚIILE CONCRETE ALE
TIMPULUIDE
---------------LUCRU :
® La întreprinderea de mecanică

București
muncitor
lună, cu
produce

: 10
din
244
250

fină

din

minute irosite într-o zi de fiecare
atelierul 151 ar echivala, intr-o
ore. timp in care »-ar putea
ceasuri de reglaj.

• La Combinatul industrial pentru construcții
de mașini Bistrița, prin nefuncționarea timp de

o oră, dintr-o mică neglijență, a unui strung
carusel, s-ar pierde o producție-marfă in
valoare de 1 500 lei.
• La întreprinderea de rulmenți Birlad :

L

- Prin Irosirea unui singur minut din pro
gramul de lucru al unei zile, pe ansamblul
întreprinderii s-ar pierde o producție de 300
rulmenți radiali cu bile, tip 6 204.
Absentind nemotivat o singură zi, un mun-

FOLOSIRII

citor pierde 100 de lei la retribuție, iar produc
ția netă este mai mică cu 275 lei.
• La întreprinderea „Netex" din Bistrița,

o

absență nemotivată de o zi a unul muncitor
inseamnă o producție mai mică cu 193 mp
textile nețesute.
Sint calcule care arată limpede că orice
minut irosit, orice oră pierdută din timpul de
lucru al unei zile înseamnă, de fapt, dimi
nuarea producției materiale, un nivel mai scă
zut de producție netă șl, respectiv, mai puține
resurse pentru satisfacerea unor cerințe ale
economiei naționale și ale populației. Sint
calcule care reliefează, cu putere, o cerință
stringentă, de o deosebită importanță pentru
progresul susținut al economiei naționale și
creșterea bunăstării întregului popor.

ÎNSEMNĂRI DE PE ȘANTIERELE MUNCII, DE PE ȘANTIERELE RĂSPUNDERII

Prin exigența și exemplul
comuniștilor
la întreprinderea mecanică Plopeni
s-a găsit „cheia" înlăturării neajunsurilor
„Convorbirile individuale si
dezbaterile din adunările
ge' nerale au scos în evidență o. se
rie dg stări de lucruri necores
punzătoare din activitatea orga
nelor de partid, a comuniștilor,
care influențează negativ asupra
rolului conducător al organiza
țiilor de partid din secții, ate
liere, asupra participării efective
Si responsabile a comuniștilor la
rezolvarea sarcinilor economice,
la întărirea disciplinei muncii și
de producție. Totodată, a reieșit
că unele organizații de partid nu
s-au preocupat cu atenții de a
cunoaște modul în care muncesc
comuniștii, ceilalți oameni ai
muncii, cum se achită de inde
plinirea sarcinilor individuale, de
pregătirea profesională, de gos
podărirea și folosirea rațională
a mașinilor, utilajelor, materia
lelor și energiei. Mai sint mem
bri de partid care nu constituie
un exemplu pentru ceilalți oa
meni ai muncii".
Clar șl apăsat, secretarul comi
tetului de partid din întreprinderea
mecanică Plopeni. tovarășul Con
stantin Rizea. continuă să citească
referatul. Participanțli la plenară
ascultă cu atenție, din cind in cind
își notează in carnețelele lor. Sint
citate exemple concrete : organiza
țiile de partid din sectorul 3 me
canică, sectorul 8 mecanică, sculărie, secția 6 hidromecanică, nume

de oameni. Urmează apoi dezbaterile
pe marginea referatului. Nu sint
puse la indoială observațiile criti
ce, nu se aud justificări. Sint avan
sate propuneri, se caută împreună
soluții. Plenara se încheie, oamenii
pleacă la locurile lor de muncă.
Ne exprimăm secretarului de
partid dorința de a merge în secția
6 hidraulică, secție criticată destul
de aspru in referat. „Nu-i rea ale
gerea. este unul dintre sectoarele
noastre de bază, cu 1100 de oameni,
unde se realizează echipament hi
draulic intr-o largă gamă sortimen
tală. Peste iS de tipodimensiunî,
care presupun operații de mecanică
fini de mare precizie. Aici se cere
fiecărui comunist, fiecărui om al
muncii o înaltă răspundere și. in
primul rind, disciplină fn toate
sensurile, de la punctualitate, stare
fizică corespunzătoare pină la res
pectarea cu strictețe
s normelor
tehnice de fabricație" — ne spune
secretarul comitetului de partid.
în atelierul montaj general
ii
avem ca interlocutor pe Ion Păiș,
secretarul
organizației
de bază.
„Secția noastră a fost criticată in
referat — ne spune el — și trebuie
să recunosc că pe drept. Chiar dacă
nu ne cade bine. La aceste lipsuri a
contribuit și atelierul nostru, lată,
de pildă, am primit de la Băicoi o
reclamație privind deficiențe la une
le pompe hidraulice. Biroul organi
zației de bază a cerut controlorului
de calitate Ion Corbu să analizeze

cauzele deficientelor. Lipsurile au
fost lichidate, dar oare nu ar fi
fost mai bine ca printr-o mai mare
disciplină tehnologică aceste defi
ciențe să fi fost preîntimpinate •
Si faptul că in referat s-a arătat
că nu ne cunoaștem bine oamenii
este just. O bună bucată de vreme
l-am lăsat pe Constantin Enache să
se complacă intr-o atitudine de de
lăsare și
superficialitate.
Chiar
acum am stat de vorbă cu el și
i-am spus : «Pe concret, tovarășe,
sarcina ta de partid este să-ți îm
bunătățești munca, iar după citeva
luni vei raporta comuniștilor ci pe
bancul de probe nu s-a mai înre
gistrat nici un produs de slabă ca
litate dat de tine»".
Am consemnat aspecte similare și
din alte sectoare de muncă. Comu
niștii de aici știu bine un lucru : că
intr-o mare uzină ca a lor. cu uti
laje de mare tehnicitate, cu o pro
ducție pretențioasă este necesar ca
fiecare să-și facă exemplar dato
ria, că disciplina trebuie Înscrisă
cu majuscule nu numai pe panouri
le propagandei vizuale, dar și tn
conștiința fiecărui muncitor. Si toc
mai strădaniile
permanente
de
eutodepășire, de intransigență față
de lipsuri, de indisciplină reprezin
tă explicațiile remarcabilelor suc
cese cu care ei Încheie acest an :
realizarea planului la export cu o
depășire de 80 la sută, beneficii
peste plan in valoare de 120 mili
oane lei, Îndeplinirea celorlalți in
dicatori principali ai planului. Si

dacă comuniștii de aici nu insistă
prea mult asupra succeselor lor. o
fac din convingerea că automulțumirea nu trebuie să devină o „per
dea" dincolo de care să nu vadă cu

claritate marile șl complexele
biective de viitor.

o-

Constantin VARVARA
Constantin CAPRARU

„Cine lipsește, ne părăsește!“
o decizie bărbătească, necesară, care a întronat
ordinea la Schela de extracție Cartojani
în acest sfirșit de an. la Schela
de extracție Cartojani. județul
Giurgiu, se muncește cu pasiune și
tenacitate pentru ca in bilanțul ac
tivității productive al anului ’81 să
se adauge noi fapte, noi împliniri.
Dealtfel. în a doua parte a anului,
la Cartojani a existat o mobilizare
exemplară.
...La 1 iunie, schela
Cartojani
rămăsese in urmă cu peste 16 000
tone de țiței față de sarcinile de
plan. Restanțele se acumulaseră in
lunile de iarnă ale lui '81. De ce ?
Desigur, se putea apela la scuza
unor cauze obiective. Dar realita
tea era că isi făcuseră loc in cadrul
colectivului o serie de fenomene
negative : unii muncitori lipseau
nemotivat de la program, unii me
canici nu-și făceau datoria, efectuind reparații de slabă calitate, nu
se respecta Întotdeauna cu strictete
tehnologia de lucru. Dair, deși ase
menea neajunsuri erau evidente.

repereutindu-se asupra realizării
ritmice a planului și, în cele din
urmă, si asupra ciștigurilor munci
torilor si specialiștilor, se formase
un climat de tolerantă fată de
lipsuri, față de abaterile de la nor
mele disciplinei de muncă.
O situație care nu putea dăinui.
De aceea, comitetul de partid și
consiliul oamenilor muncii au reac
ționat ferm : „Revirimentul trebuie
să-I realizăm prin noi înșine ; pen
tru aceasta este necesar să instau
răm un climat sănătos de muncă,
stimulind inițiativa si creativitatea
muncitorilor și specialiștilor !“. A
fost cuvîntul de ordine lansat
atunci. A urmat o perioadă de in
tense eforturi pentru a găsi căile
cele mai bune și sigure de ac
țiune în vederea realizării zilnice
si ritmice a planului. Șl totodată,
pentru recuperarea restantelor. A
fost o perioadă de muncă Încordată,
de analize temeinice, au fost sta
bilite programe realiste, concrete.

pentru flecare din cele peste 500 de
sonde, răspindite în patru județe,
pe o raza de peste 100 kilometri.
S-a trecut la experimentarea unui
sistem de acord global, care a
cointeresat in mai mare măsură pe
fiecare dintre muncitori, atit pe cei
de la întreținere și intervenții, cit
și pe cei de la extracție. Și iată că.
cu Începere de la 1 iunie, colectivul
schelei a reușit să-și realizeze pla
nul zilnic la extracția de țiței. Re
zultat care. în perioada următoare,
a inceput să devină un fapt obiș
nuit. După cum obișnuite au inceput
sa fie și depășirile de plan. într-o
singură lună (și aceasta, lună de
lună) se recuperau aproape 3 000
tone de țiței din producția"restantă.
Petroliștii de la Cartojani au
făcut din activitatea lor de zi cu zi
pentru recuperarea restantelor o
întrecere muncitorească indiriită.
in afara căreia nu a rămas nimeni.
Absolut nimeni. Intîi și intîi s-a
dus o bătălie deschisă,
energică
pentru întronarea ordinii si disci
plinei. pentru curmarea absentelor
de la lucru. S-a pus problema bărbăteste. hotărit : „Cine lipsește, fiie
părăsește
Odată cu lichidarea
absentelor de la program se con
tează acum cu exactitate pe cei ce
trebuie să predea sau să preia
schimbul la sonde
Munca aspră, cum este cea a pe
trolistului, aflat mereu sub cerul
liber, pe arșiță sau pe ger. modelea
ză caractere, plămădește conștiințe
capabile de fapte demne de un om
care știe că muncește pentru el și
pentru propășirea tării sale. A da

mai mult țiței intr-un moment de
mare insemnătate pentru economia
națională, pentru independenta sa
energetică, inseamnă a înțelege ca
un adevărat patriot stăruitoarele si
înflăcăratele chemări ale secretaru
lui general al partidului nostru,
tovarășul Nicolae Ceausescu. Si
petroliștii de la Cartojani au înțe
les acest imperativ. Acum, restan
tele au fost lichidate, iar în prezent
se realizează zilnic o producție su
plimentară de 200 tone de țiței. Cu
numai citeva zile Înainte de sfirsitul anuluL petroliștii de aici au ra
portat depășirea constantă a sarci
nilor zilnice, fapt ce Întărește an
gajamentul colectivului de a încheia
anul cu o depășire a planului cu
aproape 4 000 tone de țiței. In mod
corespunzător, și câștigurile oame
nilor au sporit substantial Bună
oară in luna noiembrie a acestui
an, cind planul a fost depășit, un
om al muncii de aici a ciștigat. în
medte, cu 1 000 lei mai mult decit
in luna ianuarie a.c„ cind restan
tele Ia producția fizică erau foarte
mari.
Secretarul comitetului de partid
din schelă. Gheorghe Rizâa, folosise
in explicațiile pe care ni le-a dat
o expresie care ar putea defini
plastic munca sondorilor de la
Cartojani : „La noi. in schelă, dis
ciplina desăvirșită a oamenilor in
producție este acum cea mal obiș
nuită stare de spirit".

Petre CRISTEA
corespondentul

„Sclnteii*

OAMENI AI MUNCII! MUNCITORI, TEHNICIENI, INGINERI!

în anul care vine, acționați pretutindeni cu fermitate, cu exigență revoluționară, în spiritul și în litera noi
lor reglementări legale, pentru întronarea unui climat de înaltă răspundere muncitorească față de disciplină,
pentru asigurarea ordinii desăvîrșite în fiecare unitate economică, în flecare colectiv, în interesul progresului
continuu al economiei noastre, asigurării unei tot mai ridicate calități a muncii și a vieții!
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind contractările și achizițiile de produse agricole vegetale
în vederea înfăptuirii obiectivelor funda
mentale ale politicii agrare a Partidului
Comunist Român, pentru îmbunătățirea
permanentă a aprovizionării populației cu
produse agroalintentare și a satisfacerii ce
lorlalte nevoi de produse agricole ale eco
nomiei naționale, sint alocate, an de an, im
portante fonduri materiale și bănești pentru
dezvoltarea și modernizarea agriculturii.
Totodată, în conformitate cu planul na
țional unic de dezvoltare a agriculturii și
cu programele privind autoconducerea și
autoaprovizionarea teritorială, a fost adoptat
un ansamblu de măsuri în vederea stimu
lării unităților agricole socialiste și a gos
podăriilor populației pentru sporirea pro
ducției agricole la hectar și, pe această
bază, a livrărilor la fondul de stat.
O pîrghie importantă de participare a ță
rănimii la dezvoltarea economică a țării, la
schimbul echitabil de produse între sat și
oraș, la creșterea nivelului de trai al tuturor
oamenilor muncii o reprezintă sistemul
contractărilor și achizițiilor de produse agricole.
în cadrul acestui sistem, statut asigură
stimularea și cointeresarea tot mai bună a
producătorilor agricoli de toate categoriile
în creșterea producției și livrarea către
fondul de stat a unor cantități tot mai mari
de produse agricole, acordind, pe lingă
prețurile de bază, prime de producție în

bani, diferențiate în funcție de nroduse si
în mod progresiv, in raport cu cantitatea de
produse pe hectar livrate la fondul de stat.
Unitățile agricole de stat și cooperatiste,
toți producătorii agricoli au îndatorirea să
acționeze cu toată hotărîrea pentru îndepli
nirea și depășirea planurilor de producție
stabilite, in vederea livrării unor cantități
sporite de produse la fondul de stat, asigurind folosirea integrală și eficientă a pămîntului, creșterea potențialului productiv al
acestuia, executarea la timp și de calitate
a tuturor lucrărilor agricole.
Creșterea producției agricole vegetale și a
cantităților de produse livrate la fondul de
stat constituie calea sigură pentru dezvol
tarea economică a unităților agricole, pen
tru ridicarea nivelului de trai al țărănimii,
al tuturor oamenilor muncii care lucrează
in agricultură și, totodată, pentru creșterea
contribuției agriculturii la dezvoltarea ge
nerală a țării.
în scopul înfăptuirii măsurilor adoptate
pentru stimularea producătorilor agricoli,
mal buna așezare ne principii economice a
schimbului de produse între sat si oraș și
întărirea alianței
muncitoresti-tărănesti.
precum .și în vederea perfecționării activi
tății de contractări și achiziții a produselor
agricole vegetale si creării unui cadru juri
dic unitar pentru desfășurarea acesteia.
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste
România decretează:

Unități agricole de stat

Produsul

Specificare
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Griu. secară
Orz-orzoaică
Porumb
Fasole
Soia
Floarea-soarelui
In pentru ulei
In pentru fibră
Cînepă
Sfeclă
Cartofi timpurii
Cartofi de toamnă
Legume de cirnp
Struguri
Orez
Plante medicinale
Tutun
Ricin
Fructe

de

Primă
medie
lei/tonă

1 500
1 300
1 270
6 200
3 250
2 680
6 000
1 900
1250
345
1367
900
1 360
3 480
5 000
3 500
17 300
5 500
4 800

300
300
530
1 000
450
720
1 000
500
450
205
200
120
440
500
1 000
1 500
700
1 500
600

Primele care se acordă producătorilor se
stabilesc progresiv, in funcție de cantitatea
de produse pe hectar livrate la fondul de
stat, potrivit prezentului decret.
Art. 6. — Cooperativele agricole de pro
ducție au datoria să sprijine membrii coope
ratori și ceilalți locuitori din comune in
îndeplinirea obligațiilor ce le revin de a
cultiva in mod rațional și eficient supra
fețele deținute in folosință sau în pro
prietate.
Totodată, cooperativele agricole de pro
ducție vor sprijini contractarea și livrarea
la fondul de stat, de către membrii coope
ratori și ceilalți producători agricoli, a unor
cantități cit mai mari de produse agricole
vegetale, precum și stabilirea si
plata
drepturilor și avantajelor ce li se cuvin
pentru produsele livrate.
Art. 7. — Unitățile de preluare si de in
dustrializare a produselor agricole vegetale
au obligația să acorde unităților agricole
socialiste, membrilor cooperativelor agricole
de producție și celorlalți producători agri
coli sprijinul necesar in realizarea produc
ției, incepind cu amplasarea producției pe
sole, asigurarea cu semințe, aprovizionarea
cu îngrășăminte, executarea la timp și de
calitate a tuturor lucrărilor stabilite prin
normele tehnologice, pină la livrarea si de
pozitarea in condiții corespunzătoare a
produselor.
Art. 8. — Ministerul Agriculturii si In
dustriei Alimentare răspunde de întreaga

Procent
de creștere
tată de prețul
de contractare
20
23
42
16
14
27
17
26
36
59
15
13
32
14
20
43
4
27
6

activitate de contractări șl achiziții a pro
duselor agricole vegetale de la unitățile
agricole socialiste, membrii cooperativelor
agricole de producție și ceilalți producători
individuali, potrivit legii.
Pentru produsele agricole vegetale, stabi
lite potrivit prevederilor prezentului decret,
contractarea Si achiziționarea produselor
disponibile din gospodăriile populației se fac
de Uniunea Centrală a Cooperativelor de
Consum, prin unitățile sale.
Art. 9. — Ministerul Agriculturii si In
dustriei Alimentare. Uniunea Națională a
Cooperativelor Agricole de Producție si con
siliile populare sint obligate să stabileas
că. in profil teritorial, cantitățile de pro
duse agricole care urmează să fie livrate
la fondul de stat prin contractări si achi
ziții. prin corelarea judicioasă a sarcini
lor de sporire a producției agricole cu baza
materială existentă. în vederea asigurării
condițiilor necesare ca. în raport cu pro
ducția realizată si livrată, toate unitățile
agricole si ceilalți producători să obțină o
creștere continuă a veniturilor.
Consiliile unice agroindustriale de stat si
cooperatiste, conducerile unităților agrico
le socialiste sint obligate să acționeze cu
fermitate pentru îndeplinirea si depășirea
planurilor de producție stabilite. în ve
derea livrării unor cantităti sporite de pro
duse la fondul de stat si ridicării conti
nue a veniturilor țărănimii, ale tuturor oa
menilor muncii din agricultură.

Capitolul II
Contractările și achizițiile
de cereale, leguminoase boabe
și plante tehnice
Art. 10. — Contractările si achizițiile de
cereale si leguminoase boabe de la uni
tățile agricole socialiste si producătorii in
dividuali se fac de Ministerul Agriculturii
si Industriei Alimentare, prin unitățile sale.
Achiziționarea cerealelor si leguminoa
selor boabe de la producătorii individuali
se face si prin unitățile Uniunii Centraie
a Cooperativelor de Consum.
Art. 11. — Ministerul Agriculturii si In
dustriei Alimentare, prin întreprinderile
pentru valorificarea cerealelor si plante
lor tehnice, poate cumpăra, prin interme
diul cooperativelor agricole de producție,
disponibilul de griu. griu tare, secară, po
rumb si leguminoase boabe oferit de mem
brii acestora din cantitățile. primite ca re
tribuire in natură pentru munca prestată.
Art. 12. — Contractările si achizițiile de
plante tehnice — sfeclă de zahăr, floareasoarelui. soia, raniță, tutun, tulpini de in.
cineoă si teisor pentru fibră, bumbac, ci
coare. ricin, semințe de dovleac si semin
țe de cînepă. hamei — de la unitățile so
cialiste si producătorii individuali se fac
de Ministerul Agriculturii si Industriei Ali
mentare. prin unitățile sale.

* ’

' •

■

medie

Art. 13. — Preturile de producție, con
tractare si achiziție pentru cereale, legu
minoase boabe si plante tehnice, alte avantaie ce se acordă unităților agricole so
cialiste. membrilor cooperativelor agricole
de producție si celorlajti producători in
dividuali. precum si condițiile de înche
iere si executare a contractelor sint Pre
văzute în anexa nr. 1 A si anexa nr. 1 B.
Preturile si celelalte avantaje se acor
dă producătorilor în mod diferențiat, in
raoort cu cantitatea si calitatea produse
lor agricole vegetale livrate la fondul de
stat.
Art. 14. — în afară de preturile de pro
ducție. de contractare si de achiziție si
de celelalte avantaje stabilite potrivit art.
13. unitățile agricole socialiste, membrii
cooperativelor agricole de producție si cei
lalți producători individuali care livrează
cereale, leguminoase boabe si plante teh
nice beneficiază de prime tn bani dife
rențiate In funcție de produs si in mod
progresiv tn raport cu cantitatea de pro
duse pe hectar livrate la fondul de stat,
după cum urmează :

medie

300

500—
1 001—
1 501—
2 001—
3 001—
4 001—
peste

medie

150*
200
250
275
300
350
400
530

1000—
1 501—
2 001—
3 001—
4 001—
5 001—
peste

1500
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
6 000

medie

250
300
350
430
530
600
650
300

3 000
4 000
5 000
6 000
6 000

240
275
300
350
373
400
medie 1 000

1000—
1 501—
2 001—
3 001—
4 001—
peste

1500
2 000
3 000
4 000
5 000
5 000

3 000
4 000
6 000
6 000

530
300
450
550
600
650

J

.

2 500—
3 001—
4 001—
peste

Orz-orzoaică

medie

3 500—
4 001—
5 001—
6 001—
peste

4 000
5 000
6 000
8 000
8 000

300
275
300
350
375
400

2 500—
3 001—
4 001—
5 001—
peste

Limită pe hcctar livrări la
fondul de stat,
sămință și furaje, inclusiv
la fabricile de
nutrețuri combinate — kg —

Nivel
primă
lei/tonă

•'

Porumb

medie î 000

Fasolo

700
1000
1 500
metfle 1 000

2500— 3000
3 001— 3 500
peste 3 500

700
1000
1 500
medie 1 000

2 500— 3 000
3 001— 3 500
peste 3 500

800
1 000
1 500
medie 450

1 000— 1 250
1 251— 1 500
peste 1 500

500
1 000
1 500
medie 450

500— 700
701— 1 500
peste 1 500

350
450
500
720

î 500— 2 000
2 001— 2 500
peste 2 500

medie

350
450
500
720

1000— 1500
1 501— 2 000
peste 2 000

♦

650
720
800

1500— 2 000
2 001— 2 500
peste 2 500

medie

205

medie

500
650
720
800
205

1000—
1 501—
2 001—
peste

Soia

Floarea-soarelui
’

1

medie

<

•'

Sfeclă de zahăr

1500
2 000
2 500
2 500

In uilet

150 1
225
250
medie 1 000

tn fuior

800
1000
1 200
medie 500

1000— 1250
1 251— 1 500
pesta 1 500

800
1000
1 200
medie 500

500— 1000
1 001— 1 500
peste 1 500

W
500
600
450

3 500— 4 500
4 501— 5 500
peste 5 500

medie

400
500
600
450

3 500— 4 300
4 501— 5 500
peste 5 500

350
450
550

4 300— 5 000
5 001— 6 000
peste 6 000

medie

350
450
550
700

4 300— 5 000
6 001— 6 000
peste 6 000

—

—

400
700
1000
medie 1 500

700— 1000
I 001— 1 200
peste 1200

—

—

1000
1 500
2 000

1 000— 1 200
1 201— 1 500
peste 1 500

. .

;■/

. .

■:<"

.

■

•

k ■

J

■ j‘M •
Cînepă fibră.
. •

Tutun

■. ;ț

).

.

medie

:

25 000—30 000
30 001—35 000
oeete 35 000

150
225
250
medie 1 000

22 000—26 000
26 001—34 000
peste 34 000

"r
'• ... !>■

Ricin

— Castraveți

medie

50 000
55 000
60 000

— Ardei gras

800
900
1 000
medie 2 300

800
900
1000
medie 2 300

50 000
55 000
60 000

2 200
2 300
•
2 400
medie 700

30 000
35 000
40 000

2 200
2 300
2 400
medie 700

30 000
35 000
40 000

600
700
800

30 000
35 000
40 000

600
700
800

— Alte legume (fasole
verde, varză, vinete, gulioare etc.)

— Tomate din solarii

medie

400

— Tomate timpurii din
ctmp

12 000— 15 000
15 001— 20 000
peste 20 000

medie

300
400
500
300

— Tomate
toamnă

medie

200
300
400
200

15 000— 20 000
20 001— 25 000
peste 25 000
20 000- 25 000
25 001— 35 000
peste 35 000

— Ardei

medie

100
200
300
400

12 000— 18 000
18 001— 20 000
peste 20 000

— Ardei boi*

300
400
500
medie 700

— Vinete

600
700
800
media 500

6 000— 7 000
7 001— 8 000
peste 8 000

— Ceapă uscată

400
500
600
medie 400

15 000— 20 000
20 001— 25 000
peste 25 000

— Usturoi uscat

300
400
500
medie 1 000

— Rădădnoaae

de vară-

Produsul

Nivel
primă
lei/tonă

Limită pe hectar
livrări la fondul
de stat, sămință
— kg —

Nivel
primă
lei/tonă

Limită pe hectar
livrări la fondul
de stat, sămință
- kg -

medie 1 800

— Castraveți

1 700
1 800
1 900
medie l 100

65 000
70 000
75 000

1 700
1 800
1 900
medie l 100

65 000
70 000
75 000

— Ardei gras

1 000
1 100
1 200
medie 2 300

175 000
130 000
185 000

1 000
1 100
1 200
medie 2 300

175 000
180 000
185 000

— Alte legume (fasole
verde, vinete, gulioare, varză etc.)
b. Ciclul II
— Tomate

medie 1 800

2 200
2 300
2 400
medie l 700

40 000
45 000
50 000

1 600
1 700
1 800

30 000
35 900
40 000

medie

,

2 200
2 300
2 400
medie l 700

1 600
1 700
1 800

700

600
700
800

medie

45 000
50 000
55 000

•

40 000
45 000
50 000

30 000
35 000
40 000

200
300
400
medie 200
—
100
200
300
medie 400

10 000— 12 000
12 001— 15 000
peste 15 000
18 000— 20 000
20 001— 25 000
peste 25 000

medie

400
500
600
400

10 000— 15 000
15 001— 18 000
peste 18 000

15 000— 18 000
18 001— 20 000
peste 20 000

300
400
500
medie 1 000

8 000— 10 Q00
10 001— 15 000
peste 15 000

800
1 000
1200
medie 400

3 000— 4 000
4 001— 5 000
peste 5 000

800
1 000
1200
medie 400

2 500— 3 500
3 501— 4 500
peste 4 500

18 000— 25 000
25 001— 30 000
peste 30 000

medie

300
400
500
400

15 000— 20 000
20 001— 25 000
peste 25 000

medie

300
400
500
400

4 000— 4 500
4 501— 5 000
peste 5 000

— Fasole păstăi

medie

300
400
500
700

medie

300
400
500
700

3 000— 4 000
4 001— 5 000
peste 5 000

3 000— 4 000
4 001— 5 000
peste 5 000

— Castraveți

600
700
800
medie 500

600
700
800
medie 500

3 000— 4 000
4 001— 5 000
peste 5 000

— Mazăre vends păstăi

de

toamnă

— Alte legume
(conopidă, dovlecei.
gulioare, praz, verdețuri etc.)

medie

400
500
600
300

15 000— 20 000
20 001— 25 000
peste 25 000

medie

200
300
400
800

medie

700
800
900
300

17 000— 20 000
20 001— 27 000
peste 27 000

medie

200
300
400
500

25 000— 30 000
30 001— 35 000
peste 35 000

medie

400
500
600
355

9 000— 12 000
12 001— 15 000
peste 15 000

240
340
400
450

10 000—
12 001—
17 001—
peste

6 000— 8 000
8 001— 10 000
peste 10 000 .. ... ... ...
’ ■" *; . .■ A. 6 • ■
medie

400
5110
600
300

6 000— 8 000
8 001— 10 000
> peste 10 000

medie

200
300
400
800

15 000— 20 000
20 001— 25 000
peste 25 000

medie

700
800
900
300

12 000— 17 000
17 001— 22 000
peste 22 000

medie

200
300
400
500

20 000— 25 000
25 001— 30 000
peste 30 000

400
500
600
medie 355

8 000— 11 000
11 001— 13 000
peste 13 000

12 000
17 000
20 000
20 000

240
340
400
450

8 000—
10 001—
15 001—
peste

10 000
15 000
20 000
20 000

3. CIUPERCI

CULTIVATE

medie 2 000
1000
2 000
3 000

medie 2 000
200 000—250 000
250 001—300 000
peste 300 000

1 000
2 000
3 000

200 000—250 000
250 001—300 000
peste 300 000

4. CARTOFI TIMPURII ȘI DE VARA

medie

200
150
200
250

medie

10 000— 12 000
12 001— 15 000
peste 15 000

200

150
200
250

8 000— 10 000
10 001— 12 000
peste 12 000

5. CARTOFI DE

TOAMNA

medie

/

6. PEPENI

120

100
120
150
medie 200

15 000— 18 000
18 001— 25 000
peste 25 000

100
200
300

22 000— 28 000
28 001— 35 000
peste 35 000

medie

120
10 000— 15 000
15 001— 20 000
peste 20 000

medie

100
120
150
200

100
200
300

20 000— 25 000
25 001— 30 000
peste 30 000

7. FRUCTE

medie

800

medie

700
800
900
600

2 000— 2 500
2 501— 3 500
peste 3 500

medie

500
600
700
400

3 500— 4 000
4 001— 5 000
peste 5 000

— Mere și pere

medie

300
400
500
500

8 000— 10 000
10 001— 15 000
peste 15 000

— Prune

400
500
600
medie 1 000

— Căpșuni

— Cireșe și vișine

— Caise

— Piersici

1. LEGUME SERA

a. Ciclul I
— Tomate

medie

medie

•

Unități agricole cooperatiste.
membrii cooperativelor
agricole de producție și alțl
producători individuali

12 000— 15 000
15 001— 20 000
peste 20 000

6 000— 7 000
7 001— 8 000
peste 8 000

— Varză

tractare si de achiziție pentru legume, cartofi si fructe. celelalte avantaie ce se acordă unităților socialiste. :membrilor coooerativelor agricole de producție si celorlalti producători individuali, precum si
condițiile de Încheiere si executare a contractelor sint prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 18. — In afara preturilor de productie. de contractare si de achiziție si a
avantaielor stabilite potrivit legii, unitătile agricole socialiste, membrii cooperațivelor agricole de producție st ceilalți producători individuali care livrează legume.
cartofi, fructe si struguri beneficiază de
prime tn bani diferențiate. în funcție de
produs si în mod progresiv in raoort cu
cantitatea de nroduse oe hectar livrate la
fondul de stat, dună cum urmează :

400

300
400
500
300

600
700
800
500

— Varză de vară

Capitolul III
Contractările și achizițiile
de legume, cartofi și fructe

medie

medie

— Varză timpurie

telor tehnice sint obligate să acorde unitătilor agricole socialiste si celorlalți oroducători asistentă tehnică, si sprijin în toate etapele procesului de producție agricolă. încenind cu amplasarea culturilor, asi gura rea semințelor, aprovizionarea cu îngrăsăminte. executarea lucrărilor si oină la
livrarea si depozitarea produselor contractate.

Unități agricole
de stat

30 000
35 000 '
40 000

10 000— 15 000
15 001— 18 000
peste 18 000

— Varză roșie

Art. 16. — Contractările si achizițiile de
legume, cartofi si fructe se fac de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare,
prin unitățile sale.
Uniunea Centrală a Cooperativelor de
Consum achiziționează, prin unitățile sale.
în condițiile legii, legume si fructe de la
producătorii individuali.
Contractările si achizițiile de cartofi de
toamnă de Ia producătorii individuali se
fac de unitățile cooperației de consum.
Unitățile cooperației de consum oot orsaniza. de asemenea, tn localitățile necoooerativizate centre de industrializare si semiindustrializare a legumelor. cartofilor si
fructelor, cu acordul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare.
Art. 17. — Preturii^ de producție, de con-

900

300
400
500
700

•) Numai pentru Județele Alba, Bacău. Bistrita-Năsăud, Brașov. Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamț,
Salaj, Sibiu, Suceava și Vîlcea.

Art. 15. — întreprinderile pentru valorificarea cerealelor si plantelor• tehnice, intreorinderile centru oroducerea nutrețurilor combinate. întreprinderile de in si cineoă. cele pentru industrializarea sfeclei dei
zahăr, de ulei, de cultura si fermentarea
tutunului si de țigarete. Precum si celelalte unităti de preluare si industrializare
a cerealelor, leguminoaselor boabe si olan-

medie

900

2. LEGUME DE CÎMP

1 000»
1 500
2 000
3 000
4 000
5 000
5 000

Orez

t

J-

300

275
300
350
400

'■

termenele si cu respectarea condițiilor de
calitate prevăzute in contractele încheiate.
Art. 4. — în vederea creșterii producției
agricole vegetale, producătorii agricoli sint
sprijiniți, potrivit legii, prin asigurarea de
semințe si material săditor din soiuri si hi
brizi de mare productivitate, aplicarea mă
surilor de îmbunătățire si amenajare a te
renurilor. executarea mecanizată a unor lu
crări agricole, precum si prin alte avantaje
si stimulente.
Art. 5. — Producătorii agricoli care li
vrează. prin sistemul de contractări si achizitii. cereale, legume, cartofi, fructe,
plante tehnice si alte produse agricole ve
getale beneficiază. în condițiile prezentului
decret, de preturi avantajoase, credite și
avansuri, semințe selecționate si material
săditor, îngrășăminte și materiale de com
batere a bolilor si dăunătorilor, asistentă
tehnică de specialitate, produse sau mate
riale necesare obținerii produselor contrac
tate, precum, si alte avantaje și stimulente.
De asemenea, se acordă unităților agrico
le de stat si cooperatiste si gospodăriilor
populației, pentru produsele agricole vege
tale valorificate la fondul de stat, prime
după cum urmează :

Preț
contractare
lei/tonă

medie

•
■

Limită pe hectar
livrări la fondul
de stat, sămință
și furaje, inclusiv
la fabricile
de nutrețuri
combinate
- kg -

Nivel
primă
lei/tonă

Griu

Capitolul I
Dispoziții generale
Art. 1. — Aprovizionarea populației de la
orașe și sate cu produse agricole se reali
zează, potrivit legii, pe baza principiilor autoconducerii si autoaprovizlonării teritoria
le. folosind1 resursele proprii din producția
unităților agricole cooperatiste si din gos
podăriile populației, prețum și cele din fon
dul de stat.
Art. 2. — Contractările si achizițiile de
nroduse agricole vegetale contribuie, prin
preturile si celelalte avantaje acordate uni
tăților agricole socialiste si celorlalți produ
cători, la creșterea producției de cereale,
legume si fructe, cartofi. Plante tehnice si
altele, in vederea aprovizionării corespun
zătoare a populației, a asigurării de mate
rii prime pentru Industrie si a furajelor ne
cesare pentru dezvoltarea zootehniei.
Art. 3. — Unitățile agricole socialiste și
ceilalți producători agricoli sint obligați să
cultive integral și să folosească intensiv te
renurile destinate producției agricole vege
tale. să respecte Întocmai regimul de pro
ducere. circulație si utilizare a semințelor si
materialului săditor. să execute la timp și
în bune condiții toate lucrările prevăzute in
tehnologiile de cultură, să recolteze produc
ția obținută si să o livreze in cantitățile, la

Unităti agricole cooperatiste,
membrii cooperativelor
agricole de producție si alțl
producători individuali

■ >.

— Fructe arbuști grădină (coacăz, zmeur, mure etc.)
8. STRUGURI

medie

800 *

medie

700
800
900
600

1 800— 2 000
2 001— 3 000
peste 3 000

medie

500
600
700
400

2 500— 3 000
3 001— 3 500
peste 3 500

medie

300
400
500
500

6 000— 8 000
8 001— 10 000
peste 10 000

8 000— 10 000
10 001— 15 000
peste 15 000

400
500
600
medie 1 000

5 000— 6 000
6 001— 8 000
peste 8 000

900
1 000
1 100
medie 500

4 000— 5 000
5 001— 5 500
peste 5 500

900
1 000
1 100
medie 500

2 500— 3 500
3 501— 4 500
peste 4 500

400
500
600
medie 600

5 000— 6 000
6 001— 7 500
peste 7 500

medie

400
500
600
600

3 500— 4 500
4 501— 6 000
peste 6 000

500
600
700
500

3 000— 4 000
4 001— 5 000
peste 5 000
medie

500
600
700
500

2 500— 3 000
3 001— 4 000
peste 4 000
tt

300
400
500
550

4 000—
5 001—
7 001—
peste

300
400
500
550

4 000—
5 001—
7 001—
peste

medie

5 000
7 000
9 500
9 500

5 000
7 000
9 500
9 500

700
600
700
800

45 000
50 000
55 000

Pentru legumele, fructele, cartofii sl st.rugurii preluat! de la membrii cooperativelor
asLicoie q<s pxOuiicvie
aiViL ui ou iica.tori irt."
dividual!, aceștia vor primi prima pentru

fiecare tonă predată Ia fondul, de stat, dacă
livrează cantitățile corespunzătoare limite-

(Continuare in pag. a lV-a)
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind contractările și achizițiile de animale, păsări și produse animale
disponibilul de produse agricole animale pe
calea contractărilor și achizițiilor.
In vederea satisfacerii integrale a nevoilor
proprii de consum ale populației cu pro
duse agricole animale, pe baza aplicării
ferme a principiilor autoconducerii si autoaprovizionării teritoriale, toate unitățile agricole și toți producătorii trebuie să în
tocmească și să aplice programe concrete
de creștere a animalelor, să contracteze și
să livreze la fondul de stat cit mai multe
animale și păsări, cantități sporite de lapte,
produse lactate, ouă, lină și alte produse
animale
In vederea sporirii permanente a numă
rului de animale și păsări și a cantităților
de produse animale livrate fondului de stat
de către unitățile agricole socialiste, de stat
și cooperatiste, de ceilalți producători agricoli, precum și a perfecționării activită
ții de contractări și achiziții de produse
agricole animale și creării unui cadru ju
ridic unitar pentru desfășurarea acesteia.
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste
România decretează :

în scopul înfăptuirii politicii partidului
de dezvoltare și modernizare continuă a agriculturii, al îmbunătățirii aprovizionării
populației, lărgirii bazei de materii prime
a industriei și satisfacerii altor nevoi de
produse agricole ale economiei naționale,
statul asigură, prin alocarea unor însem
nate fonduri materiale și bănești, dezvol
tarea bazei tehnico-materiale a agriculturii,
stimularea creșterii animalelor, sporirea
permanentă a producției agricole.
Una din principalele surse de constituire
a fondului de stat de produse agricole o re
prezintă sistemul de contractări și achiziții,
pirghie importantă de participare a țărăni
mii. pe baza principiilor eticii și echității
socialiste, la dezvoltarea economică a tării,
la schimbul echitabil de produse între sat
și oraș, la creșterea nivelului de trai al tu
turor oamenilor muncii. Statul asigură gos
podăriilor populației din mediul rural
mărfuri industriale și o gamă largă de
servicii la prețuri stabile, ceea ce face ne
cesar ca și populația de la sate să valorifice

Capitolul I
Dispoziții generale

'

:
!

>
f
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j
!
■

Unitate*
de măsură

Prețuri
ptnă la
1 ian.1981
— prețuri
medii,
Iei/UM

Prețuri
de la
1 Ian. 1982
— prețuri
medii,
lei/UM

Creștere
%

kg. viu
kg. viu
kg. viu
kg. viu
litru
litru

11.23
10,91
11.27
12,87
2.06
4,16

14,80
14,50
14,20
14.00
2,80
5,23

4- 31,8
+ 32,9
+ 26,0
+ 8,8
+ 35,9
+ 25,7

1

Bovine
Porcine
Ovine
Păsări
Lapte de vacă
Lapte de oaie

Art. 6. — Cooperativele agricole de pro
ducție au datoria să sprijine membrii coo
peratori si ceilalți locuitori din comune în
îndeplinirea obligațiilor ce le revin de a
cultiva în mod rational si eficient suprafe
țele deținute în folosință sau in proprietate
și de a crește animale și păsări.
Totodată, cooperativele agricole de pro
ducție vor sprijini contractarea si livrarea
la fondul de stat, de către membrii coope
ratori si ceilalți producători agricoli, a unui
număr sporit de animale si păsări si a unor
cantități cit mai mari de produse agricole
animale, precum și stabilirea si plata drep
turilor și avantajelor ce li se cuvin pentru
produsele livrate.
Art. 7. — Consiliile populare au obligația
de a lua măsuri pentru îndeplinirea inte
grală a programelor de creștere a anima
lelor si de sporire a producției animale.

pentru îmbunătățirea activității de valorifi
care. pe calea contractărilor și achizițiilor,
a acestor produse de la unitățile agricole și
din gospodăriile cooperatorilor si ale celor
lalți producători individuali, precum si pen
tru asigurarea autoaprovizionării cu produ
se agroalimentare a populației din unitătUe
administrativ-teritoriale.
Art. 8. — Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare răspunde de întreaga
activitate de contractări și achiziții a pro
duselor agricole animale de la unitățile agricole socialiste, membrii cooperativelor agricole de producție si ceilalți producători
individuali, potrivit legii.
Pentru produsele agricole animale, sta
bilite potrivit prevederilor prezentului de
cret. contractarea si achiziționarea produse
lor disponibile din gospodăriile populației
se fac de Uniunea Centrală a Cooperative
lor de Consum, prin unitățile sale.

Capitolul II
Contractările și achizițiile
de animale și păsări
Art. 9. — Contractările și achizițiile de
bovine, porcine, ovine, caprine si cabaline
de măcelărie, de la toate categoriile de pro

Unităților agricole de stat care depășesc
indicele de natalitate de 82 la sută și uni
tăților agricole cooperatiste care depășesc
indicele de natalitate de 80 la sută li se
acordă o primă de 300 lei pentru fiecare
vițel obținut și îngrijit pe o perioadă de
cel puțin 6 luni.
Unităților agricole și producătorilor indi
viduali li se acordă o primă de 300 lei pen
tru fiecare vițel obținut de la juninci, cu
condiția de a fi îngrijit cel puțin 6 luni.
Art. 13. — Producătorii individuali care
contractează și livrează tineret bovin sînt
scutiți de impozite pentru un număr de vaci
egal cu numărul de viței contractați.
Organele sanitar-veterinare sînt obligate
să asigure vaccinarea gratuită a animalelor
ce urmează a fi livrate, pe bază de con
tracte, la fondul de stat.
Art. 14. — în vederea stimulării livrări
lor de animale și păsări la fondul de stat,
pe bază de contracte, producătorilor li se
acordă, la prețul de vlnzare cu amănuntul,
următoarele cantități de furaje concentrate,
stabilite în raport cu specia, categoria și
numărul animalelor și păsărilor livrate :
Cantitatea pe un anima!
sau pasăre livrată

Numărul de animale și păsări ce pot fi
crescute de fiecare gospodărie pentru nevoi
le oroprii, contractări si achiziții sau pentru
desfacerea către populație este nelimitat.
Producția animală obținută în gospodă
riile populației va fi folosită pentru nevoile
de hrană ale producătorilor și membrilor de
familie ai acestora, iar cantitățile disponi
bile vor fi valorificate, prin contractări și
achiziții, la fondul de stat. După îndepli
nirea obligațiilor contractuale, membrii
cooperativelor agricole de producție și cei
lalți producători individuali vor putea des
face către populație, în condițiile legii, pro
dusele obținute în gospodăriile proprii.
Art. 4. — în vederea creșterii animalelor,
producătorii agricoli sînt sprijiniți, potrivit
legii, prin asigurarea de reproducători de
rasă, asistență tehnică și mijloace finan
ciare pentru îmbunătățirea și amenajarea
pajiștilor naturale, prin dreptul de a folosi
în condiții avantajoase pășuni și finețe pro
prietate de stat, precum și păduri pășunabile, îndrumare tehnică de specialitate,
asistență veterinară și medicamente de uz
veterinar, credite în condiții avantajoase
pentru procurarea de animale de producție
și altele.
Art. 5. — Unitățile agricole cooperatiste,
membrii cooperativelor agricole de produc
ție, toti producătorii agricoli, care livrează,
prin sistemul de contractări si achiziții, animale, păsări, lapte, produse lactate, ouă
si alte produse animale, beneficiază. în con
dițiile prezentului decret, de preturi avan
tajoase. în raport cu cantitatea și calitatea
produselor livrate, credite și avansuri, anu
mite produse sau materiale necesare obți
nerii produselor contractate, reduceri si scu
tiri de impozite și taxe, precum și alte avantaje si stimulente.
Preturile de contractare el de achiziție
pentru animale, păsări, lapte de vacă si de
oaie, ce se aplică, potrivit prezentului de
cret. de la 1 ianuarie 1982 sînt mai mari
decât cele în vigoare pînă la 1 ianuarie 1981,
după cum urmează l

Art 1. — Contractările și achizițiile de
produse agricole animale reprezintă un
mijloc important pentru formarea fondului
de stat, pentru creșterea contribuției și
răspunderii fiecărei unități agricole socia
liste, a tuturor producătorilor agricoli la
realizarea integrală a programelor de autoaprovizionare teritorială, satisfacerea ne
voilor de consum ale populației si acope
rirea celorlalte cerințe ale economiei na
ționale. constituind, totodată, o sursă de
6oorire a veniturilor producătorilor.
De asemenea, contractările și achizițiile
de animale, păsări și produse animale con
tribuie, prin prețuri stimulative și alte avantaje acordate unităților socialiste și
celorlalți producători, la de'zvoltarea șeptelului, selecția și ameliorarea animalelor,
îmbunătățirea potențialului productiv al
acestora, sporirea producției animale.
Art. 2. — Pentru a asigura sporirea con
tinuă a producției animale, unitățile agricole
socialiste și ceilalți producători agricoli sînt
obligați să respecte cu strictețe tehnologiile
de creștere șl îngrășare a animalelor, să
aplice măsurile de selecție pentru ridicarea
însușirilor productive ale acestora, să asi
gure furajarea rațională și întreținerea animalelor potrivit normelor de zooigienă, să
aplice regulile și măsurile sanitar-veterinare prevăzute de lege, 6ă respecte normele
legale referitoare la tăierea animalelor.
Art. 3; — în scopul creșterii contribuției
gospodăriilor populației la sporirea producției agricole animale, asigurării satisfacerii
nevoilor proprii de consum cu carne, lapte,
produse lactate, ouă, miere și altele, precum
și pentru valorificarea unor cantități sporite de asemenea produse la fondul de stat,
toți locuitorii din mediul rural și urban care
dețin terenuri agricole sînt obligați, potrivit legii, să le cultive și să crească animale
și păsări.
Terenurile agricole nu pot fi deținute de
persoanele fizice decît dacă le cultivă și
cresc animale si păsări, In condițiile prevă
zute de lege.

Art 10. — Contractările șl achizițiile de
păsări și iepuri de casă, de la unitățile so
cialiste, se fac de Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare, iar de la producă
torii individuali de Uniunea Centrală a
Cooperativelor de Consum, prin unitățile
acestora.
Art. 11. — Prețurile de producție, de con
tractare șl de achiziție pentru animale și
păsări și condițiile de încheiere și executare
a contractelor sînt prevăzute în anexa nr, 1.
Art. 12. — în afară de preturile de pro
ducție. de contractare si de achiziție, pro
ducătorii agricoli beneficiază de următoa
rele sporuri de preț și prime :
a) pentru animalele livrate în perioada
1 decembrie — 30 aprilie, la greutăți de
peste 400 kg viu, se acordă un spor de preț
de 0,50 lei kg ;
b) producătorii Individuali vor primi, pen
tru fiecare vițel obținut în gospodăria per
sonală si contractat pentru fondul de stat,
pe lingă preturile de contractare pentru
tineretul bovin în greutate de peste 150 kg
viu, o primă de 300 let

ducători, se fac de Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare, prin întreprinderile
de industrializare a cărnii.

Specia și categoria de animale

Felul
furajului

UM

1. Tineret bovin livrat din
zonele de deal si munte,
peste 300 kg viu
350 kg viu
l

furaje concentrate

kg

sub 350 kg viu

furaje concentrate

kg

se scad cîte 0,5 kg pentru fiecare kg viu livrat sub 350 kg

peste 350 kg viu

furaîe concentrate

kg

se acordă în plus cîte 0,5 kg
pentru fiecare kg viu livrat
peste 350 kg

furaje concentrate

kg

2. Pentru porci în greutate de
110 kg viu și peste această
greutate, livrați la fondul
de stat, pe bază de con
tracte. de unitățile agricole
cooperatiste din zonele de
deal și munte și de produ
cătorii individuali
110 kg viu
peste 110 kg viu

•
3. Pentru producătorii lndlvlduall care predau in pe
rioada 1 septembrie— 5 de
cembrie glște Îndopate sau
îngrășate. în greutate minîmă de 5 kg bucata
4. Pentru glște matcă de la
care se contractează cel
puțin 4 giște Îndopate sau
îngrășate

furaje concentrate
i

Unități agri
cole coopera
tiste

150

150

Producători
individuali

150

‘ 150

1

v'

kg
•

• ?
i ?■

se acordă în plus ctte 1,5 kg
pentru fiecare kg viu livrat
peste 110 kg

f ■
furaîe eoncentrate

kg

1

fura ie concentrate

kg

2

Art. 15. — în scopul sporirii producției
de animale șl păsări, cooperativele agricole
de producție vor organiza, crescătorii de
scroafe de reproducție șl capacități proprii
pentru producerea puilor de o zi. pentru
vînzarea de purcei și pui către producătorii
individuali care încheie contracte de livrare
la fondul de stat.
Unitățile cooperației de consum vor or
ganiza în capacități proprii producerea

puilor de o zi și Înmulțirea Iepurilor de
casă. Puii șl Iepurii de casă obținuți de
unitățile cooperației de consum vor fi vînduți producătorilor Individuali care încheie
contracte de livrare la fondul de stat.
Art. 16. — Comitetele si birourile execu
tive ale consiliilor populare vor elibera gra
tuit. la cererea producătorilor, certificatele
de proprietate asupra animalelor con
tractate.

Capitolul III
Contractările și achizițiile
de lapte și produse lactate
Art. 17. — Contractările șl achizițiile de
lapte și produse lactate de la unitățile so
cialiste și producătorii individuali se fac de
Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare. prin întreprinderile de industria
lizare a laptelui.
.
Art. 18. — Preturile de producție și jde
contractare pentru lapte și produse lactate,
precum și condițiile de încheiere si execu

tare a contractelor sînt prevăzute în
anexa nr. 2.
Art. 19. — Unitățile agricole socialiste,
precum si producătorii individuali care
contractează si livrează la fondul de stat
lapte de vacă, bivoliță, oaie si capră vor
primi, pentru întreaga cantitate livrată. pe
lingă preturile de producție sau de con
tractare. următoarele prime :

LAPTE DE VACĂ Șl BIVOLIȚĂ
Unități agricole de stat
a) Pentru cantitatea de 2 000 1 lapte ne fiecare vacă sau bivoliță furajată
Pentru fiecare sută de litri lapte livrat sub cantitatea de 2 000 litri,
prima se reduce cu
b) Pentru cantitatea de 2 001—2 300 1 lapte
c) Pentru cantitatea de 2 301—2 600 1 lapte
d) Pentru cantitatea de 2 601—3 000 1 lapte
.
e) Pentru cantitatea de 3 001—3 300 1 lapte
•f) Pentru cantitatea de 3 301—3 500 I lapte
g) Peste 3 500 1 lapte

0,40 lei/1;
0.10 lei/1 ;
0,50 lei/1 ;
0,60 lei/1 ;
0,80 lei/1 ;
0,90 lei/1 ;
1.00 lei/1 ;
1,10 lei/L

Unități agricole cooperatiste
a) Pentru cantitatea de 1 000 1 lapte pe fiecare vacă sau bivoliță furajată
Pentru fiecare sută de litri lapte livrat sub cantitatea de 1 000 litri,
prima se reduce cu
•
bl Pentru cantitatea de 1 001—1 200 1 lapte
c) Pentru cantitatea de 1 201—1 400 1 lapte
d) Pentru cantitatea de 1 401—1 600 1 lapte
\
e) Pentru cantitatea de 1 601—2 000 1 lapte
f) Pentru cantitatea de 2 001—2 300 1 lapte
*
g) Pentru cantitatea de 2 301—2 600 1 lapte
**• i
h) Pentru cantitatea de 2 601—3 000 1 lapte
i) Peste 3 000 litri lapte

0,40 lei/1;

0,10 lei/1;
0,50 lei/1 ;
0,60 lei/1 ;
0,70 lei/1 ;
0,80 lei/1 ;
0,85 lei/1 :
0,90 lei/1 ;
1,00 lei/1 ;
1,10 lei/1.

DECRET
privind contractările si achiziiiile de produse agricole vegetale
(Urmare din pag. a

lor stabilite pe hectar, aferente suprafețelor
cultivate.
Pentru alte fructe decît cele prevăzute în
tabel, cultivate pe suprafețe restrinse (nuci,
gutui, alune, migdale si altele), se acordă
tuturor categoriilor de producători o primă
de 480 lei pentru fiecare tonă predată la
fondul de stat.
Art. 19. — Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare răspunde de contracta
rea și preluarea la timp a întregii cantități
de legume, fructe si cartofi destinate fon
dului de stat. De*asemenea, are obligația de
a prelua si producția oferită de producă
tori neste prevederile contractelor încheiate.
în cazuri deosebite, cind producția nu
poate fi preluată integral de beneficiari, da
torită insuficientei spațiului de depozitare
sau imposibilității de a fi transportată, uni
tățile producătoare au obligația de a insiloza produsele in spații și în condiții cores
punzătoare ; în acest caz vor primi, din
partea unității beneficiare. . contravaloarea

cheltuielilor ocazionate de lucrările execu
tate, în limitele prevăzute în anexa nr. 2.
Unitățile agricole socialiste si ceilalți pro
ducători răspund de livrarea ritmică a pro
duselor. în cantitățile și sortimentele con
tractate. precum și de respectarea condiții
lor de calitate si a celor sanitare.
Art. 20. — Valorificarea legumelor, fruc
telor și cartofilor se face, de regulă, pe
baza contractelor încheiate de unitățile Mi
nisterului Agriculturii și Industriei Alimen
tare cu unitățile agricole socialiste și alți
producători, pe o perioadă de unu sau cinci
ani.
Art. 21. — întreprinderile de legume și
fructe și cele pentru industrializarea aces
tor produse sînt obligate să acorde unități
lor agricole si celorlalți producători spriji
nul necesar pentru realizarea producției, în
asigurarea de semințe si material săditor.
aprovizionarea cu Îngrășăminte, materiale
de combatere a bolilor și dăunătorilor, exe
cutarea tuturor lucrărilor stabilite prin nor
mele tehnologice, transportul si depozitarea
în condiții corespunzătoare a legumelor,
cartofilor, fructelor si strugurilor livrați pe
bază de contracte.

i

Capitolul IV
Contractările și achizițiile
de alte produse agricole vegetale
Art. 22. — Contractările si achizițiile de
plante medicinale și aromatice din cultură
și flora spontană, precum si a macului și
mustarului se fac de Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare, prin întreprin
derile Trustului Plafar, care au obligația să
acorde unităților agricole asistenta tehnică
si sprijinul necesar în realizarea producției
.acestor plante în cultură.
Art. 23. — Achiziționarea de la culegători
a plantelor medicinale si aromatice din flo
ra spontană se face, potrivit legii, și de
unitățile Ministerului Economiei Forestiere
și Materialelor de Construcții si ale Uniu
nii Centrale a Cooperativelor de Consum.
Cantitățile de plante medicinale și aro
matice din flora spontană achiziționate de

la culegători se valorifică numai prin în
treprinderile Trustului Plafar.
Art. 24. — Contractările si achizițiile de
paie pentru industria de celuloză și hîrtie
de la unitățile agricole socialiste se fac de
Ministerul Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții.
Ministerul Agriculturii si Industriei Ali
mentare este obligat să asigure predarea de
către unitățile agricole de stat si coopera,tiste. potrivit sarcinilor de plan, a întregii
cantități de paie destinate industriei de ce
luloză si hîrtie.
Art. 25. — Contractările si achizițiile de
paie de sorg, de la unitățile socialiste și
producătorii individuali, se fac de Uniunea
Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești,
prin unitățile sale.

Producători individuali
a)
b)
c)
d)
e)

Pentru cantitateade nină la 500 I lapte Pe fiecare vacă sau bivoliță
Pentru cantitatea de 501—1 000 1 lapte
Pentru cantitatea de 1 001—1 500 1 lapte
Pentru cantitatea de 1 501—2 000 1 lapte
Peste 2 000 1 lapte

0,30 lei/1 ;
0.80 lei/1 ;
0,90 lei/1 ;
1,00 lei/1 ;
1,10 lei/1 ;

LAPTE DE OAIE Șl CAPRĂ
Unitățile agricole socialiste si producă
torii individuali vor primi pentru laptele de
a)
b)
c)
dl
e)
f)

Pentru cantitatea de
Pentru cantitatea de
Pentru cantitatea de
Pentru cantitatea de
Pentru cantitatea de
Peste 30 litri lapte

15 —20
20,1—23
23,1—26
26,1—28
28,1—30

1
1
1
1
1

oaie si capră contractat si livrat la fon
dul de stat următoarele prime :
0,15 lei/1 ;
0,20 lei/1;
0.40 lei/1 ;
0,60 lei/1 ;
0,80 lei/1 ;
1,00 lei//L

lapte/cap
lapte/cap
lapte/cap
lapte/cap
lapte/cap

Primele se acordă pentru întreaga can
titate de lapte si produse lactate predate
în cursul anului. în echivalent lapte, calcu
lată la nivelul fermelor sau complexelor
din cadrul unităților de producție, la baza
de 3,5 la sută grăsime pentru laptele de
vacă sau bivoliță, respectiv de 7 la sută
grăsime pentru laptele de oaie si capră
si vor fi suportate de la bugetul de stat.
Art. 20. — în vederea sporirii producției
de lapte, unitățile agricole de stat si coope
ratiste vor lua măsuri pentru dezvoltarea
producției de furaje, astfel încît să asigure,
pentru fiecare vacă si bivoliță, următoarele
cantități de furaje concentrate :
A. Unitățile de stat
— 350 kg furaje concentrate pentru obți
nerea a 3 000 litri lapte.
Cantitatea de 350 kg furaje concentrate
se majorează cu :
— 11 kg la o sută litri, pentru o pro
ducție de lapte între 3 001—4 000 litri ;
— 15 kg la o sută litri, pentru o produc
ție de lapte între 4 001—5 000 litri ;
— 30 kg la o sută litri, pentru o produc
ție de lapte de peste 5 000 litri.
Cantitatea de 350 kg furaje concentrate
se reduce cu 11 kg pentru fiecare o sută
litri lapte obținut sub 3 000 litri.
B. Unitățile agricole cooperatiste
— 250 kg furaje concentrate pentru ob
ținerea a 2 000 litri lapte
Cantitatea de 250 kg furaje concentrate
se majorează cu :
— 11 kg la o sută litri, pentru o produc
ție de lapte între 2 001—3 000 litri ;
— 12 kg la o sută litri, pentru o produc
ție de lapte între 3 001—4 000 litri ;
— 15 kg la o «ută litri, pentru o produc
ție de lapte între 4 001—5 000 litri ;
— 20 kg la o sută litri, 'pentru o produc
ție de lapte de peste 5 000 litri.
Cantitatea de 250 kg furaje concentrate se
reduce cu 11 kg pentru fiecare o sută litri
lapte obținut sub 2 000 litri.
Art. 21. — Membrilor cooperativelor agri
cole de producție și Celorlalți producători
Individuali care livrează, pe bază de con
tracte, la fondul de stat, lapte de vacă sau

bivoliță, li se acordă, contra cost, la prețul
cu amănuntul, furaje concentrate după cum
urmează :
— pină Ia 500 litri lapte livrat, cite 10 kg
furaje concentrate pentru fiecare 100 litri ;
— între 501—1 000 litri lapte livrat, cîte
11 kg furaje concentrate pentru fiecare 100
litri ;
— între 1 001—1 500 litri lapte livrat, cîte
12 kg furaje concentrate pentru fiecare 100
litri :
— între 1 501—2 000 litri lapte livrat, cîte
14 kg furaje concentrate pentru fiecare 100
litri ;
— peste 2 000 litri lapte livrat, cîte 16 kg
furaje concentrate pentru fiecare 100 litru
Art. 22. — Producătorilor individuali din
zonele de deal și munte care livrează, la
fondul de stat, pe bază de contracte, lapte
de oaie sau capră, li se acordă, pentru fie
care 100 litri lapte livrat, cîte 15 kg furaje
concentrate, contra cost, la prețul cu amănuntul.
Art. 23. — în scopul sprijinirii membrilor
cooperativelor agricole de producție și a
celorlalți producători individuali în organiza
rea, in comun, a pășunatului oilor, precum
si pentru creșterea producției de lapte si
brinzeturi și sporirea livrării acestora lâ
fondul de stat, se vor constitui stîne coo
peratiste.
Stînele cooperatiste se organizează de
întreprinderile de industrializare a lapte
lui, cooperativele agricole de producție șl
unitățile cooperației de consum.
Contractarea și preluarea la fondul de
stat a laptelui și a brînzeturilor din lapte
de oaie de la stînele cooperatiste se asi
gură de întreprinderile de industrializare
a laptelui.
Art. 24. — Comitetele șl birourile execu
tive ale consiliilor populare vor lua mă
suri pentru asigurarea cu prioritate a ne
cesarului de pășuni pentru animalele con
tractate. precum și pentru animalele pro
ducătorilor individuali de la care s-a con
tractat livrarea de lapte și produse lactata
la fondul de stat.

Capitolul IV
Contractările și achizițiile
de alte produse animale
Art. 25. — Contractările șl achizițiile de
lină, piei de animale, blănuri si păr de
animale de la unitățile socialiste șl produ
cătorii individuali se fac de Ministerul
Aprovizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe, prin
unitățile sale.
Contractările și preluările de lînă de la
unele unități agricole de stat se pot face
și prin unități ale Ministerului Industriei
Ușoare.
Abatoarele și secțiile de tăiere a anima
lelor sînt obligate să colecteze și să pre
dea, potrivit sarcinilor de plan, pieile,
lina și părul rezultate din tăierea anima
lelor.
Art. 26. — Achizițiile de ouă de la pro
ducătorii individuali și achizițiile de pene
de la unitățile socialiste și producătorii
individuali se fac de Unitatea Centrală a
Cooperativelor de Consum, prin unitățile
sale.
Ministerul Agriculturii șl
Industriei
Alimentare este obligat să ia măsuri pen
tru valorificarea, de către abatoarele de
păsări, potrivit sarcinilor de plan, a în

tregii cantități de pene obținute din tă
ierea păsărilor.
Art. 27. — Contractările și achizițiile de
miere și alte produse apicole de la unită
țile socialiste se fac de Ministerul Agri
culturii și Industriei
Alimentare,
prin
Asociația Crescătorilor de Albine, iar de
la producătorii
individuali, de. Uniunea
Centrală a Cooperativelor de Consum și
de Asociația Crescătorilor de Albine, prin
unitățile acestora.
Art. 28. — Contractările de gogoși de
mătase de la unitățile socialiste și produ
cătorii
individuali se fac de Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare, prin
unitățile Stațiunii centrale de producție sî
cercetări pentru sericicultură.
Art. 29. — Prețurile de producție, de
contractare și de achiziție pentru miere de
albine și alte produse, apicole, ouă, pene,
gogoși de mătase, lînă, piei, blănuri și
păr, celelalte avantaje de care beneficiază
unitățile socialiste, membrii cooperativelor
agricole de producție și ceilalți producă
tori individuali, precum și condițiile de
Încheiere si executare a contractelor sînt
prevăzute în anexa nr. 3.

Capitolul V
Dispoziții finale
Art. 30. —- Pentru animalele, păsările și
produsele animale predate de producători
i peste numărul și cantitățile contractate se
aplică aceleași prețuri și avantaje ca si
pentru cele preluate in cadrul contractelor.
Art. 31. — Prezentul decret intră în vigoa
re la 1 ianuarie 1982.

Pe aceeași dată se abrogă actele norma
tive prevăzute in anexa nr. 4. precum și
orice alte dispoziții legale anterioare din
domeniul reglementat prin prezentul decret.
Art. 32, — Anexele nr. 1—4 fac parte in
tegrantă din prezentul decret.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Contractările si achizițiile de semințe de
sorg se fac de Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare, prin unitățile sale.
Art. 26. — Preturile de contractare și de
achiziție pentru plante medicinale si aro
matice, mac. muștar, paie pentru In
dustrializare, paie de sorg și semințe de
sorg ce se acordă unităților agricole coo
peratiste. membrilor cooperativelor agrico
le de producție si celorlalți producători in

dividuali. precum si condițiile de Înche
iere si executare a contractelor sînt pre
văzute în anexa nr. 3 A si anexa nr. 3 B.
Art. 27. — în afară de preturile de con
tractare si de achiziție, unitățile agricole
cooperatiste si producătorii individuali be
neficiază de prime în bani, diferențiate în
raport cu cantitatea de plante medicina
le livrată la fondul de stat, potrivit ane
xei nr. 3 A.

Capitolul V
Dispoziții finale
Art. 28. — Modul de suportare a cheltu
ielilor de transport oină la locurile de re
cepție a produselor agricole vegetale li
vrate la fondul de stat prin contractări si
achiziții este prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 29. — Pentru produsele agricole ve
getale predate de producători peste canti
tățile contractate se aplică aceleași preturi
si avantaie ca si pentru cele preluate în
cadrul contractelor.

Art. 30. — Prezentul decret intră în vi
goare la 1 ianuarie 1982.
Pe aceeași dată se abrogă actele norma
tive prevăzute în anexa nr. 5. precum și
orice alte dispoziții legale anterioare din
domeniul reglementat prin prezentul decret.
Art. 31. — Anexele nr. 1 A. 1 B. 2. 3 A,
3 B. 4 și 5 fac parte integrantă din pre
zentul decret.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
NOTA : Anexele la decrete vor fi publicate în Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România și în broșura „Legislație funciară, agricolă
și silvică".
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Excelenței Sale Domnului General-locotenent
LEOPOLDO FORTUNATO GALTIERI

Primire la C.C. al P.C.R.

Președintele Națiunii Argentiniene

BUENOS AIRES
Cu prilejul preluării funcției de președinte al națiunii argentiniene. vă
transmit cele mai bune urări de succes și fericire personală, iar poporului
argentinian prieten pace și prosperitate.
Exprim convingerea că relațiile româno-argentiniene vor continua să se
dezvolte, în interesul colaborării și prieteniei dintre popoarele noastre, al
păcii, securității și Înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului ICHIO ASUKATA
Președintele

Comitetului

Central Executiv al Partidului Socialist din
Japonia

Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Comitetului Central
Executiv al Partidului Socialist din Japonia am plăcerea să vă adresez calde
felicitări, urări de sănătate și succese în munca dumneavoastră de înaltă răs
pundere, în activitatea partidului consacrată realizării unor profunde înnoiri
in viața societății, în lupta sa pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru de
zarmare și, în primul rind, a dezarmării nucleare, pentru pace și cooperare
intre popoare.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite
Intre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist din Japonia se vor dez
volta și întări în continuare, in spiritul stimei și respectului reciproc, in in
teresul popoarelor român și japonez, al cauzei păcii, securității și indepen
denței naționale, al colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

La „Letea“ unde,
de un veac, se naște hîrtia...
Combinatul de celuloză și hirtie
„Letea"' din Bacău împlinește 100 de
ani de existență. Eveniment deose
bit. pe care oamenii de aici se pre
gătesc să-l sărbătorească așa cum
se cuvine. în fabrici, la instalații și
in ateliere, luna' decembrie a fost
declarată .Jună-record" în producție.
Ing. Lucian Delecasse, director teh
nic al combinatului, ne-a pus la îndemînă o sumedenie de cifre, date
și documente care ilustrează trecutul
acestei vechi unități industriale. Iată
ce scrie într-o monografie a vremii:
„în 1885, fabrica se compunea dintr-un atelier de pastă mecanică, un
atelier pentru fabricarea pastei de
cirpe și o mașină de fabricat hirtie
cu anexele necesare producției. în
primul an au fost produse 35 tone de
hirtie superioară".
Cu deosebire In anii socialismu
lui, fabrica s-a dezvoltat puternic.
Au fost construite și puse în funcțiu
ne noi instalații pentru prepararea
lemnului, a apei industriale, pentru
fabricarea hirtiei. Bunăoară, produc
ția anului 1938 se realizează astăzi
în numai 60 de zile. Dacă în primul
an de producție a fost realizat un
singur sortiment de hirtie. astăzi se
fabrică 160. între ultimele produse
asimilate în fabricație, pe bază de
concepție proprie, se numără hirtiile
absorbante necesare în industria mo
bilei, hirtiile de filtru pentru indus
tria chimică, hirtia pentru calcula
toarele electronice și alte sortimente
care pină nu de mult erau aduse din
import. Produsele combinatului ..Letea" sint cunoscute astăzi în peste 20
de țări unde se exportă.
Cită hirtie s-a fabricat la ..Letea*
In cei 100 de ani de existentă 7 Exact
cit ar încăpea în 1 500 de garnituri
de tren a cite 60 de vagoane fiecare.
Dacă am transforma-o intr-o bandă
lată de 1 metru, ar ajunge să încon
jurăm pămintul pe la ecuator de
725 de ori.
Anii ultimului deceniu șl jumătate
au Însemnat pentru combinatul bă
căuan perioada celei de-a doua ti
nereți.
— Vizita de lucru pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu a făcut-o în com
binat in 1973 — ne spune ing. Cornel
Filimon, unul dintre tinerii specia
liști de aici — a constituit un mo
ment de răscruce în activitatea noas‘ră. La inițiativa șl din indicațiile
sviretarului genera] al partidului s-a
construit cea mai mare fabrică de
hirtie pentru ziar din tară, cu o ca
pacitate anuală de circa 80 000 tone.
S-a hotărit atunci și modernizarea
celorlalte instalații existente, intro
ducerea unor noi tehnologii de fa
bricație.
Intrăm în noua fabrică de hirtie
de ziar. O adevărată bijuterie indus
trială. cu un înalt grad de mecaniza

re și automatizare a proceselor de
producție. Oamenii stau în fața pupitrelor de comandă sau a micilor
ecrane de televiziune industrială de
unde conduc producția. Muncitorul
specialist Gheorghe Farcaș. Erou al
Muncii Socialiste, care lucrează în
combinat de aproape trei decenii și
jumătate, ne-a vorbit îndelung des
pre excelentele condiții de muncă
existente aici, despre eforturile în
tregului colectiv pentru sporirea ca
lității și eficientei producției.
La instalația pentru fabricarea
hirtiilor tehnice stăm . de vorbă cu
maistrul principal Viorel Huțu. care
are o vechime de 30 de ani in uni-,
tate.
— De curînd am încheiat lucrările
de modernizare a instalației — ne
soune interlocutorul. Ca urmare a
introducerii noilor mașini si a pro
ceselor tehnologice moderne obținem
astăzi tona de hirtie cu un’ consum
de lemn cu circa 25 la sută mai mic.
Utilajele merg bine, asa incit s-a re
nunțat la aducerea din import a 3 000
tone de hirtie tehnică.
Dealtminteri. reducerea permanen
tă a consumului de materii prime. în
principal de lemn, constituie o preo
cupare de prim ordin a întregului
colectiv. Instalațiile intrate pină
acum în funcțiune recuperează circa
3 500 tone fibră lemnoasă Pe an. din
care se fabrică diferite sortimente de
hirtie. în prezent, specialiștii combi
natului sint preocupați de punerea
în funcțiune a unei instalații pentru
valorificarea cojii de lemn.
Ing. Nicolae Barbu, directorul com
binatului. ne spunea că în actualul
cincinal, vor fi puse în funcțiune noi
instalații pentru fabricarea hirtiilor
subțiri, unde vor fi valorificate anual
circa 5 000 tone de deșeuri textile.
Totodată, vor fi modernizate instala
țiile de bază în vederea reducerii
consumurilor de energie si combusti
bil si diversificării producției.
Rezultatele din perioada care a tre
cut din acest an sint pe măsura efor
turilor si spiritului gospodăresc al
colectivului : s-a realizat o producțienetă suplimentară de 4.5 milioane lei.
iar fizic s-au produs peste prevederi
1 100 tone hirtie și cartoane si 600
tone celuloză. Concomitent, cheltuie
lile de producție au fost reduse cu
aproape 4 milioane lei. iar la capi
tolul beneficii s-au înscris suplimen
tar aproape 5 milioane lei. Judecind
dună intensele pregătiri ce se fac.
după măsurile tehnice, organizatorice,
gospodărești care se adootă centru
sporirea producției si a eficientei
economice. în anul viitor realizările
vor fi și mai mari.

Gheorghe BALTA
corespondentul

„Scinteil*

HUNEDOARA.

Din materii prime și resurse locale
— noi bunuri pentru populație
Cum e și firesc, una din princi
palele preocupări ale conducerii
Uniunii județene a cooperativelor
meșteșugărești
Hunedoara
este
dezvoltarea și diversificarea pro
ducției și serviciilor către populație,
în acest an s-au înființat 72 de noi
unități și activități care contribuie
la servirea mai bună a cetățenilor.
Printre acestea se numără o uni
tate de țesut covoare la Orăștie,
una de fabricare a săpunului la
Hațeg, de curățătorie chimică la
Vulcan, de executat bolturi din
zgură la Câlan.
— în 1981 valoarea producției
executate cu materii prime din re
surse locale a crescut cu 42 la sută
față de anul trecut — ne spune to
varășul Traian Moise, vicepreșe
dinte al U.J.C.M. Prin extinderea
lucrului în două schimburi la 18
unități din județ am obținut însem
nate depășiri de plan și valorifica
rea unor cantități mal mari de ma
terii prime din resurse locale. în
acest fel, la producția marfă am

• INIMĂ ARTIFICIA
LĂ. Cercetători din S.U.A.,
Anglia. U.R.S.S.. R. F. Ger
mania au obținut unele pro
grese în ce privește transplan
turile
cardiace,
concomitent
cu implantare de inimă artifi
cială „ajutătoare" ca nou mij
loc terapeutic. Paralel cu pro
gresele înregistrate într-o mai
bună stăpinire a fenomenelor de
respingere, un nou stadiu de
dezvoltare a fost atins prin gre
farea în cutia toracică a unei
membrane de plastic, care împre
ună cu un șir de piese aflate in
exteriorul corpului — sursa de
energie, motorul și dispozitivele
de reglare — joacă rolul de
pompă cardiacă artificială. Dis
pozitivele exterioare pot fl am

obținut o creștere de 16,6 la sută
față de anul trecut, la producția
netă 25.3 la sută, iar
beneficiile
sint mai mari cu 11,6 la sută. în
același timp, s-au realizat 1 248 mo
dele și produse noi, urmînd ca pină
la sfirșitul anului să se mai omo
logheze incă 100 de modele noi.
Pentru anul 1982, se desfășoară
încă de pe acum o intensă activi
tate. mai ales pentru intrarea în
producție a noilor unități prevăzute
în planul de dezvoltare. în această
privință, tovarășul loan Rob. pre
ședintele U.J.C.M., ne spunea :
— Ne pregătim temeinic pentru
a realiza creșterile însemnate ce
sint prevăzute pentru anul viitor.
In acest an au fost calificați 590
tineri în diverse meserii. Odată
cu dezvoltarea și diversificarea ga
mei de produse și servicii, se vor
da în folosință noi complexe meș
teșugărești la Petroșani. Hunedoa
ra și Hațeg, iar la parterul blocu
rilor din celelalte orașe o supra
față de aproape 8 000 metri pătrați.
(Sabin Cerbu).

plasate într-o valiză, iar pacien
tul se poate deplasa intr-un
cărucior rulant. Există insă,
deocamdată, un șir de inconve
niente serioase, între care du
rata limitată la maximum 6
luni a membranei incorporate
și uzura bateriilor in. numai citeva ore.

o AUTOMOBIL NE
POLUANT. O sursă de po
luare a atmosferei o constituie,
după cum se știe, arderea in
completă a combustibilului in
motoarele automobilelor. Spe
cialiștii de la Institutul cen
tral de cercetări științifice și
proiectări pentru tractoare, au
tomobile și motoare staționare

Ieri după-amiază. tovarășul Virgil
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., a primit delegația de activiști
ai C.C. al P.C.U.S.. condusă de tova
rășul P. A. Smolski, adjunct de șef
de secție Ia C.C. al P.C.U.S.. care, la
Invitația C.C. al P.C.R.. a efectuat o
vizită de prietenie în tara noastră.
în cadrul primirii s-a evocat cu sa
tisfacție evoluția ascendentă a rela
țiilor de prietenie si colaborare multi
laterală dintre Partidul Comunist
Român șl Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, dintre Republica Socia
listă România și U.R.S.S.. în spjritul
lntilnirilor, convorbirilor și înțele
gerilor dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Parti

tV
PROGRAMUL 1

8,30 CIntece șl jocuri popular»
8,50 Universul femeilor
8,20 Teieșcoală. Limba spaniolă. Limba
franceză
10,00 Film artistic — „Bună seara.
Irina". Producție a Casei de film»
Unu. Regia Tudor Mărăscu. Sce
nariul Timotei Ursu
11,35 Cenaclul Tedeșcoală. Poezia munci!
în creația școlară
12,00 Centre muzical» al» țării —
Timișoara (III)
13,00 Telex
13,05 La sfirșlt de săptămlnă
18,30 Decembrie — cronica evenimente
lor politice
18,50 1W1 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19,45 Republica la anii Împlinirilor.

(Urmare din pag. I)

triale din acest municipiu
fiind astăzi de 25, în ha
lele cărora lucrează peste
42 000 oameni ai muncii și
care realizează, în acest an,
spre exemplu, o producție
netă de aproape 7 miliar
de lei. Să mai consemnăm
că populația orașului se
apropie de 70 000 locuitori,
dublindu-se în ultimii trei
zeci de ani. Și să adăugăm
că la Mediaș se produc
autoutilitare de toate tipu
rile, relee, instalații pentru
arderea
gazului
metan
— aici este și „reședința"
gazului metan din Româ
nia — textile, încălțămin
te, vase emailate, conser
ve, geamuri, cristal, mobi
lă ș.a., produse cunoscute
și tn peste 40 de țări de pe
toate meridianele globului.
Merită amintit, in acest
context, și faptul că pres
tările de servicii către
populație șl comerțul au
cunoscut o puternică dez
voltare, volumul lor ajungind la 245 milioane lei,
respectiv, 980 milioane lei.
De ce este Mediașul □
cetate a științei ? — ar pu
tea întreba cineva obișnuit
doar cu vasele emailate fa
bricate aici. în municipiul
de pe malurile Tîrnavei
Mari ființează Institutul d»
cercetări produse auxiliar»
organice, care-și desfășoa
ră activitatea și tn Rîșnov,
Tirgu Mureș și Copșa Mică.
Anual, acest institut rezol
vă circa 60 de teme de cer
cetare pentru numeroși be
neficiari ai Ministerului
Industriei Chimice. De re

Acolo und» pătrund» Industria.
Reportaj-eseu
20,05 Teleenciclopedl»
30,40 Film
serial ;
„Orient-Express"
Episodul 4
21.35 Varietăți antologic»
22,20 Telejurnal. Sport.
22.35 Nocturnă TV
23,00 închiderea programului
PROGRAMUL I

19,00 Telejurnal
19,25 ctntarea României. De pe marea
scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Blstrița-Năsăud.
Emisiune
realizată In colaborare cu Consi
liul Culturii șl Educației Socialiste
20,30 Miracolul plantelor. O producție
a Studioului de film TV In cola
borare cu „Sahiafllm"
20.55 Vldeoteca
muzicală.
Pianistul
Alexandru Preda
21,45 Orizont tehntco-ștllnțlflo
22,20 Telejurnal. Sport
22,35 Nocturnă TV
23,00 închiderea programului

marcat că efectele econo
mice ale cercetărilor fina
lizate se cifrează, numai în
ultimii doi ani, la peste 1,3
miliarde lei și la reducerea
importurilor cu mai mult
de 300 milioane lei valută.
Și, ca o încununare a acti
vității acestui institut, ai
cărui oameni, în frunte cu
comuniștii, au realizat în
ultimii doi ani 40 de In
venții din care 15 premiate
la diferite saloane de in

în cursul zilei de 25 decembrie, a
avut loc dezbaterea științifică orga
nizată de Academia ..Ștefan Gheor
ghiu", Academia de științe sociale și
politice și redacția revistei „Era So
cialistă". cu tema : „Rolul conducător
al Partidului Comunist Român în
etaDa făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate".
La dezbatere au luat parte activiști
de partid, cadre din instituțiile de
cercetare în științele sociale si poli
tice. din Invătămînt si Dresă.
Comunicările prezentate, interven
țiile făcute au pus în evidentă fac
torii cgre determină creșterea rolului
conducător al partidului, formele si
modalitățile prin care se realizează
tn practică conducerea de către
partid a procesului de făurire a so
cialismului si comunismului In patria
noastră.
Dezbaterile au relevat contribuția
originală, de o inestimabilă valoare,
a tovarășului Nicolae Ceausescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, la dezvoltarea tezaurului
de idei referitor la partidul revolu
ționar al clasei muncitoare din Româ
nia. la aplicarea neabătută în practi
ca conducerii sociale a principiilor
fundamentale ale organizării si acti
vității partidului, la perfectionarea
continuă a formelor organizatorice si
a modalităților sale de muncă, a
funcțiilor sale sociale.

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 25 DECEMBRIE 1981
Extragerea I : 84 6 42 19 78 30 71
52 20
Extragerea a Il-a : 17 67 8 72 51 62
54 58 66

flecare unitate economică
are atelierul său propriu de
cercetare și vom avea di
mensiunile cit de cit exacte
ale acestei cetăți a științei.
Căci, spre exemplu, spe
cialiștii de la „Emailul
roșu" se mîndresc și ei cu
cîteva zeci de invenții ma
terializate în substanțiale
reduceri la importuri de emailuri, în creșterea cali
tății produselor.
în acest context, este de

Ritmurile noului in vechea
cetate a Mediașului
venții din tară și străină
tate, instalațiile industriale
puse in funcțiune pe baza
cercetărilor institutului, la
Rișnov, Pitești, Rîmnicu
Vîlcea, au atins tn scurt
timp parametrii proiectați.
Tot la Mediaș își desfășoa
ră activitatea Și Centrul de
cercetări Și proiectări pen
tru gaz metan. Aici, pre
țioasa materie primă este
supusă celor mai riguroase
cercetări, astfel ca să poată
fi folosită cu maximum de
randament. Numai In acest
an, după cum ne-a spus
inginerul Klaus Fronius,
directorul centrului, au fost
elaborate trei invenții șl
nenumărate noutăti tehnice
de specialitate. Să amin
tim faptul că. la Mediaș,

Știri sportive
• Asociația presei sportive române
a organizat tradiționala anchetă pen
tru stabilirea celor mal buni sportivi
ai anului 1981, la care au participat
redactori sportivi ai presei centrale,
audiovizuale și ai presei sportive.
Rezultatul anchetei este următorul :
Feminin: 1—2. Nadia Comănecl
(gimnastică) și Sanda Toma (cano
taj) ; 3. Carmen Bunaciu (înot) ;
4. Cristina Grigoras (gimnastică) ;
5. Ana Ciobanu (tir) ; 6. Anișoara
Cușmir (atletism) ; 7. Florența Crăciunescu (atletism) ; 8. Doina Melinte (atletism) ; 9. Marina Pogorevicl
(șah) ; 10. Agafia Buhaev — Maria
Stefan (canotaj).
Masculin : 1. I. Patzalchin — T. Slmionov (caiac-canoe) ; 2. Ștefan Rusu
(lupte greco-romane) ; 3. Constantin
Nlculae (judo) ; 4. Kurt Szilier (gim
nastică) ; 5. Petru Kuki (scrimă) ;
6. Ion Draica (lupte greco-romane) ;
7. Ion Birlădeanu (caiac-canoe) î
8. Georgică Donici (box) ; 9. Con
stantin Tițolu (box) ; 10. Emilian
Nicula (gimnastică).
Echipe : 1. Echipa masculină de vo
lei Dinamo ; 2. Echipa de fotbal a
României (juniori) ; 3. Echipa Româ
niei de rugbi.

• Tn sala Rapid din Capitală, au
început vineri meciurile campionatu
lui feminin balcanic de baschet. Iată
rezultatele înregistrate : România
(A) — România (tineret) 76—73
<36— 37) : Bulgaria — Iugoslavia
83—82 (39—40).
• în ziua a doua a campionatelor
mondiale de hochei pe gheată pentru
juniori (grupa A) ce se desfășoară in
mai multe orașe din S.U.A.. și Ca
nada, la Duluth s-a disputat derbiul
competiției între echipele Ceho
slovaciei si U.R.S.S. Victoria a reve
nit tinerilor hocheiștl cehoslovaci cu
scorul de 3—2. Formația Canadei a
întrecut cu 3—2 selecționata Suediei,
S.U.A. au învins cu 8—1 reprezenta
tiva R.F. Germania, în timp ce Fin
landa a dispus cu scorul de 14—2 da
Elveția.

din Moscova au pus la punct un
nou sistem de alimentare a mo
torului cu combustibil, fără car
burator. Combustibilul ajunge
sub forma unei pelicule fine pe
o plăcuță de evaporare. Una din
extremitățile plăcutei este încăl
zită la plus 50 de grade. Iar cea
laltă la plus 250 de grade. Pe
măsura deplasării peliculei de
combustibil de la capătul cald
spre cel fierbinte, din benzină
se evaporă toate fracțiile, la în
ceput cele mai ușoare, iar apoi
și cele mal grele, formind un amestec de gaze care ajunge la
cilindrii motorului. Testele efectuate au demonstrat că auto
mobilele prevăzute cu acest sis
tem au cu 50 la sută mai puți
ne emanații toxice tn atmosferă
ți, tn plus, consumul lor de com

dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și to
varășul Leonid Ilici Brejnev, secretar
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S. A fost exprimată dorința ca
aceste bune relații să se dezvolte con
tinuu, în spiritul 6timei și respectu
lui reciproc. în interesul poporului
român și popoarelor sovietice, al
cauzei socialismului, păcii, securității
și independentei naționale, al colabo
rării și cooperării între popoare.
La primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a
participat D. Turcuș. adjunct de șef
de secție la C.C. al P.C.R.
A fost prezent, de asemenea, V. I,
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la
București.

Cronica zilei

la sine înțeles că Mediașul
este și o cetate a culturii.
16 grădinițe, 8 școli gene
rale, 5 licee — cu secții de
predare în limbile germa
nă și maghiară — in care
învafă peste 21 000 de șco
lari și preșcolari, un teatru
popular, casa de cultură și
cluburi ș.a. dau măsura
orizontului spiritual al acestui important centru in
dustrial.
„Caracteristic pentru Me
diaș, ca dealtfel pentru
toate localitățile tării, ne-a
spus tovarășul Teodor Mol
dovan, primarul municipiu
lui. este faptul că. îndeo
sebi In ultimii 16 ani, a cu
noscut o puternică dezvol
tare. S-au construit noi unitătl industriale — între-

teatre
• Teatrul National
(sala mică) t
Gimnastică sentimentală — 15 : FUumena Marturano — 20 ; (sala Atelier) :
Așteptlndu-1 pa Godot — 19.30 ; (sala
mică a Palatului) I: Idolul șl Ion
Anapoda — 19,30.
» Filarmonica
„George
Enescu"
(Ateneul român, sala Studio) : Con
certul formației „Hyperion" — 18.
• Opera Română : Trubadurul — 18.
• Teatrul de operetă : Leonard —
19,30.
• Teatrul „Lucla Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) : O zi de
odihnă — 15 ; Anchetă asupra unui
tinăr care nu ■ tăcut nimic — 19,30 ;
(sala
Grădina Icoanei) :
Cum se
numeau cei patru Beatles T — 15 ;
Anecdote provinciale — 19,30.
• Teatrul Mic : înainte* pensionării
— 19,30.
• Teatrul Foart» Mic : Necunoscuta
și funcționarul — 20.
• Teatrul de comedie t Sentimental
tango — 19,30.
• Teatrul „Nottara* (sala Magheru) :
Karamazovii — 18,30 ; (sala studio) :
Cinci romane de amor — 19,30.
• Teatrul Glulești (sala Majestic) t O
noapte furtunoasă — 10 : Nu ne
naștem toți la aceeași virstă — 15 :
Woyzeck — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Andorra
— 18,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „Constantin
Tănase"
(sala Savoy) : Veselie la
Tănase — 19,30 : (sala Victoria) : Me
lodii ’81 — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română* :
După datina străbună — 19.
• Teatrul „Țăndărică" : Bu-All — 10.
• Circul București : Fantastic circ —
16 i 19,30.

cinema
• MarU-Mlrabela i SCALA — 9 ;
10.45 ; 12,30 ; 14.15 ; 16 ; 17.45 ; 19,30.
FLAMURA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20. GLORIA — 9 ; 10,45 ; 12,30 ;
14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Saltimbancii : PATRIA — 9 : 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15» MELODIA —
9 J 11,15 ; ÎS,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15. FA

bustibil se reduc» cu aproxima
tiv zece la sută.

• ZG1RIE-NORI SE
MICENTENAR.
„Empire
State
Building" a împlinit
anul acesta o jumătate de se
col de existență. Cu cel 381 de
metri ai săi. zgîrle-norul a fost,
pină in 1970, cea mal Înaltă
clădire din lume. Timp de pa
tru ani după aceea recordul
(417 metri) a aparținut celor
doi gemeni de beton șl sticlă
ai Centrului mondial al comer

prinderea de relee. Fabrica
de mobilă, s-au dezvoltat
capacitățile de producție la
Automecanica,
Mecanica,
Geamuri, Vitrometan, Emailul roșu. Uzina mecani
că gaz metan ș.a. Totodată
au fost pregătite noi deta
șamente de muncitori, mai
ștri, tehnicieni și ingineri
care să satisfacă nu numai
necesarul de forță de mun
că, ci și îndeplinirea exem
plară a tuturor sarcinilor,
care să înfăptuiască cu
succes noua calitate. în același timp, Mediașul a cu
noscut o permanentă înnoi
re urbanistică. S-au dat in
folosință cîteva mii de apartamente, au apărut car
tiere noi, numeroase străzi
au fost modernizate ; con
struim un nou spital. Pe
drept cuvint se poate spu
ne că municipiul de astăzi
nu seamănă nici pe departe
cu localitatea cu același
nume de acum trei de
cenii".
„După Zid" este numele
unui nou cartier al Media
șului. Dincolo de zidurile
cetății de odinioară trăiește
astăzi orașul.
Un mai
vîrstnlc om al locului,
printr-un calcul făcut pe
loc, dar gîndit, probabil, de
el vreme îndelungată, mi-a
demonstrat că toate atelie
rele breslașilor de altădată
ar încăpea tn hala indus
trială a unei singure între
prinderi. Acesta este Me
diașul care, pe măsură ce
a urcat pe drumul Împlini
rilor sale socialiste, a de
venit mal tînăr, mâi pu
ternic, mai demn.

VORIT — 9 ; 11,15 ; 13,30 J IS,46 ; 18 j
20,15.
• Ana ol M hoțul* X BUZEȘTI — 16 :
18 ; 20.
• întoarcerea la dragostea dinții i
DRUMUL SĂRII — 16 ; 18 ; 20.
• Alo, aterizează străbunica : PACEA
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Mondo umano 2 PROGRESUL —
16 ; 18 ; 20.
• Provinciala : FESTIVAL — 9 ;
11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, CULTURAL —
12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
• Degețica — 9,15 ; 11 ; 12.45 ; 14,30 ;
16.15 ; Căpitanul răzbunării — 18 ; 20 :
DOINA.
• Ziua cea mal lungă s CAPITOL —
9 ; 12,30 ; 16 ; 19.
• Trecătoarea ; EFORIE — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Escadronul husarilor zburători t
TIMPURI NOI — 9 ; 12 ; 15 ; 18,15.
• Legenda lui Clun Hlan x — LIRA
15.30 ; 19.
• Acum douăzeci de ani x COTROCENI — 15 ; 17,30 ; 20.
• Cină Intre prieteni x POPULAR —
17 30 * 19 30
• Un glonte rătăcit s MUNCA —
15.30 ; 17,30 ; 19,30.
• Intllniri tirzii : TOMIS — 9 : 11,15 :
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 30,15.
• Nici măcar n-ați visat : STUDIO
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 17,45 ; 19.30.
• Hangar 18 ; PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII — 17,30.
• Fata cu scoica : COSMOS — 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
• Kagemusha I CENTRAL — 9 ; 12 ;
16 ; 19.
• Lupii mărilor x ARTA — 9 ; 11,15 ;
13.30 : 15,45 ; 18 ; 20.
a Copie la indigo :
AURORA — 9 î
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Toată lumea este a mea s FERO
VIAR — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Caseta Măriei de Medici : GRIVITA
— 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Capitolul al doilea : BUCUREȘTI
— 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30,
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 î
18 ; 20,15.
• Articolul 120 X DACIA — 9 î 11 î
16 ; 19.
• Polițist sau delincvent :
FEREN
TARI - 15,30 : 17,30 : 19,30.
• Iubirea are multe fețe : FLACARA
— 11 ; 14 ; 17 ; 20. GIULEȘTI — 11 ;
14 ; 17 ; 19,45.
• Piedone tn Egipt x FLOREASCA —
11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Tmprumută-ml vocea astă-scară x
VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.

țului, tot din
New York. Iar
din 1974 ti revine zgîrie-noruIui. ..Soers Tower" din Chicago
(443 m). dar nu pentru multă
vreme pentru că firma „Skydmore. Owings and
Merill" a
anunțat elaborarea proiectului
unei clădiri cu 169 de etaje și
Înălțimea de 700 de metri, ce
se va fhălta tot la Chicago.
„Empire State Building" a fost
martorul a nenumărate tra
gedii. Numărul mare de dis
perați care s-au aruncat tn gol
de pe platforma de Ia etajul
86 a silit autoritățile munici
pal» să Îngrădească tn 1947

TELEG RAME
Tovarășul Iile Verdet. prim minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă
de felicitare primului ministru al
Regatului Belgiei, Wilfried Martens,
cu prilejul învestirii sale în această
funcție. în telegramă se exprimă
convingerea că relațiile bune de
prietenie și colaborare care există
între România și Belgia vor continua
să se dezvolte, in folosul reciproc al
popoarelor român și belgian, al În
țelegerii și colaborării, al destinderii
și păcii în Europa și în lume.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Ilie Verdeț, a trimis o telegramă de
felicitare primului ministru al Repu
blicii Malta, Dom Mintoff, cu prile
jul relnvestirii sale In această funcție,
în telegramă este exprimată convin
gerea că relațiile dintre cele două
țări se vor dezvolta în continuare, în
interesul celor două popoare, al cau
zei păcii, colaborării și securității în
Europa șl în lume.
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zUele de 27,
28 șl 29 decembrie. In țară : Vremea se
va răci.
mal accentuat In vestul și
nordul țârii.
Cerut va fi temporar
noros. Vor cădea precipitații sub formă
de ninsoare, excepttnd Bărăganul și
Dobrogea, unde la începutul intervalu
lui vor fi șl sub formă de lapovlță șl
ploaie. Vlntut va sufla moderat, cu in

tensificări locale, predomlmlnd din sec
torul nordic în sudul șl estul tării, unde
Izolat va viscoli zăpada. Temperaturile
minime vor oscila intre minus ,12 și
minus 2 grade, mal ooborite în ' estul
Transilvaniei șl nordul țârii, iar cele
maxime, între minus 5 șl plus 5 grade.
In București : Vreme în răcire. Cerul
temporar noros. Vor cădea precipitații
mal ales sub formă de ninsoare. Vînt
moderat, cu unele intensificări, visco
lind trecător zăpada. Temperaturile mi
nime vor ff cuprinse între minus 5 șl
minus 2 grade, iar cele maxime Intra
plus 1 șl plus 4 grade. (Ileana Mlhăllă,
meteorolog de serviciu).

Reducerea mai accentuată
a cheltuielilor materiale
(Urmare din pag. I)
refolosibile, reconditionarea sl reutiIizarea pieselor de schimb, a subandrul acestei acțiuni, cu prioritate tre
samblelor. Prin planul pe anul 1982
buie acționat asupra produselor cu
au fost accentuate prevederile cinci
greutăți nete mari tată de realizări
nalului în domeniul reciclării mate
le actuale pe plan mondial și a teh
riilor prime si materialelor refolosi
nologiilor care generează mari pier
bile. volumul acestora pe ansamblul
deri de materii prime, materiale și
economiei urmind să se majoreze cu
energie.
16 la sută tată de 1981. Practic, în
balanțele de materii prime, resursele
Cu toată claritatea trebuie să se
refolosibile
reprezintă în 1982 ponderi
înțeleagă că economia națională nu
de 30—60 la sută, ceea ce impune
dispune de resurse materiale pentru
amplificarea activității de recupe
a acoperi consumurile suplimentare
rare și valorificare a lor. atît din
ale unor unități. Ca atare, colectivele
unitățile socialiste, rit și de la
care nu vor ști să-și gospodărească
populație, asigurindu-se astfel Im
cum se cuvine resursele materiale
portante
reduceri ale cheltuielilor de
care le sînt repartizate se vor afla
producție. Or. dacă în ultimul timp
în situația de a nu-si putea realiza
s-au făcut anumite progrese in acti
producția planificată, cu toate conse
vitatea de colectare a unor aseme
cințele care decurg de aici. De maxi
nea resurse, recircularea lor se face
mă importantă sînt în această pri
,
cu dificultate și nu întotdeauna cu
vință modificările si completările aeficiența necesară. Principala cau
duse recent Legii cu privire la orga
ză o constituie neajunsurile în
nizarea si conducerea unităților so
asigurarea utilajelor și tehnologii
cialiste de stat, care prevăd în
lor, mai ales în domeniul meta
tărirea răspunderii oamenilor mun
lelor. al cauciucului și maselor
cii in respectarea consumurilor pla
plastice, care să permită pregătirea
nificate de materii prime și ma
resurselor
refolosibile în vederea re
teriale. combustibil șl energie, în
introducerii lor în producție. De pil
combaterea risipei de orice fel si pe
dă. întreprinderea „Unio" din Satu
orice cale s-ar produce aceasta.
Mare trebuia să producă în acest an
Concomitent cu reducerea norme
16 piese de balotat șpan, dar nu a
lor de consum, un rol hotărîtor în
realizat decît 5. Din această cauză,
diminuarea cheltuielilor materiale îl
fierul
vechi continuă 6ă fie trimis
are respectarea. în producție, aprovi
nepregătit la otelării. cu toate con
zionare si in consum, a gamei de
secințele care decurg de aici. Anul
materiale si repere tipizate. în aceas
viitor, sarcinile de colectare și valo
tă privință, așa cum sublinia secreta
rificare a materialelor refolosibile
rul general al partidului, se impune
sint mult mai mari și de aceea pre
desfășurarea unor acțiuni ferme,
ocupările pentru crearea unei ade
imediate pentru lichidarea hotărită a
vărate industrii de reciclare trebuie
tendințelor de a se folosi tn mod
mult intensificate, asa cum prevăd
nejustificat. în proiectare si în fa
obiectivele planului.
bricație. unele sortimente netipizate
sau materiale scumpe ori deficitare,
în fiecare întreprindere putem sl
care determină, de fapt, creșteri ale
trebuie să reducem cheltuielile ma
cheltuielilor materiale. Bunăoară. în
teriale de producție mal mult
perioada care a trecut din acest an.
decît prevede planul pe anul 1982.
Comisia de raționalizare a consumu
Fiecare colectiv de întreprindere
rilor de oteluri aliate, care funcțio
trebuie să acționeze stăruitor, cu
nează pe lingă Ministerul Aprovizio
spirit de exigentă, inițiativă și
nării Tehnico-Materlale. a determinat
răspundere tn acest scop, cu con
înlocuirea cu alte oteluri a peste
vingerea că de modul în care
150 000 tone de otel aliat, prin respin
gospodărește materiile prime, mate
gerea de la avizare a unor proiecte
rialele, energia și combustibilul de
în care se abuza de folosirea acestor
pind in măsură decisivă diminuarea
materiale scumpe, deficitare.
mai accentuată a cheltuielilor de pro
Trebuie relevată, de asemenea. în
ducție, creșterea producției nete, spo
semnătatea acțiunilor stabilite de
rirea venitului national — sursa si
conducerea partidului pentru recu
gură a ridicării nivelului de trai al
perarea si valorificarea materialelor
întregului popor.

Academician GHEORGHE MIHOC
Academia
Republicii
Socialiste
România, Consiliul Național pentru
Știință și Tehnologie și Ministerul
Educației și învățămintului anunță
cu profundă dure
re că în ziua de
25 decembrie 1981
a încetat din via
tă academicianul
Gheorghe Mihoc,
personalitate
de
seamă a vieții
științifice din tara
noastră, președin
tele
Academiei
Republicii Socia
liste România.
Născut la Brăi
la. la 7 iulie 1906,
Gheorghe Mihoc
și-a făcut studiile
la Facultatea de
științe din Bucu
rești,
dovedind
reale
aptitudini
pentru activitatea
didactică și de
cercetare științi
fică. După obli-'
nerea doctoratu
lui în științe sta
tistice la Roma si
tn științe mate
matice la București, a funcționat
ca asistent, conferențiar și pro
fesor șef de catedră, timp de mai
multe decenii, la Facultatea de mate
matică și fizică a Universității din
București. A îndeplinit, de asemenea,
funcțiile de director al Centrului de
statistică matematică, decan al Facul
tății de matematică și rector al Uni
versității din București,

această platformă. Un alt mo
ment tragic l-a constituit iz
birea de clădire, intr-o zi cu
ceață, a unui avion militar, în
dreptul etajului 79. Au murit
atunci 13 oameni. Iar altl 26 au
fost răniți. Incendiul care a Iz
bucnit și care s-a extins pînă
la etajul 86 a provocat mari
pagube.

® RESTURILE ORGA
NICE - SURSĂ DE PE
TROL. Specialiștii vest-germani au elaborat o tehnologie
suficient de eficientă de obți
nere a unui produs asemănător
petrolului din resturi organic*
industriale sau menajere. Biopolimerii existent! In aceste res

turi (lipide sl proteine) se trans
formă, Ia temperaturi cuprinse
între 250—300 de grade Celsius,
Intr-un „petrol" cu o capacitate
calorică relativ Înaltă : el con
ține carbon intr-un procent de
80 la sută. Experiențele efectua
te au arătat că drept materie
primă pentru acest proces pot
fi utilizate nu numai resturile
organice solide sau lichide, ci și
nămolul de pe fundurile lacuri
lor și rîurilar.

• O NOUĂ METO
DĂ DE CONSERVARE A
CĂRNII. Un institut suedez
de cercetări ■ elaborat o me
todă simplă ți Ieftină de păs
trare. vreme Îndelungată. *

Profesor de mare prestigiu, acad.
Gheorghe Mihoc a desfășurat cu
deosebit devotament și înaltă com
petentă o valoroasă
activitate di
dactică. dovedind
profundă dragos
te și grijă pentru
studenții si colegii
săi, formînd un
mare număr de
specialiști
care
s-au afirmat cu
bune rezultate în
economie, știintă
și invătămînt.
în îndelungata
și remarcabila sa
activitate
știin
țifică,
reflectată
în peste 180 de
lucrări
origina
le, academicianul
Gheorghe Mihoc
a adus numeroa
se și
valoroase
contribuții la dez
voltarea matema
ticii, fiind unul
dintre
creatorii
școlii
românești
de teoria proba
bilităților.
Sicriul cu corpul
defunctului va fi
depus în holul rectoratului Uni
versității București.
Accesul publicului va fl permis
în ziua de 27 decembrie, intre orele
9-11.
Adunarea de doliu va avea loc în
aceeași zi, la
ora
11, iar înhu
marea la Cimitirul „Șerban Vodă"
(Bellu).

cărnii fără cu aceasta să fie re
frigerată. Esența metodei con
stă în păstrarea cărnii într-o în
căpere în care aerul este alcă
tuit în întregime din oxid de
carbon. Acest gaz Împiedică pă
trunderea bacteriilor dăunătoare,
dar nu are nici un efect nedorit
asupra microorganismelor utile.
Un mic neajuns al metodei con
stă In faptul că. astfel păstrată,
carnea capătă o culoare cenu
șie. dar după încheierea peri
oadei de păstrare, sub influenta
oxigenului, iși restabilește cu
loarea inițială. Noua
metodă
permite păstrarea cărnii proas
pete un timp de cinci ori mai
lung. Dacă se ridică presiunea
gazului carbonio din Încăpere
de cinci ori. acest răstimp poate
atinge 120 de zile.

I

VARȘOVIA

MANIFESTĂRI CONSACRATE

Cuvîntarea tovarășului
Wojciech Jaruzelski

ANIVERSĂRII REPUBLICII
In diferite țări ale lumii sint organizate manifestări consacrate ce
lei de-a 34-a aniversări a proclamării republicii in România.
MOSCOVA 25 (Agerpres). — La
clubul fabricii de Încălțăminte „50 de
ani — Ucraina Sovietică", din Kiev,
membru colectiv ai Asociației de prie
tenie sovieto-română, filiala Ucraina,
a avut loc o adunare festivă consa
crată celei de-a 34-a aniversări a pro
clamării republicii. Despre semnifica
ția evenimentului au vorbit A. A. Rogaci, președinta comitetului sindical,
G. S. Sapon, adjunct al ministrului
transporturilor din Ucraina, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie sovieto-ramână, filiala Ucraina, și con
sulul român la Kiev, N. Vlădăreanu.
Vorbitorii au evidențiat rezultatele
obținute in construcția socialismului
în România. Cu această ocazie a fost
evidențiată evoluția ascendentă a re
lațiilor de prietenie dintre P.C.R. și
P.C.U.S., dintre România și Uniunea
Sovietică, în care un rol hotăritor il
au întîlnirile șl convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Leonid
Brejnev
In holul clubului a fost organizată
o expoziție de fotografii înfățișînd as
pecte din activitatea poporului român
și ale prieteniei dintre cele două țări
vecine.

Ansamblul artistic al fabricii a pre
zentat un spectacol.
HAVANA 25 (Agerpres). — în
cinstea Zilei republicii, la fabrica de
ciment „Jose Merceron". din orașul
Santiago de Cuba, a avut loc o adu
nare festivă. La manifestare au luat
cuvintul însărcinatul cu afaceri a.i.
al țării noastre, Gheorghe Radu, și
directorul adjunct al fabricii, care au
scos în evidență semnificația eveni
mentului în viata poporului român,
realizările României socialiste, per
spectivele sale de dezvoltare, relațiile
de prietenie și cooperare româno-cubaneze.

TOKIO 25 (Agerpres). — Asociația
de prietenie Japonia-România a or
ganizat marcarea în capitala Japoniei
a Zilei republicii. Ambasadorul țării
noastre la Tokio, Radu Bogdan, s-a
referit la realizările României, la
preocupările actuale ale poporului ro
mân. Au fost proiectate filme docu
mentare românești și a avut loc un
spectacol de dansuri și cintece popu
lare românești, in interpretarea unor
artiști amatori din Japonia.

Milioane de japonezi j-au mobilizat pe „baricadele
păcii". Marșurile, demonstrațiile, mitingurile s-au ținut
lanț, în capitală, ca și in alte orașe. „NU VREM O
NOUA HIROSHIMA I", „SĂ SE REDUCĂ CHELTUIELILE
MILITARE !“, „NU VREM UN NOU RĂZBOI I" - aceste

cereri erau înscrise pe pancartele purtate de partici-

Protocol româno-iugoslav
BELGRAD 25 (Agerpres). — La
Belgrad a fost semnat protocolul pri
vind schimburile de mărfuri și ser
vicii între România si Iugoslavia pe
anul 1982. prin care se Înregistrează
creșterea în , continuare a livrărilor
reciproce de mărfuri și servicii.
România va livra Iugoslaviei trac
toare. componente si piese de schimb
auto, produse electrotehnice si elec
tronice. mașini-unelte si subansamble, aparate de măsură si control,
mașini si subansamhle pentru indus
tria ușoară, cauciuc sintetic, anvelo
pe. fire si fibre sintetice, produse
sodice. îngrășăminte si alte produse
chimice, produse petroliere si side
rurgice, sare, bunuri de consum și
alte mărfuri și va importa mașini

agricole, masinl-unelte si piese, com
ponente si piese de schimb auto,
utilaje pentru industria alimentară,
aparate de măsură si control, etilenă.
propilenă, acid fosforic si «alte produ
se chimice, produse siderurgice, ma
teriale abrazive, bauxită, azbest și
produse din azbest, cărămizi refrac
tare. bunuri de consum diverse și
alte mărfuri.
Protocolul a fost semnat din partea
română de Ion Stoiari, adjunct al
ministrului comerțului exterior si
cooperării economice Internationale,
iar din partea iugoslavă de Alia Bă
șici. adjunct al secretarului fede
ral pentru comerț exterior. La sem
nare a fost prezent Nicolae Mihai,
ambasadorul tării noastre la Belgrad.

Zimbabwe condamnă actele agresive ale R.S.A.
împotriva statelor din „prima linie“
SALISBURY 25 (Agerpres). — Re
gimul rasist de la Pretoria desfășoa
ră o susținută campanie pentru
destabilizarea situației din statele
independente ale Africii — a decla
rat în cadrul unei conferințe de pre
să, organizată la Salisbury, la în
toarcerea din vizita efectuată în Mozambic, primul ministru al Republi
cii Zimbabwe, Robert Mugabe. El a
arătat că această campanie se tra
duce prin acte de agresiune care în
seamnă o intervenție flagrantă in tre
burile interne ale țărilor africane ve
cine. Recenta diversiune de la Sa

lisbury, explozia provocată la se
diul
Uniunii
Naționale
Africa
ne
Zimbabwe —
Frontul
Pa
triotic (Z.A.N.U.—F.P.), face parte
din acțiunile agresive deschise pe
care regimul rasist de la Pretoria le
întreprinde în sudul Africii. Guver
nul Zimbabwean — a relevat Robert
Mugabe — a depistat in țară o se
rie de agenți ai R.S.A. și va adopta
cele mai aspre măsuri împotriva tu
turor acelora care, la îndemnul ra
siștilor sud-africani. desfășoară o ac
tivitate cu caracter antistatal, aducînd prejudicii păcii și unității Re
publicii Zimbabwe.

AGENDĂ ENERGETICĂ
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Po
trivit datelor preliminare. în prezent
în Uniunea Sovietică se produc zilnic
4 miliarde kWh de energie electrică.
Sistemul energetic interconectat al
U.R.S.S. cuprinde centrale electrice
construite în zona a saDte fusuri
orare si. prin disDecerizarea centrală,
oferă Dosibilitatea distribuirii enerEiei in funcție de orele de consum
de virf. O asemenea organizare a
gospodăriei energetice a permis deia
economisirea sumei de aproximativ
2 miliarde de ruble. In anii actualu
lui plan cincinal, producția de ener
gie electrică urmează să aiungă în
U.R.S.S. la 1 555 miliarde kWh pe an.
fată de 1 330 miliarde în anul 1981.
Pentru aceasta vor fi construite nod
caoacităti energetice cu o putere in
stalată globală de 69 milioane kW.
în acest cadru se pune un mare ac
cent ne construcția de centrale elec
trice nucleare.
ISLAMABAD — Corporația pentru
exploatări miniere din Pakistan a
elaborat un olan de extindere a ex
tracției de cărbune, care prevede
creșterea producției de la 250 000 tone
la 1,7 milioane tone. Principalele ac
țiuni prevăzute pentru atingerea acestui scop sint modernizarea exploa
tărilor miniere existente, precum si
descoperirea de noi zăcăminte în
provinciile Sind si Punjab.

Probleme ale dezvoltării
agriculturii africane
in dezbaterea conferinței
internaționale de la Accra
ACCRA 25 (Agerpres). — Per
spectivele sporirii producției de bu
nuri alimentare în următorul dece
niu nu sint deloc încurajatoare — a
declarat vicepreședintele Republicii
Ghana, Graft Johnson, în cadrul se
siunii Comisiei regionale pentru
bunuri și hrană ce se desfășoară la
Accra. La lucrările comisiei participă, alături de reprezentanții țări
lor continentului
african, delegați
din partea
Organizației Națiunilor
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură
(F.A.O.). ai Organizației
Mondiale a Sănătății (O.M.S.) si
Africane,
Organizației
Unității
Problema produselor alimentare
a devenit în prezent deosebit de
acută pentru Africa. în multe zone
populația fiind condamnată la foa
mete. a declarat reprezentantul
ghanez. Acest proces se produce pe
un continent unde există un mare
potential de a produce necesarul
pentru consumul țărilor africane.
Cauza principală o constituie înde
lungata dominație colonială, care
a orientat agricultura africană doar
spre produsele- cerute de metropo’e.
Vorbitorul a subliniat necesitatea
ca toate țările de pe continent să-și
sporească eforturile pentru promo
varea unei politici agrare realiste,
pentru creșterea producției agri
cole. pentru alocarea de fonduri mai
mari in vederea asigurării hranei
pentru populațiile țărilor lor.

RABAT — în bazinul Essaouira a
fost descoperit un zăcămînt de gaze
naturale — primul de acest fel din
Maroc. Deocamdată a fost dată în
exploatare o singură sondă, cu un
debit zilnic de 172 000 metri cubi de
gaze.

COLOMBO — Energia solară va
permite in curînd populației care lo
cuiește în zonele neelectrificate din
Sri Lanka să urmărească programele
de televiziune — a anuntat ministrul
energiei electrice al acestei țări. El
a precizat că se experimentează in
prezent un televizor care funcționea
ză ne bază de energie solară.
BONN — în regiunea Eifel din
vestul R. F. Germania au fost des
coperite importante resurse de ener
gie geotermală. Aflate intr-o zonă de
vulcani stinsi. aceste resurse ar pu
tea în viitor — apreciază expertii —
să acopere în întregime necesitățile
energetice ale economiei vest-germane. Printr-un nou procedeu, a fost
identificată prezenta în zona aminti
tă, la adincimea de 10 000 metri, a
unui „nucleu" de magmă cu un vo
lum de 10—30 km cubi. avind o tem
peratură de aproximativ 10 000 grade
Celsius. Specialiștii afirmă că numai
1 km cub din această masă minerală
lichidă ar fi suficient pentru alimen
tarea cu energie electrică, timp de
200 de ani. a două treimi din întrea
ga regiune industrială a Ruhr-ului.

panțil la marile mitinguri șl manifestații. Poporul japo
nez, singurul popor din lume care a cunoscut direct
ororile războiului atomic, iși manifestă astfel cu putere
voința de a se opri competiția nucleară, de a se scoate
definitiv in afara legii armele de distrugere în masa,
de a se elimina războiul din viața societății.

„Mișcările populare pentru pace
— o forță politică tot mai puternică"
Comentarii ale presei internaționale
Marile mișcări sociale care au aVut
loc în ultima vreme pe continentul
nostru și in alte regiuni ale lumii
pentru eliminarea pericolului nuclear,
pentru dezarmare și pace au retinut
atenția organelor de presă din dife
rite țări.
Intr-un articol de sinteză asupra
demonstrațiilor antinucleare din Eu
ropa occidentală, săptăminalul brita
nic „THE ECONOMIST" enumeră
aceste acțiuni, subliniind că numă
rul demonstranților din unele capi
tale a depășit totalul celor care au
manifestat pentru diferite cauze în
ultimii 30 de ani. „Este vorba de o
schimbare remarcabilă a opiniei pu
blice europene în ultimele 18 luni" —
notează revista, adăugind: „Un nu
măr tot mai mare de oameni din cele

cinci țări în care N.A.T.O. dorește
să amplaseze noile tipuri de rachete
„Pershing-2“ și „Cruise" fie că se
opun, fie că pun sub semnul între
bării necesitatea lor".
In același sens, revista americană
„TIME" scrie că marile mișcări în
favoarea dezarmării și a păcii au dobindit proporții care au întrecut chiar
așteptările organizatorilor lor, înregistrînd în această toamnă momente
culminante : „2 milioane de vesteuropeni au demonstrat săptămînă de
săptămină pe străzile și bulevardele
marilor orașe, reunindu-se în mani
festații de amploare". Se apreciază că
aceste mișcări devin „o forță politică
puternică în Marea Britanie. Repu
blica Federală Germania, Italia, Bel
gia și Olanda".

„Este necesară reducerea imediată și substanțială
a armelor nucleare*
- apreciazâ un savant american
WASHINGTON 25 (Agerpres). Prof. Viktor Weisskopf. de la Insti
tutul tehnologic din Massachusetts, a
resnins. cu argumente științifice., in
tr-un articol publicat in prestigioasa
revistă americană ..Bulletin of Ato
mic Scientists", teoriile nrivind asanumita „posibilitate" ori „acceptabifitate" a unul „război nuclear limi
tat". „Orice utilizare a armelor nu
cleare — scrie specialistul american
— ar duce in mod neîndoielnic la un
conflict nuclear, ceea ce ar însemna
sfîrsitul civilizației noastre". Prof.
Weisskopf s-a pronunțat Pentru o

reducere substanțială si imediată a
armelor nucleare si pentru interzice
rea dezvoltării, perfecționării si pro
liferării armamentului atomic.
între altele, în articolul savantului
american se estimează că arsenalele
nucleare existente la ora actuală pe
glob sint suficiente pentru a distruge
de peste 100 de ori toate orașele mai
importante de pe planeta noastră.
Prof. Weisskopf a cerut ca teza
„posibilității
războiului nuclear li
mitat" să fie declarată contrară nor
melor dreptului și a afirmat că de pe
urma dezarmării nucleare ar avea de
cîștigat toate statele lumii.

încheierea negocierilor privind comerțul internațional
cu produse textile
GENEVA 25 (Agerpres). — Sub
președinția directorului general al
Acordului General pentru Tarife și
Comerț (G.A.T.T.). Arthur Dunkel,
la Geneva s-a încheiat faza finală a
negocierilor de reînnoire a acordului
„Multifibre" (A.M.F.) pentru regle
mentarea comerțului international cu
produse textile. Acordul în vigoare
pe această temă încheiat în cadrul
G.A.T.T. expiră la 31 decembrie a.c.
Negocierile
pentru
reînnoirea
A.M.F. au pus în lumină interesul
țărilor in cura de dezvoltare pentru
extinderea exporturilor lor de tex
tile în condițiile în care țările occi
dentale dezvoltate acționează pentru

protejarea industriilor proprii prin
limitarea importurilor de astfel de
produse din țările în curs de dez
voltare a căror industrie textilă este
mai competitivă.
In urma negocierilor a fost conve
nit un protocol de prelungire a
A.M.F. pină Ia 31 iulie 1986. care cu
prinde regulile generale de desfășu
rare'a comerțului cu produse textile
în perioada viitoare. El va asigura
țărilor exportatoare și importatoare
de produse textile cadrul juridic pe
baza căruia urmează să se Încheie
acorduri bilaterale pentru realizarea
concretă a fluxurilor comerciale în
sectorul textiL

Pentru întărirea unității țărilor latino-americane
CIUDAD DE PANAMA 25 (Ager
pres). — America Latină trebuie
să-și consolideze puterea de nego
ciere. să-și apere pozițiile sale eco
nomice si drepturile fată de țările in
dustrializate. inclusiv fată de Statele
Unite, a declarat, la Ciudad de Pa
nama. Carlos Alzamora. secretarul
executiv permanent al S.E.L.A. (Sis

temul Economic Latino-American).
Lipsa unei puteri de negociere su
ficiente si organizate, capabilă să
scoată in relief potențialul eco
nomic al statelor din regiune în ca*
drul unei unităti si solidarități mul
tilaterale. constituie una din proble
mele fundamentale pentru America
Latină — a apreciat Alzamora.

Agenția „France Presse" despre aspecte
din industria de automobile. Bilanțul
acestei importante ramuri a econo
miei americane s-a agravat din con
siderente interne și, în special, ca
urmare a degradării accelerate a
desfacerii acestor produse. In plus,
salariații din această industrie trăiesc
sub amenințarea unor noi proiecte de
reducere a efectivelor anunțate re
cent de către patronat. Această per
spectivă a stat cu prioritate la baza
deciziei fără precedent luate la înce
putul lunii decembrie de către sindi
catele din industria de automobile
(United Auto Workers) de a cere renegocierea contractelor colective de
muncă înainte de termen.
Firma „Chrysler", deși beneficiază
de credite guvernamentale pentru a
scăpa de faliment, nu a reușit incă
să iasă din tunelul pierderilor finan
ciare. De o manieră generală, firmele
de automobile din Detroit — care au
înregistrat pierderi de 4,2 miliarde
dolari In 1980 — continuă să se zbată
In viitoarea problemelor financiare.
Pierderile Industriei de automobile
se ridică, In acest an, la 1,4 miliarde
dolari. în plus, Ministerul Comerțului
a estimat că fondul de rulment al
constructorilor americani de automo
bile, care se cifra la 13 miliarde de
dolari în 1978. ar putea coborî la zero
la sfîrșitul acestui an.
Aceste condiții financiare riscă să
compromită efortul de redresare pe
termen lung inițiat de constructorii
americani — cum aprecia, recent,
„Wall Street Journal".
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Soluționarea problemelor dezvoltării
Poloniei socialiste - în răspunderea
exclusivă a poporului polonez
Opinia publică din tara noastră ur
mărește cu atentie si preocupare evolutia evenimentelor din Polonia
prietenă. După cum arată comunica
tele Consiliului militar, relatările
nostului de radio Varșovia, ale pre
sei poloneze. în perioada care a tre
cut de la Adoptarea măsurilor cu
caracter exceptional si instaurarea
stării de asediu s-au înregistrat nași
în direcția depășirii crizei si nor
malizării situației din tară.
Potrivit acestor surse, se constată
o îmbunătățire a stărilor de lucruri
în covîrsitoarea maioritate a sectoa
relor de activitate. Astfel. în cea
mai mare Parte a întrenrinderilor-irP
dustriale munca se desfășoară nor
mal. se înregistrează o participare
corespunzătoare la lucru, amelio
rarea . disciplinei, sporirea producti
vității si o mai bună utilizare a ca
pacităților de producție.
După cum arăta generalul Wojciech
Jaruzelski. într-o cuvîntare difuzată
la 24 decembrie, introducerea stării
de asediu a fost impusă de necesi
tatea de a se evita confruntarea si
nu va dura mai mult decit va fi
necesar. Prin aceasta — a subliniat
primul secretar al C.C. al P.M.U.P.
— „s-a ales răul cel mai mic", s-a
pus canăt anarhiei, a fost oorit pro
cesul de dezintegrare a statului, s-au
creat condiții în vederea normaliză
rii situației din tară.
Aducînd la cunoștință rezultatele
obținute, mijloacele de informare po
loneze nu ascund însă că in diver
se sfere ale vieții economico-sociale mai persistă încă unele greutăți,
care afectează. îndeosebi, balanța enereetică. aprovizionarea, transpor
turile. Unele dintre acestea au un
caracter obiectiv, fiind legate de con
dițiile unei ierni deosebit de aspre.
Dificultățile cu care se confruntă
Polonia sint legate, totodată. în mod
determinant, de încercările unor elemente extremiste de a submina eforturile forțelor patriotice, ale ma
selor largi îndreptate spre normali
zarea situației, de a se opune rein
trării vieții sociale oe făgașul firesc
al liniștii și muncii creatoare.
Dună 'cum se știe. România și-a
exprimat in repetate rînduri încre
derea că ponorul nolonez dispune de
suficiente forte centru a depăși stă
rile de lucruri cu care se confrun
tă si s-a pronunțat în mod consec
vent ca el să-si soluționeze proble
mele fără nici un amestec din afară
în treburile sale interne.
Fără îndoială, calea care poate
duce la împlinirea dezideratelor po
norului nolonez. la făurirea unei
Polonii demne, libere si prospere o
reprezintă unirea tuturor forțelor na
țiunii care se pronunță pentru
triumful socialismului, mobilizarea
largă a clasei muncitoare, țărănimii.

intelectualității, a tuturor cetățenilor
la înfăptuirea prin muncă energică,
perseverentă a programelor economi
ce. la apărarea si înflorirea proprie
tății socialiste, la instaurarea unor
relații sociale noi. Poporul român
este convins că. sub conducerea
Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
prin mobilizarea largă a energiilor
creatoare ale maselor, actionînd in
spiritul înaltelor responsabilități ce-i
revin fată de prezentul si viitorul
tării, națiunea poloneză poate si tre
buie — cu forțele de care dispune —
să ducă mai departe cuceririle obți
nute In anii socialismului, să asigu
re independenta si suveranitatea Po
loniei. îndeplinirea in bune condiții
a rolului ei în rindul țărilor socia
liste. precum si oe arena interna
țională.
„Problemele
din
Polonia
—
a subliniat tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU — sint probleme care
privesc popornl polonez si forțele po
litice din Polonia, inclusiv Partidul
Muncitoresc Unit Polonez. Noi con
siderăm că este in Interesul poporu
lui polonez, cit si al popoarelor eu
ropene — tinînd seama de rolul pe
care-I are Polonia în Europa — al
dezvoltării sale socialiste si al Întă
ririi independentei si suveranității
sale, să lăsăm această tară să-si so
luționeze problemele singură, fără
amestec din afară".
în actualele îmnreiurărî. problema
care se pune este de a nu se între
prinde nimic care să contribuie la
agravarea situației din Polonia, de
a se acorda snriiin ponorului polonez
în vederea depășirii situației exis
tente și creării
condițiilor pentru
realizarea normalizării. Iată de ce.
adevăratii prieteni ai Poloniei tre
buie să fie preocupați pentru a aju
ta națiunea poloneză să iasă din
criză, să nu se Întreprindă nimic de
natură să ducă la o si mai mare
complicare a situației.
Pornind de la aceasta, nu poate
să nu stîmească nedumerire faptul
că diferite cercuri politice externe
si. din păcate, chiar guverne ale unor
țări au adoptat o poziție dură fată
de evenimentele din Polonia, au
recurs chiar la diferite măsuri de
boicot economic si alte presiuni, care
sint de natură să ridice noi greu
tăți si să pună alte obstacole în fata
Poloniei.
Există si unele cercuri din afară
care continuă să 6nriiine si să încu
rajeze elementele iresponsabile in ac
țiunile lor. toate acestea puțind de
termina încetinirea restabilirii vieții
normale, a dezvoltării socialiste și
democratice, a reluării dialogului si
realizării unității naționale a po
porului polonez.
Desigur, nu se poate cere — si
nici -nu e necesar — ca alte țări să

e scurt
PUTEAU FI SALVAȚI CU O MINIMA REDUCERE A CHELTUIELILOR
MILITARE... In cursul acestui an, din cauza malnutriției, condițiilor igie

nice neadecvate și lipsei de asistență medicală, la fiecare două secunde
In lume a murit cite un copil. In general, in țările cele mai sărace din
lume, 17 milioane de copii au încetat din viață. După cum a declarat
directorul U.N.I.C.E.F., James Grant, această situație ar fi putut fi sensibil
ameliorată dacă pentru asistența rezervată copiilor s-ar fi destinat 1 700
milioane dolari sau cite 100 de dolari pentru fiecare din victimele pro
venind din (îndurile copiilor. Aceasta ar fi o sumă modestă dacă se are
in vedere că pentru inarmare, in anul 1981, a fost alocată suma de peste
500 miliarde dolari, subliniază Grant.

NOUL SECRETAR GENERAL AL
O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
care-și va prelua mandatul de la
1 ianuarie 1982, a avut o întreve
dere cu Carlos Alzamora, secretarul
general al Sistemului Economic La
tino-American (S.E.L.A.), informea
ză agenția peruană Andina. Au fost
examinate unele probleme ale coo
perării dintre cele două organizații
internaționale in vederea impulsio
nării procesului de dezvoltare eco
nomică și socială a țărilor latinoamericane. Secretarul general al
S.EL.A. a subliniat că țările latinoamericane pun in aplicare o strate
gie de dezvoltare autonomă axată
pe trei mari obiective : programul

teresate ca haosul să domnească în
Polonia.
Apreciind că prin măsurile luate
în ultimele două săptămîni procesul
de dezintegrare a statului a fost oprit, s-a pus capăt anarhiei si secu
ritatea personală a cetățenilor se află
in curs de îmbunătățire, vorbitorul a
spus că starea de asediu nu va fi
menținută nici măcar o oră mal mult
decit va fi necesar.
în sistemul nostru social-economic
— a arătat primul secretar al C.C. al
P.M.U.P. — există loc pentru sindi
cate cu ăutoconducere. pentru autoconducerea oamenilor muncii.
Generalul Jaruzelski a spus apoi :
„Singura cale care se deschide în
fața Poloniei este cea a unor eforturi
comune și unite din partea întregii
comunități, cea a unei aprofundări a
procesului de democratizare socia
listă. în Polonia socialistă nu va
exista o dictatură militară, dar nu va
fi loc nici pentru un proces de sub
minare a statului, pentru cei care
propovăduiesc confruntarea".
In încheierea cuvintării sale, vor
bitorul a arătat că instaurarea ordinii
și modernizarea structurilor socia
liste ale vieții publice vor conținu .
concomitent cu respectarea celor mai
bune tradiții naționale poloneze, fă
urite de-a lungul generațiilor.

destinderii

ILE DE PRESA

ale crizei economice din S.U.A.
Anul 1981, care trebuia să fie anul
relansării industriei de automobile a
S.U.A., se încheie chiar mai rău de
cit precedentul. Cel mai rău din ul
timii 20 de ani. Escalada dobinzilor, apoi recesiunea în care S.U.A.
au intrat în toamnă au aminat pen
tru o nouă scadentă — probabil ju
mătatea anului viitor — speranțele
de redresare — scrie, intr-un comen
tariu, agenția „France Presse", cars
continuă :
„Surprizele neplăcute" ale conjunc
turii au menținut, astfel, vînzările in
acest an la un nivel inferior anului
1980, deja considerat un an dezas
truos.
Constructorii
americani și
străini nu vor vinde în acest an de
cit circa 8,6 milioane de automobile.
Această cifră reprezintă un recul de
circa 4 la sută în raport cu 1980
(8,95 milioane automobile) și de 23.9
la sută față de 1978, ultimul an al
creșterii producției.
Importurile japoneze, denunțate ca
„țap ispășitor" anul trecut, au fost
trecute pe planul secund in preocu
pările manifeste ale constructorilor,
ca urmare a acordului „voluntar" de
limitare a exporturilor încheiat în
luna mai. Acest acord prevedea că
japonezii vor limita vînzările lor pe
piața americană la 1,68 milioane au
tomobile pentru anul fiscal «sare a
început la 1 aprilie (fată de 1,9 mi
lioane unități pentru anul calendaris
tic 198(1). Acordul, a cărui aplicare
lasă de dorit — potrivit autorităților
americane — nu a fost deloc, sufi
cient pentru rezolvarea problemelor

În

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — Adresîndu-se concetățenilor la postul de
radio Varșovia, generalul de armată
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar
al C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone,
președintele Consiliului Militar pen
tru Salvare Națională, a relevat că
dificultățile, rigorile și restricțiile
provizorii, determinate de starea de
asediu, sint un rău mai mic decit
conflictul fratricid, care amenința
pină nu demult tara. După ce a amin
tit că guvernul a făcut un efort Uriaș
pentru a se ajunge la un consens na
țional și la aplicarea unor reforme
esențiale pe cale legislativă, vorbi
torul a menționat că pentru un acord
era necesară bunăvoința partenerilor,
iar această bunăvoință a lipsit. Acum
se știe cine nu a dat dovadă de această bunăvoință, cine a proclamat
confruntarea. Dovezile sint cunos
cute de toți. Ele constituie o pagină
tristă, care nu poate fi ștearsă din
Istoria Poloniei.
Referindu-se la cercuri din străină
tate care cu puțină vreme în urmă
ii sfătuiau pe polonezi să-și reia ac
tivitatea și să reinstaureze ordinea și
disciplina, W. Jaruzelski a apreciat
că astăzi aceleași
cercuri depling
zgomotos măsurile luate tocmai in
acest scop, creind impresia că sint in-

de cooperare energetică, programul
de securitate alimentară și planul
de cooperare financiară.
COMUNICAT SUDANEZO-IUGOSLAV. Sudanul și Iugoslavia sint
interesate in dezvoltarea șl promo
varea colaborării in toate dome
niile de activitate, cooperarea eco
nomică fiind unul din factorii de
bază ai dezvoltării raporturilor bi
laterale, se arată in comunicatul
comun dat publicității la Khartum
în urma vizitei oficiale întreprinse
de Vidoie Jarkovici. membru al
Prezidiului R. S. F.
Iugoslavia,
transmite agenția Taniug. In sfera
raporturilor internaționale, comuni

catul subliniază necesitatea promo
vării unei politici de destindere și
eliminării tuturor focarelor de cri
ză. dezavuînd, totodată, intervențiile
militare și amestecul in treburile
interne ale altor țări. In acest sens,
cele două părți ÎȘi exprimă preocu
parea față de continuarea crizei in
Orientul Mijlociu. Fără retragerea
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate și recunoașterea drepturilor
inalienabile ale poporului palesti
nian la autodeterminare și crearea
unui stat suveran nu pot fi asi
gurate o pace trainică si stabilita
tea in regiune, se arată In comu
nicat
PREȘEDINTELE ALGERIEI, Chadli Bendjedid, a reafirmat atașa
mentul țării sale la politica mișcării
de nealiniere. El a adăugat că Al
geria se pronunță pentru instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale și acționează pentru realtzarea păcii in lume. Președintele
Algeriei a reafirmat, de asemenea,
sprijinul pentru cauza dreaptă a

aerobe măsurile Întreprinse de au
toritățile poloneze, aceste măsuri renrezentind o problemă internă a Po
loniei. fiind orientate sore restabi
lirea ordinii, crearea unei atmosfe
re de liniște si disciplină, sore nor
malizarea si dezvoltarea vieții eco
nomice si sociale. întărirea indepen
dentei si suveranității tării. Chiar
dacă există opinii diferite fată de
situația din Polonia, nu se poate jus
tifica in nici un fel intervenția în
treburile interne ale acestui oooor.
sprijinirea forțelor care se opun nor
malizării si care să fie îndreptate
împotriva statului polonez, a politicii
sale.
Considerăm că este necesar să se
renunțe la asemenea acțiuni, ca nimehi să nu intervină în treburile in
terne ale Poloniei, ca nooorul po
lonez să fie aiutat pentru a-si re
zolva singur problemele, să pună
caoăt dezorganizării vieții social-economice. să asigure condițiile dezvol
tării democratice a societății.
După cum se știe, situația din Po
lonia era de asa natură incit dacă
autoritățile poloneze nu ar fi luat
măsurile cuvenite, dacă nu s-ar fi
bus caoăt anarhiei si haosului din
viata social-nolitică s-ar fi aiuns la
ciocniri violente, la un război civil,
ceea ce ar fi constituit o amenin
țare deosebit de gravă pentru inde
pendenta si suveranitatea Poloniei,
pentru viata internațională.
Fată de aceste pericole, guvernul
polonez a considerat că luarea unor
măsuri excepționale este de prefe
rat.
Fără Îndoială că măsurile adopta
te sint vremelnice si trebuie făcut
totul pentru a se reveni la situația
normală, creindu-se condiții desfă
șurării în continuare, oe principiile
democrației socialiste, a vieții si #■'
tivității poporului polonez, pentru
dezvoltarea în continuare a Poloniei
ne calea socialistă, pentru Indepen
dentă si suveranitatea tării.
Acum. In alunul Anului nou. po
porul român, animat de cele mai
profunde sentimente de prietenie si
solidaritate, adresează oooorului no
lonez urarea de a obține — sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Unit
Polonez — succese tot mai mari in
refacerea economiei, consolidarea or
dinii si disciplinei sociale, conti
nuarea dezvoltării socialiste a tării,
creșterea rolului Poloniei socialiste in
viata internațională.
Aceasta corespunde, neîndoielnic,
intereselor vitale ale ponorului no
lonez. ale Indenendentei si suvera
nității Poloniei si. totodață. intere
selor generale ale cauzei păcii, des
tinderii. libertății si progresului po
poarelor din Europa si din întreaga
lume.

luptei popoarelor palestinian, namibian și al Republicii Sud-Africane.
FORMAREA UNUI CONSILIU
CONSULTATIV FEDERAL 1N PA
KISTAN. Președintele Pakistanului,
Mohammad Zia Ul-Haq, a anunțat
formarea unui Consiliu consultativ
federal, format diri 350 de membri,
ca primă măsură in direcția reinstaurării regimului civil după eve
nimentele din 1977 — informează
agențiile Reuter și U.P.I. Potrivit
declarației președintelui Pakistanu
lui, noul for nu va avea competen
ța luării de decizii politice.
SECRETARUL GENERAL AL
P.C. PORTUGHEZ, Alvaro Cunhal.
a subliniat că partidul comuniștilor
insistă pentru dizolvarea parlamen
tului și organizarea de alegeri an
ticipate. El a arătat că, in mo
mentul actual, se remarcă o agra
vare a problemelor economice ale
țării. Astfel, se constată creșterea
inflației, sporirea armatei de șo
meri. în vederea depășirii situației,
secretarul general al P.C. Portu
ghez a relevat necesitatea consoli
dării unității tuturor forțelor de
mocratice din Portugalia.

FOAMETEA CONTINUA SA IA
AMPLOARE în lumea a treia, unde
435 milioane de copii, femei și băr
bați suferă în prezent de pe urma
ei, potrivit statisticilor F.A.O. Se
apreciază că în -anul 2000 totalul
subnutriților să crească la 590 mi
lioane, dacă actualele tendințe se
mențin.

DATORIILE TARILOR LUMII A TREIA ating în prezent 540 miliarde
dolari, potrivit unei statistici transmise de agenția France Presse. Această
cifră, adaugă agenția, crește cu circa 50 miliarde in fiecare an.
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