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Acum, iarna, trebuie pregătită
temeinic, gospodărește,
campania agricolă de primăvară
plasarea culturilor pe cele mai po
Așa cum a subliniat tovarășul
torii satelor au obligația să participe
trivite terenuri, pentru a se putea
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al
la executarea acestor lucrări. Dar
„ferestrele" iernii — zile si chiar săpP.C.R. din noiembrie 1981 și in
executa, in continuare, toate lucrările
tămini cu timp frumos — trebuiau fo
necesare. De asemenea. incă de acum
Mesajul de Anul nou adresat între
gului popor, anul 1982 trebuie să
losite din plin pentru extinderea sis
organele de specialitate și conducerile
marcheze un progres puternic al
temelor de irigații și repararea celor
unităților agricole au datoria de a se
agriculturii pe calea modernizării,
existente, astfel incit în 1982. în orice
ocupa de asigurarea și condiționarea
condiții climatice, pe cele 2.5 mili
semințelor, astfel incit să existe ga
ridicării producției vegetale si ani
male, înfăptuirii noii revoluții agrare.
oane hectare irigate să se obțină re
ranția că. după răsărirea plantelor, se
colte
superioare.
Evident, pentru îndeplinirea acestor
va realiza densitatea prevăzută. Desi
importante sarcini, oamenii muncii
Creșterea fertilității solului — lu
gur, aceste probleme trebuie să pre
din agricultură trebuie să acționeze
crare ce trebuie efectuată tot în aocupe in egală măsură si întreprinde
de pe acum, din primele zile ale
ceastă perioadă — constituie, de ase
rile contractante — fabricile de za
anului. Pentru că și acum, iarna,
menea. o impoi’tantă sursă de sporire
hăr, I.L.F.-urile ș. a. — ale căror con
principalul loc de muncă al țăranu
a recoltelor. Potrivit evaluărilor or
duceri poartă răspunderea pentru
lui rămîne cimpul.
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sate le revine da
cutarea fiecărei
toria de a pregăti
lucrări
potrivit
temeinic insămîngraficelor stabili
te. Subliniem această cerință întrucît
tările de primăvară. Pe lista ur
ganelor de specialitate, rezervele de
in unele unități se manifestă nea
gentelor din această perioadă se
îngrășăminte naturale sint deosebit
junsuri serioase in activitatea de
află un șir de lucrări, fiecare din
de mari, depășind 5 milioane de tone.
reparare a utilajelor agricole : in
ele avînd un mare rol in sporirea
Din programul de fertilizare intoomit
producției agricole. Iată de ce acum,
alte unități deși apa băltește Pe
de organele de specialitate nu s-a
terenuri și chiar pe semănături
fără întîrziere. organele și organiza
realizat decit puțin. cele mai
fără să se întreprindă acțiuni de
țiile de partid, consiliile populare.mari restanțe la transportul în
masă pentru săparea canalelor de
grășămintelor înregistrîndu-se în ju
organele agricole, consiliile agroin
scurgere ; totodată, sint încă nume
dustriale și conducerile unităților adețele Constanța. Tulcea. Vaslui.
gricole trebuie să asigure buna des
Caraș-Severin. Galați. Iată de ce,
roase unități unde cantitățile de În
fășurare a tuturor acțiunilor de
grășăminte naturale transportate
în aceste zile, organizațiile de
sezon. Nu trebuie admisă nici o amipartid și consiliile populare trebuie
pînă acum la cimp sînt mici, cu mult
s-re. nici o tărăgănare! Fiecare acsă organizeze. în fiecare unitate agri
sub posibilități. Este profund dăună
țvO ne se impune a fi încheiată la ter
colă, in fiecare sat și comună acțiuni
toare atitudinea acelor cadre de con
menul stabilit.
susținute 'pentru transportarea la
ducere și specialiști din unele unități
cimp a tuturor cantităților de îngră
agricole care consideră că asemenea
Folosirea integrală și judicioasă a
șăminte naturale, acțiuni la care să
lucrări mai pot fi aminate, întrucit
pămintului constituie prima condiție
fie folosite toate mijloacele de trans , pînă la, declanșarea campaniei agri
de care depinde realizarea producții
port. dar mai cu seamă atelajele exis
cole de primăvară mai este timp. O
lor de cereale si plante tehnice pre
tente.
asemenea atitudine trebuie combătută
văzute a se obține in acest an. Iată
Pentru
încheierea
reparării
tractoa

ferm de organele și organizațiile de.
de ce acum, cu participarea largă a
relor și mașinilor agricole pînă la
partid, de organele agricole județene.
oamenilor muncii de la sate, trebuie
20 februarie este imperios necesară
Intîrzierea oricărei lucrări agricole
executate ample lucrări ameliorative:
mobilizarea mai puternică, in aceste
constituie o abatere de la disciplina
șanțuri pentru scurgerea apelor si
zile, a tuturor lucrătorilor din stațiu
muncii, de la prevederile Legii pri
adîncirea canalelor de desecări, ast
nile de mecanizare a agriculturii și
vind organizarea producției și a mun
fel incit apele să nu băltească pe
din
centrele
de
reparații.
Cu
atit
mai
cii in agricultură.
semănături.
Cu toată răspunderea
mult, cu cit pînă acum au fost repa
Cu toții, oamenii muncii din agri
trebuie prevenite situațiile des infi
rate doar 35 la sută din numărul trac
cultură sînt interesați să pregătească
nite în anii precedenti. cînd. din atoarelor. cele mai mari rămîneri in
temeinic, gospodărește apropiata cam
ceastă cauză, suprafețe însemnate de
urmă existînd in județele Brăila. Că
panie agricolă de primăvară. De
teren au rămas necultivate sau ne
lărași. Giurgiu. Ialomița. încheierea
aceea, datoria lor de răspundere este
care plantele au avut de suferit da
reparațiilor la termenul stabilit im
de a participa in aceste zile, cu ener
torită excesului de apă. Subliniem
pune organizarea temeinică a muncii
gie. pricepere la efectuarea, tuturor
aceasta deoarece si acum. în unele
în centrele de reparații și in atelie
lucrărilor
de care depinde sporirea
zone ale tării, există terenuri cu ex
rele proprii' ale stațiunilor, recondiputernică a producției agricole in
ces de umiditate, situație care im
tionarea în mai mare măsură a pie
acest an. pentru a-și aduce o contri
pune trecerea la măsuri imediate
selor de schimb și producerea aces
buție cit mai mare la o bună aprovi
pentru scurgerea apei. Potrivit pre
tora in cantități sporite ne plan local.
zionare a populației cu produse agroalimentare, la dezvoltarea generală a
vederilor Legii organizării producției
Tot în aceste zile trebuie definiti
tării.
vată. în fiecare unitate agricolă, am
și a muncii in agricultură, toti locui
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dintre stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și unitățile agricole din cadrul

consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste

0 acțiune de mare însemnătate în ansamblul
măsurilor pentru dezvoltarea zootehniei
Potrivit decretului Consiliului de Stat, se va desfășura în întreaga țară

în cadrul măsurilor luate de con
ducerea partidului și statului pentru
dezvoltarea zootehniei și creșterea
producției animaliere, o însemnătate
deosebită au prevederile recentului
Decret al Consiliului de Stat privind
efectuarea recensământului animale
lor domestice, pe întreg teritoriul ță
rii, la începutul lunii februarie a fie
cărui an. Efectuarea anuală a recen
sământului este determinată de ne
cesitatea cunoașterii aprofundate a
evoluției efectivelor de animale, ob
ținerii de informații de mare utili
tate pentru fundamentarea măsurilor
tehnico-organizatorice privind dezvol
tarea zootehniei și creșterea produc
ției animaliere în conformitate cu li
niile directoare ale dezvoltării economico-sociale a României în perioada
1981—1990 și stabilirea unei baze re
ale necesare elaborării planurilor
cincinale și anuale și a programelor
de autoconducere și autoaprovizionare> teritorială, menite să asigure ri
dicarea continuă a nivelului de trai
ai oamenilor muncii.
Ținind seama de rolul său deosebit
de important, recensămîntul anima
lelor, ca metodă de Înregistrare a

la

începutul lunii

efectivelor de animale pe specii, nu
meric, calitativ și pe grupe de virstă,
a devenit o practică curentă în aproa
pe toate țările lumii. Cunoașterea
exactă a evoluției numerice și cali
tative a șeptelului este de natură să
asigure adoptarea celor mai eficiente
măsuri pentru creșterea acestei mari
avuții naționale, în interesul unități
lor agricole, al fiecărui cetățean, al
întregii societăți, deoarece de aceasta
depind înfăptuirea programelor de
autoaprovizionare a populației și sa
tisfacerea altor cerințe ale economiei
naționale.
Refleotînd preocuparea statornică a
partidului și statului nostru pentru
stimularea tuturor crescătorilor de
animale, recentele măsuri stabilite
prin Decretul Consiliului de Stat pri
vind contractările și achizițiile de
animale, păsări și produse animale
sint menite să asigure dezvoltarea
puternică a zootehniei și mărirea
cantităților de produse animale livra
te la fondul de stat de către unitățile
agricole socialiste, de către ceilalți
producători agricoli. In acest context,
recensămîntul animalelor reprezintă o
aoțiune de larg interes atit pentru

februarie

Insemnări
de Ion Dodu BĂLAN
nil i-au împrumutat, de-a lungul
mileniilor, propriul lor suflet.
Printr-un astfel de transfer ne
încetat. pămintul s-a umanizat
si ne cere să-l tratăm cu grijă,
răspundere și omenie, pentru a
nu deveni un imens bulgăre de
cenușă.
Ziua de Anul nou. ca explozie
de bucurie colectivă, rămîne fără
îndoială un asemenea fragment
de timp inundat de lumina su
fletelor noastre. încărcată de
roadele muncii unui an. de
visuri împlinite și de speranțe,
de omenie, dreptate și adevăr,
de mindria de a ne fi adus o
contribuție de seamă, la dezar
mare și pace, la bîina înțelegere
intre popoare, dar și de povara
neliniștii provocate de cursa
nebunească a înarmărilor, de
inechitatea dintre
popoarele
avute și cele sărace, de zonele
de tensiune din multe puncte
ale globului. Fapte, idei, idealuri
care și-au aflat iapă o dată ex
presie exactă ' și "fyrofuM con
vingătoare in Mesajul de Anul
nou al președintelui României
socialiste, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, mesaj in ale cărui
adevăruri fundamentale ne-am
regăsit cu toții, poporul întreg,
ca un singur om, strins uniți in
jurul partidului.
Ziua de Anul nou este o fe
reastră către viitor, dar și către
universul nostru lăuntric. Din
ea renaștem, parcă mai înțe
lepți și mai buni, mai frumoși
sufletește, mai capabili să ne
construim viitorul in conformi
tate cu amplul program de con
strucție socialistă; elaborat de
Congresul al Xll-lea al Partidu
lui Comunist Român, sub lumi
noasa îndrumare a secreta
rului. general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Ase(Continuare in pag. a IV-a)

productivă la Bistrița

privind îmbunătățirea activității de mecanizare și reglementarea raporturilor

domestice

Există, in curgerea eternă si
ireversibilă a timpului, ceasuri
Si zile anume care concentrind
in ele. ca intr-un focar magic,
o luminozitate de o stranie fes
tivitate, taie in bezna necunos
cutului, asemenea unui diamant,
largi ferestre spre viitor, prin
care vedem chipul nostru și al
poporului. înfățișarea de milne
a țării, priveliștea panoramică a
omenirii, in toată devenirea ei
istorică. Asemenea zile de săr
bătoare sint luminate parcă de
candele stelare; in ele, la tem
peratura marilor arderi sufle
tești ale întregii umanități, pă
mintul însuși pare că tinde să
se transforme în ceea ce a fost
odată, intr-o stea, o stea însu
flețită insă de bucurii și dureri,
de visuri și idealuri, căci oame-

Nouă capacitate

DECRETUL CONSILIULUI DE STAT

recensămîntul animalelor

Inepuizabila
forță
de creație
a poporului

1982

unitățile agricole socialiste, cit și
pentru gospodăriile populației, cărora
statul nostru le acordă sprijin mul
tilateral în vederea creșterii de ani
male mai multe și mai productive,
sporirii veniturilor proprii, a contri
buției la asigurarea fondului de stat
de produse animaliere.
Se cuvine subliniat faptul că recen
sămîntul animalelor domestice are
loc pe baza unor principii elaborate
cu grija de a oferi cadrul optim de
desfășurare a lucrărilor, de a asigura
simultaneitatea și caracterul general
al înregistrărilor, recensămîntul efectuîndu-se în toate categoriile de uni
tăți de stat, cooperatiste și în gospo
dăriile populației, în toate localitățile
rurale și urbane.
în sectorul socialist, înregistrarea
se face la fermă, iar în sectorul gos
podăriilor populației — la domiciliul
proprietarului. Toate înregistrările se
fac pe baza declarării animalelor de
către deținători și a numărării lor
efective, la fața locului, de către per
sonalul operativ de recenzare. In
situații deosebite, cum este deplasa
rea animalelor dintr-o zonă în alta,
a transhumantei la ovine, Înregistra

Din prima zi lucrătoare a anu
lui 1982, platforma industrială a
municipiului Bistrița s-a îmbo
gățit cu o nouă capacitate de
producție in cadrul tesătoriei de
mătase. Capacitatea finală a
noii țesătorii va fi de 11 milioa
ne metri pătrați pe an. Tesătoria
de mătase se adaugă celorlalte
obiective ale industriei ușoare
construite in același perimetru.
(Gheorghe Clrișan).

rea se face pe formulare separate de
către recenzorii-șefi la locul unde
sint identificate animalele, aceste
date transmițindu-se comisiei locale
de recensămint unde își are domici
liul proprietarul.
Pentru animalele nerecenzate afla
te in curs de transport — feroviar,
auto sau naval — in perioada efec
tuării recensămintului înregistrarea
se face pe un formular separat de
către personalul sanitar-veterinar din
raza statiei de îmbarcare, odată cu
emiterea certificatului de sănătate a
animalelor. Formularele astfel com
pletate însoțesc animalele in timpul
transportului și sint predate de către
șeful statiei de destinație comisiei
județene de recensămint. care are
sarcina de a înregistra numărul aces
tor animale la localitatea unde își
are domiciliul destinatarul.
Actualul recensămint se va desfă
șura pe baza unei metodologii îmbu
nătățite. Au fost resistematizati și
completați indicatorii privind anima
lele de muncă. în vederea cunoaște
rii mai exacte, pe categorii si grupe
de virstă. tinindu-se seama de rolul
lor tot mai important din punct de
vedere economic. în același timp. în
normele organizatorice și metodolo
gice s-au introdus precizări detaliate
privind înregistrarea animalelor aparținînd unităților agricole socialis
te — Întreprinderi agricole de stat,
cooperative agricole, asociații econo
mice intercoooeratiste etc. — preda
te pentru creștere si ingrăsare gos
podăriilor populației.
Avîndu-se in vedere complexitatea
acestei acțiuni de importantă natioPetre GHIMBULUȚ
director general adjunct
al Direcției Centrale de Statistică

(Continuare in pag. a V-a)

Joi. 7 ianuarie, la sediul C.C. al
P.C.R.. a avut loc solemnitatea ani
versării zilei de naștere a tovarășei
Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist
Român, prim viceprim-ministru al
Guvernului
Republicii Socialiste
România, eminent om politic și mi
litant revoluționar, savant de renume
mondial, solemnitate care a repre
zentat o nouă și puternică expresie
a înaltei prețuiri pe care întregul
partid. întregul popor o acordă acti
vității sale prodigioase și multila
terale puse cu dăruire si abnegație
în slujba înfăptuirii înaltelor aspira
ții de progres, bunăstare, libertate și
independență ale națiunii noastre.

edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul Româ
niei. cauzei socialismului și păcii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășul Ilie Verdeț. ceilalți tovarăși
din conducerea de partid și de stat
prezenți la solemnitate au felicitat-o.
cu multă, căldură, pe tovarășa Elena
Ceaușescu, urîndu-1 ani multi de
viață, in deplină sănătate și putere
de muncă, realizări și satisfacții tot
mai mari în înfăptuirea înaltelor
răspunderi încredințate de partid și
popor.
Festivitatea prilejuită de această
aniversare a constituit un cald și
profund omagiu adus de întreaga na
țiune tovarășei academician doctor

inginer Elena Ceaușescu, care,
alături de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. de ceilalți tovarăși din
conducerea de partid și de stat și-a
adus și își aduce o valoroasă con
tribuție la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului. la continua dezvoltare a știin
ței românești și afirmarea ei tot mai
puternică pe plan mondial, la trans
punerea neabătută în viață a istori
celor hotărîri adoptate de Congresul
al Xll-lea al P.C.R.. la vasta operă
de construcție a socialismului și co
munismului in România, la promo
varea nobilelor idealuri ale păcii,
prieteniei și colaborării între toate
țările lumii.

SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. adresată
tovarășei Elena Ceaușescu
Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Ne face o deosebită plăcere ca, la aniversarea zilei
dumneavoastră de naștere, să vă adresăm, cu cele mai
profunde sentimente de prețuire și stimă, călduroase
felicitări, urări -de -viață -îndelungată, de sănătate-și
fericire.
Folosim acest prilej sărbătoresc pentru a vă exprima
inalta apreciere pe care noi toți, Comitetul Central
și întregul nostru partid și popor o dau îndelungatei
și multilateralei activități pe care ați desfășurat-o și
o desfășurați, cu inaltă competență și profund spirit
revoluționar, pentru înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru. Este unanim apreciată
contribuția de seamă pe care o aduceți, ca membru al
Comitetului Politic Executiv și ca prim viceprim-ministru
al guvernului, la elaborarea și înfăptuirea în viață a
politicii de construcție socialistă, de dezvoltare economico-socială a patriei și ridicare a nivelului de trai
material și spiritual al întregului nostru popor. Prețuim,
de asemenea, în mod deosebit contribuția de mare va
loare pe care o aduceți ca eminent om de știintă și
savant de renume mondial, în fruntea Consiliului Na
țional pentru Știința și Tehnologie, precum și prin acti
vitatea proprie, la dezvoltarea și înflorirea continuă.a
științei și culturii noastre socialiste, la promovarea
susținută în toate domeniile construcției socialiste din
patria noastră a cuceririlor revoluției tehnico-științifice
moderne. Sînt larg recunoscute și apreciate peste ho

tare rezultatele prodigioasei dumneavoastră activități
științifice, hotărîrea cu care acționați pentru ca pretu
tindeni în lume știința să-și afirme plenar vocația sa
de progres și pace, pentru ca minunatele înfăptuiri ale
geniului uman să nu fie puse în slujba războiului și
distrugerii, ci să servească exclusiv bunăstării și feri
cirii oamenilor și popoarelor. Alegerea dumneavoastră
ca președinte al Comitetului național român „Oamenii
de știință și pacea" constituie o garanție că slujitorii
științei din țara noastră, alături de întregul popor, își
vor aduce în modul cel mai activ contribuția la politica
de pace, înțelegere și colaborare a României socialiste.
împreună cu întregul nostru partid și popor, vâ dorim
ca — alături de mult stimatul și iubitul nostru tovarăș
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului și
președintele Republicii Socialiste România — să trăiți
ani îndelungați și rodnici, să vă bucurați de multă
sănătate și putere de muncă pentru a încununa cu
noi împliniri și satisfacții bogata și neobosita dumnea
voastră activitate, pusă în slujba partidului și poporu
lui, a înfăptuirii înaltelor răspunderi ce v-au fost în
credințate de partid, a transpunerii cu succes în viață
a istoricelor hotărîri ale Congresului al Xll-lea, a mă
rețului Program al partidului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.
Cu toată căldura inimilor noastre, vâ adresăm în
această zi aniversară, mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu, urarea tradițională : „La multi ani I".

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

înaltul omagiu al țării: calde felicitări,

urări emoționante, expresii de profund respect
Scrisori și telegrame adresate tovarășei Elena Ceaușescu
de către organizațiile de partid, de masă și obștești, de
către colectivele de oameni ai muncii din industrie, agri
cultură, de pe șantiere, de către oameni de știință, artă
și cultură
Pe
adresa
tovarășei Elena
Ceaușescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România,
sosesc, din întreaga țară, numeroase
telegrame și scrisori de felicitare,
prilejuite de aniversarea zilei de
naștere. Prin caldele și emoționan
tele mesaje, semnate de comitete
județene, municipale și orășenești
de partid, de organizații de masă și
obștești, de colective de oameni al
muncii din fabrici și uzine, de pe
șantiere, din întreprinderi agricole
de stat și cooperative agricole de
„ producție, de oameni de știință, artă
* și cultură, cadre didactice, studenți
și elevi, de cetățeni din cele mai di
ferite ■ domenii de activitate —
români, maghiari, germani și de
alte naționalități — sint adre
sate tovarășei Elena Ceaușescu,
militant de frunte al partidu
lui, remarcabil om politic, sa
vant de renume mondial, cele mai
călduroase urări de sănătate, ani
multi și fericiți, nesecată putere de
muncă și noi împliniri, in nobila și
complexa activitate desfășurată
alături de cel mai iubit fiu al po
porului român, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, pentru dezvoltarea patriei

noastre libere și independente pe
noi trepte de civilizație și progres.
Toate aceste mesaje, pornite din
inimă, dau expresie grăitoare stimei
și admirației, dragostei fierbinți pe
care întreaga națiune le ‘nutrește
față de activitatea revoluționară
desfășurată cu devotament si pasi
une de tovarășa Elena Ceaușescu
pentru înfăptuirea nobilelor idealuri
de libertate națională și socială ale
poporului român, pentru contribuția
de mare valoare pe care o aduce in
permanență la progresul, prosperi
tatea și prestigiul patriei noastre
socialiste.
în căldurosul omagiu adus de
oamenii muncii din industrie si
agricultură, de oamenii, de știință
și cultură, de activiștii de partid
și de stat este exprimată înalta
apreciere la adresa activității pro
digioase și multilaterale desfășu
rate de tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu pe tărimul creației științifice, cit și al
îndrumării și conducerii muncii de
cercetare științifică si dezvoltare
tehnologică, pentru continua spo
rire a rolului științei. învătămintului și culturii în făurirea noii
orinduiri sociale. în același timp,
semnatarii telegramelor de felici
tare se fac mesagerii sentimentelor
de adincă satisfacție si mindrie
ale întregului popor fată de pres

tigiul de care se bucură tovarășa
Elena Ceausescu pe plan intern si
internațional, pentru prodigioasa sa
activitate politică, socială si știin
țifică. activitate care si-a găsit re
cunoașterea îh înaltele titluri și
distincții ce i-au fost conferite in
tară si peste hotare.
In mesajele sosite din toate col
turile țării este exprimată satisfac
ția unanimă pentru munca neobo
sită depusă de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu
în vederea întăririi colaborării din
tre oamenii de știință de pe toate
continentele, a folosirii marilor
cuceriri ale științei si tehnicii con
temporane în scopul asigurării
bunăstării și fericirii popoarelor,
al păcii și progresului întregii uma
nități.
Adresind tovarășei Elena
Ceaușescu cele mai calde urări de
sănătate, fericire si putere de mun
că pentru înfăptuirea înaltelor răs
punderi încredințate de partid, oa
menii muncii din tara noastră isi
manifestă și cu acest prilej hotărîrea de a face totul pentru înfăp
tuirea luminoaselor obiective ale
celui de-al Xll-lea Congres al
partidului, a politicii sale umanis
te. revoluționare, consacrată feri
cirii poporului român, cauzei pă
cii si progresului în întreaga lume.
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Izvorul sigur al creșterii avuției naționale și bunăstării poporului
MUNCA — harnică și de calitate; ORDINEA — strictă în fiecare
întreprindere; DISCIPLINA — ferm respectată in producție
OPINII ALE MUNCITORILOR ȘI

„In activitatea noastră,
a petroliștilor, munca și
ordinea sint de nedespărțit"
Lucrez intr-un sector de o deo
sebită însemnătate pentru dezvol
tarea bazei de materii prime Si energetice a tării — industria petro
lului. Sarcinile pe care le avem de
Îndeplinit in acest an și în intregul
cincinal sint de mare răspundere
și îndeplinirea lor cere, așa cum a
subliniat secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
o organizare riguroasă a producției,
valorificarea superioară a potenția
lului tehnic și uman de care dispu
nem. întronarea unei ordini si dis
cipline ferme la toate locurile de
muncă.
Munca petroliștilor, și știm asta
din tradiție, trebuie să se caracteri
zeze prin disciplină și ordine desăvîrșite. Abaterile de la normele
tehnice. întirzierile de la program,
neglijența au consecințe negative in
activitatea noastră. O spun cinstit,
muncitorește : orice încălcare a
disciplinei ne împiedică să realizăm
integral planul, favorizează produ
cerea unor grave accidente tehnice
și de muncă, aduce daune întregu
lui colectiv și. deopotrivă, societății
noastre. Numai din cauza absente
lor nemotivate înregistrate in ulti
mele zile ale anului trecut nu s-au
forat, pe ansamblul trustului, 2 000
de metri, adică echivalentul a două
sonde, care ar fi putut da. in trei
zile, o producție de circa 30 tone
țiței. Nerespectarea disciplinei teh
nologice a dus la avarierea unor
instalații de forai, pentru a căror
reparare s-au cheltuit sute de mii
de lei. în majoritatea cazurilor, ac
cidentele tehnice, manevrele greșite,
abaterile de la disciplina tehnolo
gică le-au produs cei care au venit
la lucru în stare de ebrietate sau
într-o stare avansată de oboseală,
mahmuri.
Chiar dacă prin specificul muncii
noastre pot apărea unele situații
neprevăzute. de prea multe ori
s-au considerat „obiective" o serie
de accidente, de avarii sau defec
țiuni ale instalațiilor și sondelor,
ceea ce a dus, în unele cazuri, la

slăbirea fermității în cadrul echipe
lor din unele schele de foraj și ex
tracție. Iată de ce aplicarea cu ri
gurozitate a reglementărilor prevă
zute de Decretul Consiliului de Stat
este de natură să pună stavilă aces
tor acte grave de la disciplina mun
cii, să determine o îmbunătățire se-

SPECIALIȘTILOR DIN UNITĂȚI

rioasă a activității petroliștilor noș
tri, instaurînd în drepturile lor fi
rești disciplina și ordinea în toate
compartimentele și la toate nivelu
rile. în activitatea noastră, a petro
liștilor. munca si ordinea sint de
nedespărțit. Este motivul pentru
care aprob din toată inima decretul
recent adoptat, ale cărui prevederi
sint în interesul nostru, al muncito
rilor. în interesul progresului gene
ral al societății.

Stelian PETRESCU
șef de echipă foraj,
secția Preajba,
Trustul petrolului Bolintin

„Decretul ne readuce
in atenție faptul că prevederea
este mama înțelepciunii"
Un prețios instrument al legii
pentru apărarea și dezvoltarea avutiei naționale — aceasta este,
după părerea mea. chintesența re
centului Decret al Consiliului de
Stat.
Fapte petrecute în întreprinde
rea noastră demonstrează cit de
întemeiate si de rationale sint pre
vederile decretului. în urmă cu doi
ani. din neglijenta unor oameni a
avut loc un incendiu la depozitul
de paie, materia primă pentru ce
luloză. Noroc că a fost localizat și
stins la vreme. Altfel, dacă S-ar fi
extins la statia de clor, incendiul
ar fi produs pagube mari nu nu
mai în întreprinderea noastră, ci
și în unitățile din jur. De atunci
ne-am organizat mai bine activita
tea : am luat măsura dezafectării
depozitului de paie din incintă, creînd baze de aprovizionare la fur
nizori. de unde se transportă în
permanentă cantitățile strict nece
sare pentru 24 de ore. Iar preve
derile recentului decret au in ve
dere și protejarea acestor depozite,
care se află în unitățile agricole
de stat sau cooperatiste — furni
zorii noștri. Dealtfel, decretul ne
readuce in atenție un mare ade
văr : „prevederea este mama înțe
lepciunii".

Este foarte important că decre
tul stabilește măsuri de prevenire
obligatorii si responsabilități pre
cise pentru toate compartimentele
de producție, pentru întregul per
sonal muncitor si pentru toate, si
tuațiile care se pot ivi în procesul
de producție. La inițiativa comite
tului de partid, imediat după apa
riția în presă, decretul a fost pre
lucrat și dezbătut amplu pe schim
buri, în toate formațiile de lucru,
in prezenta secretarilor si altor
membri ai birourilor organizațiilor
de partid, a responsabililor sindi
cali și a șefilor formațiilor de lu
cru. cu participarea conducerii în
treprinderii. fiind apoi afișat la
toate locurile de muncă. Am insti
tuit, totodată, un control sever pen
tru a nu permite accesul in combi
nat al nici unui om aflat sub influ
enta băuturilor alcoolice, regulă care
nu se respecta totdeauna înainte. în
spiritul decretului șe înscriu si mă
surile luate ca la reviziile ce se
fac la instalații să se asigure si do
tarea completă a acestora cu apa
rate de măsură și control. în dez
baterile care au avut loc. in discu
țiile purtate de Ia om la om de co
muniști. cu ceilalți muncitori din

unitate a reieșit cu pregnantă că
intregul nostru colectiv este hotărît să respecte întocmai prevederile
decretului privind predarea-primirea organizată a utilajelor între
schimburile de lucru. înlăturarea
oricăror absente nemotivate din
producție. Sintem convinși că respectind cu rigurozitate prevederile

INDUSTRIALE
acestui act normativ vom fi în mă
sură să ne îndeplinim si să depă
șim sarcinile de plan pe 1982.
Lucian PETREA
maistru principal,
secretar al comitetului de partid
de la Întreprinderea de celuloză
și hirtie Palas - Constanța

„Pierderile de producție
— un preț pe care societatea
nu admite sâ-l plătească
indisciplinei și neglijenței"
Centrala electrică de termoficare.
unde imi desfășor activitatea, este
„inima" energetică a 18 întreprin
deri de pe platforma industrială
din Lunoa Sucevei. De aceea, răs
punderea celor care lucrăm aici
este foarte mare, intrucît instalații
le sint complexe si trebuie supra
vegheate în permanentă. Altfel pot
apărea depășiri peste limitele ad
mise ale parametrilor tehnologici
— presiune, temperatură, debit, etc.
— cu consecințe grave asupra acti
vității productive. Bunăoară, dacă
la centrala electrică de termoficare
s-ar produce o avarie și combina
tul de celuloză si hirtie n-ar func
ționa o zi. s-ar pieTde o producțiemarfă în valoare de aproape 4 mi
lioane let Fiind o unitate cu foc
continuu, repornirea instalațiilor
ar dura foarte mult, peste 24 de
ore. După cum. dacă din cauza
noastră întreprinderile pe care le
deservim nu ar lucra o zi. s-ar
pierde o producție în valoare de
peste 20 milioane lei. Enorm de
mult ! Un preț pe care nu ne pu
tem permite să-1 plătim indiscipli
nei si neglijentei.
Complexitatea tehnică mare a
instalațiilor impune ca toti munci
torii să fie bine pregătiți profesio
nal. Cei mai multi dintre ei lu
crează aici din anul 1961. de la pu
nerea în funcțiune a unității. Ceea
ce este foarte important, deoarece
perfecta cunoaștere a instalațiilor

permite să se ia decizii rapide In
diferite situații concrete. Aici nu
poți, nu e voie să gindești incet.
Altfel, pot avea loc avarii foarte
mato. O asemenea situație nedorită
a fost preântimpinată la noi, ia sfirșitul anului 1981. La conducta de
ulei de la turbina nr. 3 s-a produs
o fisură. Neobservată la timp, ăr fi
dus la declanșarea unui puternic
incendiu. Tovarășul meu, Vasile An
ton, a văzut însă defecțiunea și a
oprit imediat turbina, prevenind
producerea unor mari gyarii. Chiar
și numai acest exemplu demonstrea
ză că creșterea răspunderii și res
pectarea disciplinei muncitorești,
supravegherea in permanență a in
stalațiilor constituie in unitatea
noastră cerințe de cea mai mare
importanță..
Iată de ce apreciez că aplicarea
strictă a prevederilor Decretului
Consiliului de Stat va asigura În
tărirea disciplinei muncitorești,
creșterea răspunderii oamenilor
muncii din unitatea noastră pentru
functionarea neîntreruptă și in con
diții de deplină siguranță a insta
lațiilor pentru evitarea oricăror a»
bateri de la normele tehnice de
exploatare stabilite.

George PROCOPC1UC
muncitor specialist
la Centrala electrică de termoficare
Suceava

PENTRU BUNUL MERS AL PRODUCȚIEI, PENTRU RIDICAREA EFICIENȚEI ECONOMICE

Înaltă răspundere muncitorească pentru exploatarea
cu indici superiori a utilajelor și instalațiilor
Colectivul Combinatului siderurgic
din Hunedoara se bucură de un bun
renume pentru răspunderea cu care
muncește
pentru
îndeplinirea,
sarcinilor care ii revin privind asi
gurarea unei game diversificate de
metal, de bună calitate, necesar eco
nomiei naționale. Aici s-au format,
in spiritul exigentelor ordinii și dis
ciplinei muncitorești, generații de
muncitori de înaltă calificare, siderurgiști de nădejde.
6 ianuarie 1982, ora 14,30. Deși
mai este o jumătate de oră pînă la
intrarea in schimbul II, oțelarii își
fao apariția pe platforma O.S.M. I.
După , zece minute, maistrul Alexan
dru Suciu discută cu formațiile de
lucru din schimbul B despre nor
mele de tehnică a securității muncii,
despre principalele norme tehnologi
ce de exploatare a utilajelor și pre
cizează sarcinile de producție ale
zilei respective. Este o regulă care se
respectă riguros la preluarea fie
cărui schimb în toate sectoarele
combinatului. Si nu este vorba nu
mai de reamintirea unor norme teh
nice și de muncă, ci se procedează si
la examinarea stării fizice si psihice
a fiecărui om. Aici, unde există in
stalații complexe și scumpe, nu poa
te fi în nici un fel admisă minuirea
lor de oameni obosiți sau aflati sub
influenta alcoolului. Preluarea schim
bului se face apoi din mers, dar
nici un muncitor sau maistru din
schimbul I nu pleacă imediat, ci lu
crează încă 15—20 de minute împreu
nă cu cei din schimbul II. Urmăresc
împreună șarja aflată în cuptor, ac
ționează umăr la umăr pentru solu
ționarea unor probleme tehnice sau
de întreținere, care reclamă efortul
mai multor oameni. Numai atunci
cînd oțelarii din schimbul II au pre
luat în întregime activitatea, cei din
primul schimb pleacă spre vestiar.
— Este normal ca predarea si pre
luarea schimburilor să se desfășoare
astfel — ne spune topitorul Grigore
Popescu. Fiecărui otelar i-a intrat in
reflex acest „ritual" al începerii
muncii. Preluarea corectă a schim
bului asigură continuitate în proce
sul de producție, deplină siguranță
în exploatarea cuptoarelor si a ce
lorlalte
instalații.
productivitate
înalta, pe scurt, previne avariile sau
accidentele tehnice. In fond, noi
procedăm așa, cum prevede și re
centul Decret al Consiliului de Stat,
pentru a asigura funcționarea neîn
treruptă a cuptoarelor și realizarea
sarcinilor de producție prevăzute.
In secția alăturată, la O.S.M. II. îi
întîlnim pe maistrul principal otelar
Ștefan Tripșa. discutind cu ing. Alexandru Dragota. șeful secției, pro
gramul de fabricație din schimbul
abia început. Asistenta tehnică se acordă în toate schimburile, prin ro
tație. de către cei mai calificați spe
cialiști, inclusiv cadrele din condu
cerea combinatului. îndrumarea în
deaproape a procesului de produc
ție. controlul permanent asupra mo
dului in care se respectă regulamen
tul de ordine interioară, disciplina
muncii și tehnologică sint caracte
ristice stilului de muncă al membri
lor consiliului oamenilor muncii.
— Ne-am convins de un mare adevăr. ne spune tovarășul Iacob To-

pliceanu, secretarul comitetului de
partid si președinte al consiliului oa
menilor muncii din combinat. Ca să
asigurăm buna funcționare, exploa
tare si întreținere a utilajelor si in
stalațiilor nu trebuie să abdicăm
niciodată de la principiul maximei
exigente, al intransigentei fată de
orice abatere indiferent de persoana
care s-a făcut vinovată. Așa si nu
mai așa ăm reușit să imprimăm un
ritm susținut producției, să evităm
avarii sau evenimente tehnice deo
sebite. De aceea, Decretul Consiliului
de Stat care instituie reguli ferme
privind exploatarea și întreținerea
instalațiilor este bine venit. Pentru că,
trebuie să recunoaștem, nici la noi
nu este totul perfect, mai apar
unele acte de indisciplină. Dacă la
cocserie. furnale, otelării și laminoa
re nu prea se înregistrează absente
nemotivate, acestea sint încă frec
vente în unele secții, mai âles unde
lucrează muncitori necalificati. La

La

Combinatul siderurgic
Hunedoara

uzina nr. 5, de exemplu, care exe
cută reparații, in luna trecută s-au
înregistrat 302 absente nemotivate.
Un calcul simplu arată că acestea au
generat o pierdere de producție pen
tru uzină de aproape o jumătate de
milion lei.
Reacția colectivelor de muncitori
fată de asemenea abateri este
promptă. După dezbaterea cazurilor
respective se iau măsuri drastice îm
potriva celor care lipsesc nemotivat
si incalcă disciplina muncit Bună
oară, cu exigență și răspundere față
de propria activitate, colectivele din
secțiile respective au hotărit ca lui
Vasile Mercureanu. de la O.S.M. II,
Mitică Varga, de la secția pregăti
rea materialelor, si Iunian Gherghescu, de la laminorul de profile mij
locii, să li se desfacă contractul de
muncă pentru absente nemotivate.
Cu fermitate se acționează si în
situațiile in care nu se manifestă
suficientă răspundere pentru calita
tea muncii depuse. Astfel, cind s-au
executat unele reparații de slabă ca
litate (cum a fost cazul la cuptorul
7 de la O.S.M. II). ari s-au risipit
materiale (la O.E. II). sau nu s-a res
pectat disciplina tehnologică (la sec
țiile de laminoare), împotriva celor
vinovati s-au luat imediat măsuri
disciplinare care au fost discutate
deschis, muncitorește. cu toti oame
nii muncii din secțiile respective.
— Nu abordăm problema ordinii
și disciplinei, a instaurării unui cli
mat de exigență în muncă la modul
general — menționează maistrul Ion
Dragotă, secretar al comitetului de
partid de la laminorul de 800 mili
metri. Problemele concrete sint de
fiecare dată aduse in dezbaterea
unei adunări generale de partid, a
unei adunări sindicale, fie că tema
adunării se referă la productivitatea
muncii, La calitate, la normele de
consumuri materiale, la tehnologiile
de elaborare și prelucrare a meta
lului. Bunăoară, la recenta adunare

generală din schimbul B, de la lami
norul de 800 milimetri, discutindu-se
problema încadrării in normele de
consum, s-au adus critici severe
maiștrilor, unor șefi de echipe care
nu urmăresc îndeaproape cum se
gospodăresc resursele materiale, aceasta fiind considerată ca o atitu
dine de indisciplină.
Desigur, exigența este absolut ne
cesară in fiecare caz în parte. Dar
cerința respectării ordinii și disci
plinei trebuie întîi de toate să fie
bine înțeleasă si conștient respecta
tă de fiecare muncitor. In acest sens,
tovarășul Mihai Cervencovici. pre
ședintele comitetului sindicatului pe
combinat, ne relatează pe larg ac
țiunile politico-educative întreprinse
perseverent pentru cunoașterea si
însușirea normelor de lucru, a pre
vederilor legale de către toti oame
nii muncii. Forma concretă cea mai
uzitată : lunar. în grupele sindicale,
șefii de secții, cei mai buni maiștri,
cadre tehnico-inginerești,
juriști,
prezintă conținutul legilor și al regu
lamentelor de ordine interioară. Acum s-a stabilit un program de dez
batere în fiecare formație de lucru
a recentului Decret al Consiliului de
Stat privind regulile de exploatare
și întreținere a instalațiilor. Și se
procedează așa pentru crearea acelui
cadru cu sporite valențe educative,
în oare să se cultive puternic spiri
tul de răspundere, de ordine si dis
ciplină muncitorească. Această acti
vitate este susținută puternic de pro
paganda vizuală. La O.S.M. II citim
pe un panou afișat la loc vizibil. în
fata unui cuptor : „Declasarea unei
șarje de otel costă 225 000 lei ! Res
pectați disciplina tehnologică si de
producție !“ Iar pe alt panou scrie :
„Dacă un cuptor staționează doar un
singur minut, nu se realizează o tonă
de otel !“ Prin texte scurte, la obi
ect, alte afișe atrag atenția : „Știți
ce înseamnă reducerea cu 1 la sută
a rebutului ? Economisirea intr-un
an a 7 800 000 lei !“
Pînă noaptea tîrziu am trecut prin
aproape toate secțiile combinatului :
la otelăriile Siemens-Martin și la oțelăriile electrice, la secția I furnale
și turnătoria de otel, la laminorul de
800 milimetri se muncește fără între
rupere, utilajele și instalațiile func
ționează normal. Secții întregi nu
aveau nici un absent nemotivat. Aveam să aflăm că, pînă ieri, în com
binat s-au produs peste prevederile
planului la zi 74 tone cocs, 900 tone
oțel și 760 tone laminate la laminor»
rele de 650 și 800 mm și la lamino
rul de sirmă nr. 3. Producția
s-a realizat la toate sortimentele in
tens solicitate de economia naționa
lă. potrivit programului de fabrica
ție. Un debut de bun augur în noul
an. an în oare, potrivit sarcinilor de
plan, metalurgiștii hunedoreni au de
realizat nu numai mai multe pro
duse siderurgice, ci îndeosebi de ca
litate superioară, intr-o gamă diver
sificată. Si o nirghie hotărîtoare
pentru îndeplinirea acestor sarcini o
constituie Întărirea răspunderii, or
dinii și disciplinei muncitorești.

Sabin CERBU
corespondentul

„Scînteii"

ANCHETA „SCÎNTEir LA ÎNCEPUT DE AN

1N CE DIRECȚII
ACȚIONAȚI CC PRIORITATE
PENTRU ÎNDEPLINIREA
PLANULUI PE 1982 ?
Puternic mobilizați de însufletitoarele chemări adresate de tovarășul
Nicolae Ceausescu în Mesajul de Anul nou. oamenii muncii din unitățile
industriale sînt ferm hotărîti să acționeze cu inițiativă si pricepere, cu
spirit de răspundere. în ordine si disciplină, pentru a îndeplini ritmic,
zi de zi, sarcinile de plan pe acest an la producția fizică și la export,
la indicatorii de eficiență. Continuăm astăzi publicarea răspunsurilor pri
mite din partea unor cadre de conducere din unități industriale la între
barea adresată de ziarul „Scînteia" : „în ce direcții acționați cu-prioritate
pentru îndeplinirea planului pe 1982 ?“.

„Prin înnoirea și modernizarea
produselor — spre performante
tehnice superioare66
în lumina exigentelor formulate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie
1981 și în Mesajul de Anul nou, co
lectivul nostru va acționa și mal
fenn în anul 1982 pentru înnoirea și
modernizarea produselor, pentru ri
dicarea continuă a calității și nivelu
lui lor tehnic. Sintem hotărîți ca. în
acest an, produsele întreprinderii
noastre să se caracterizeze prin
performante tehnice si calitative
superioare. Fără a intra în de
talii tehnice, menționăm precizia de
prelucrare mai înaltă, o fiabilitate
sporită, obținută prin creșterea re
zistentei la uzură a elementelor in
mișcare și a rigidității, precum și do
tarea mașinilor-unelte cu sisteme de
protecție mecanică și electrică. Prin
reproiectări succesive, atit construc
tive. cit si tehnologice, am supus, ca
să spunem așa. mașinile-unelte și
unui proces continuu de „slăbire" :
astfel, strungurile paralele, care de
țin o pondere însemnată în producția
întreprinderii, vor fi. in medie, cu
200 kg mai ușoare.
Pentru îndeplinirea in bune con
diții a acestor obiective, pe baza
unui program detaliat, in întreprin
derea noastră se desfășoară ample
acțiuni de pregătire a producției, pe
toate fazele procesului de fabricație,
de la proiectare pînă la realizarea
produsului finit. Strungul pentru
prelucrarea burlanelor de foraj, una
dintre realizările noastre recente, se
va livra in acest an in variantă mo
dernizată. în aceste zile se lansează
in fabricație strungul automat multiax — o noutate în industria noastră
— care va fi urmat de strungul au
tomat fără came. Tot pentru anul
1982 sînt prevăzute modernizarea
strungului paralel SP — 1250 și ex
tinderea producției de mașini-agregat și speciale care cuprinde. între
altele, strunguri carusel cu două pla
touri. comandate de întreprinderea

de autoturisme Pitești, agregate pen
tru prelucrarea unor piese de pompe
și altele de acest fel. care pină acum
s-au importat. întrucît toate acestea
presupun un volum sporit de lucrări
de proiectare, conducerea întreprin
derii a luat măsura reorganizării și
întăririi atelierelor de concepție.
Prototipurile și mașinile-agregat se
realizează în prezent intr-un atelier
specializat, bine dotat cu utilaje și
aparatură, unde lucrează muncitori
și cadre tehnice cu înaltă calificare,
în vederea creșterii productivității
muncii, asigurării unei calități supe
rioare si eliminării unor locuri în
guste în atelierele de prelucrări me
canice. volumul de lucrări ce se va
executa pe mașini-unelte cu coman
dă numerică va crește cu circa 20 la
sută.
O serie de alte mașini-unelte exis
tente in dotarea unității au fost mo
dernizate și echipate cu diverse dis
pozitive ce le fac apte să prelucreze
o gamă mai largă de piese și să se
obțină o calitate ridicată, renuntindu-se astfel la achiziționarea unor
utilaje speciale din import. Prin re
organizarea unor fluxuri tehnologice
s-au înființat noi locuri de muncă
destinate asimilării și producerii in
întreprindere a unor repere. Dintre
numeroasele măsuri întreprinse pen
tru modernizarea și raționalizarea
activității întreprinderii menționăm
introducerea pe calculator a lansării
fabricației ; aceasta a determinat, pe
lingă reducerea masivă a lucrărilor
zilnice, de rutină, asigurarea opera
tivă a informațiilor necesare condu
cerii procesului de fabricație.
Practic, așadar, sintem pregătiți
pentru a înfăptui întocmai pro
gramul de înnoire și modernizare a
produselor stabilit pentru acest an.

Marin CALIN
inginer-șef al întreprinderii
de strunguri din Tîrgoviște

„Perseverăm pe calea respectării
riguroase și a perfecționării
tehnologiilor66

Se elaborează o nouă șarjă de oțel la oțelăria Siemens Martin II de la
Combinatul siderurgic Hunedoara

Foto : Virgil Onoiu

Disciplina tehnologică este o parte
esențială a disciplinei de producție!
„...Cea mai mare bucurie a mea
este să știu că-mi fac datoria zilnic
și că-i învăț și pe alții să si-o
facă. Am astfel sentimentul că pun
o temelie solidă muncii de calitate,
pe care ne-o cere astăzi societatea,
că aplic zilnic ștampila competenței
pe propria activitate".
Aceste cuvinte aparțin unui mais
tru veteran al siderurgiei hunedorene. Poate nici nu ne-am fi amin
tit de ele dacă, tot la Hunedoara,
n-am fi aflat despre un caz situat
la polul opus.
Lucian Cirjan se numără printre
cei mai tineri maiștri și comuniști
ai întreprinderii de încălțăminte.
Abia a împlinit 30 de ani. Om în
plină putere de muncă. Produs sută
la sută al pregătirii tehnice, prin
școlarizare, de ultimă oră. Știind
toate acestea, te astepti ca tînăra
fabrică în care lucrează — intrată
în al treilea an de cind produce —
să-și creeze, și prin aportul lui. un
bun renume pe piață. Cînd colo, ce
aflăm? In loc să vegheze asupra
calității fiecărei operații executate,
să fie dușmanul neînduplecat al
lucrului de mintuială. maistrul ale
ge la un moment dat — cînd be
neficiarii cereau cu insistentă ca
fabrica să livreze produsele con
tractate — calea cea mai comodă :
închide ochii in fata muncii proaste,
a lipsei de disciplină și răspundere
muncitorească! Dar producția —
respectiv încălțămintea — trebuie
să-și urmeze drumul. Iar acest
drum n-are decît o singură desti
nație : beneficiarul. Care este, ca
și tinărul maistru, om al muncii. In
loc să gindească în acest fel, să-și
reconsidere ca un adevărat comu

nist atitudinea, să-și exercite răs
punderea și competenta pe care le
are. ce credeți că face L. C. ? Alege
din nou o cale greșită. Confecțio
nează in mod fraudulos o ștampilă
similară cu aceea a controlului teh
nic de calitate. „Bariera exigentei"
ce urma să fie așezată în fata unor
produse necorespunzătoare este ast
fel. pentru un timp, ocolită. Dar
numai pentru un scurt timp. Pen
tru că. odată ajunse la beneficiar,
produsele — loturi întregi de încăl
țăminte — fac de indată calea în
toarsă. Prin recercetarea cauzelor
de către ochi avizați se descoperă
și adevărul. Autorul ștampilei
incompetentei, al încurajării indis
ciplinei, lucrului de mintuială este
judecat. Acolo unde trebuie. In
adunarea generală a comuniștilor.
Iar lecția primită e pe măsura fap
telor. Așa cum faptele sint măsura
disciplinei și conștiinței oricărui om.
O lecție care s-a dovedit bine
venită. Atît pentru tinărul maistru,
cit și pentru cei din jurul lui. care
au înțeles că azi calitatea este nu
numai oglinda muncii unui om. ci
ș'i a disciplinei si răspunderii colec
tivului. Pentru că L. C. a făcut ce-a
făcut fără a fi singur pe o... insulă.
El a avut „încurajatori" chiar din
rîndul celor care nu-și făceau da
toria. Odată cu sancționarea mais
trului. această atitudine greșită s-a
schimbat aici, la tînăra fabrică din
Hunedoara, ea resimțindu-se acum
la nivelul întregului colectiv. Dis
ciplina și calitatea au început să fie
repuse în drepturile lor firești.

Constantin PRIESCU

Cumpăna dintre ani ne-a găsit pe
noi, cei din conducerea combinatului,
precum și pe multi dintre muncitorii
și specialiștii noștri in fata instalații
lor care funcționează fără Întreru
pere. Am citit apoi cu emoție in pre
să Mesajul de Anul nou adresat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu întregu
lui popor. Răspunzind indemnurilor
mobilizatoare ale secretarului gene
ral al partidului. întregul nostru co
lectiv este hotărit să acționeze cu fer
mitate pentru înfăptuirea sarcinilor
de plan pe acest an și. îndeosebi, a
celor prioritare, care pentru noi sint
ridicarea calității producției și spo
rirea eficientei economice.
în anul trecut. Combinatul chimic
din Giurgiu a obținut o serie de re
zultate in fabricarea unor produse de
calitate, dar, ca la orice început,
ne-am confruntat cu inerente greu
tăți generate îndeosebi de unele opriri
neprevăzute care au determinat pier
deri de producție, au necesitat chel
tuieli suplimentare. Din aceasta co
lectivul nostru a învătat că progre
sele în ridicarea calității producției
sint determinate de ordinea si disci
plina cu care muncim, de spiritul de
răspundere de care dăm dovadă fie
care la locul nostru de muncă. De
aceea, în spiritul recentului Decret
al Consiliului de Stat care prevede
măsuri ferme pentru instaurarea or
dinii și disciplinei in exploatarea și
întreținerea instalațiilor și utilajelor,
pentru producția acestui an ne-am
stabilit o strategie a activității con
sacrată unui scop unic : ridicarea ca
lității muncii noastre.
Preocupați de transpunerea in
practică a indicațiilor conducerii
partidului, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, de a utiliza cu randament
superior mașinile și utilajele pe care
le avem in dotare încă de anul trecut,
am început să aplicăm o serie de
măsuri care își vor dovedi eficiența
în acest an privind modificarea unor
tehnologii încă în cadrul probelor
tehnologice, precum și reconsidera
rea unor faze din procesele tehnolo
gice stabilite în proiecte. Bunăoară,
la fabricarea percloretilenei am
schimbat tehnologia la fazele de spă
lare și neutralizare. Ca urmare, anul
acesta vom fabrica numai percloretilenă de calitatea I. De asemenea, la
acid clorhidric — considerat produs
rezidual — am îmbunătățit pînă la
80 la sută proporția producției de ca
litate superioară și la fel și la sodăleșie. Este un prim pas. pentru că in
acest an urmează să aplicăm și alte

măsuri pentru a ridica și mal mult
proporția produselor de calitate su
perioară.
Concomitent cu ridicarea calității
produselor, urmărim să realizăm im
portante economii de resurse energe
tice. în procesul de electroliză, de
exemplu, au fost realizate o serie de
diafragme care asigură păstrarea
unui regim optim de exploatare, reducîndu-se consumul de aburi ; tot
odată. au fost modificate anumite
trasee electrice pentru înlocuirea
unor motoare mari cu altele mai
mici ; unele motoare mari au fost
scoase din funcțiune și trecute în re
zervă pentru a fi utilizate numai în
situații deosebite. De asemenea, se
fac intense cercetări, cu rezultate
promițătoare, pentru găsirea unor
materiale rezistente Ia coroziuni și
ieftine in același timp, menite să în
locuiască conductele cauciucate care,
de regulă, au un grad redus de fiabi
litate.
Cit privește noile obiective de in
vestiții ce vor intra în funcțiune în acest an. ne preocupă in mod deosebit
asimilarea unor tehnologii moderne
— peste 80 la număr — elaborate in
exclusivitate de Institutul Central de
Chimie. Este vorba, de pildă, de teh
nologii pentru, fabricarea unor inter
mediari solicitați de industria de coloranți. de medicamente și de textile,
care vor fi realizați pentru prima
oară in țară. Un produs pe care-1 aș
teaptă cu interes industria noastră
este epiclorhidrina. materie primă de
bază pentru fabricarea de rășini de
protecție, lacuri, vopsele etc. în plat
forma a doua a combinatului nostru,
care se află intr-un stadiu avansat de
execuție, se construiește o instalație
de paraaminofenol și parafenitidină.
Colaborarea deosebit de fructuoasă
cu Institutul Central de Chimie ne-a
oferit satisfacția atingerii, incă din
timpul probelor tehnologice, a capa
cității proiectate la instalația de triclorsilan. materia primă pentru mono
și policristale utilizate de industria
electrotehnică.
Avem un program de muncă deose
bit de complex pentru cel de-al doi
lea an al acestui cincinal si întregul
nostru colectiv este decis să-1 înfăp
tuiască cu toată răspunderea pentru
a-și aduce contribuția la asigurarea
bazei de materii prime chimice ne1
cesare economiei noastre naționale.
Ștefan MANEA
directorul Combinatului
din Giurgiu

chimic
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind îmlmnăiătra activității de mecanizare si reglementarea raporturilor dintre stațiunile
pentru mecanizarea agriculturii si unitățile agricnle din cadrul consiliilor unice
agroindustriale de stat si cooperatiste
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste

România decretează:

CAPITOLUL I

Organizarea activității de mecanizare

a agriculturii
Art. 1. — Stațiunile centru mecanizarea
agriculturii, in calitate de unităti speciali
zate ale consiliilor unice agroindustriale de
stat si cooneratiste. împreună cu unitățile
agricole de stat si cooperatiste, organizează
si asigură executarea lucrărilor agricole in
perioadele optime, cu respectarea normelor
tehnologice, folosirea cu randament ridicat
a parcului de tractoare și mașini agricole,
întărirea ordinii si disciplinei in muncă, in
scocul creșterii producției agricole si a efi
cientei economice.
Art. 2. — In cadrul stațiunilor pentru
mecanizarea agriculturii se organizează,
potrivit legii, secții si formații de meca
nizare.
Art. 3. — Secțiile si formațiile de meca
nizare organizate la unitățile agricole de
stat se integrează in activitatea acestora si
funcționează cu dublă subordonare, atit
fată de conducerea unității agricole de stat,
cit si a stațiunii pentru mecanizarea agri
culturii.
Personalul muncitor din secțiile si for
mațiile de mecanizare este încadrat cu
activitate permanentă la unitatea agricolă
de stat si are obligația să participe la rea
lizarea tuturor lucrărilor din cadrul acestei
unităti.
Mecanizatorii si celălalt personal munci
tor din secțiile si formațiile de mecanizare
organizate la unitățile agricole de stat, pre
cum si personalul aferent miiloacelor de
transport tehnologic necesar activității din
domeniul producției animale, trecute in ad
ministrarea unităților agricole de stat, se
/transferă în interesul serviciului la aceste
unităti.
Art. 4. — Secțiile si formațiile de meca
nizare organizate la unitățile agricole coo
peratiste se inteșTeaZă în activtta'tea aces
tora si funcționează cu dublă subordonare,
atit fată de conducerea unității agricole
cooperatiste, cit si a stațiunii centru me
canizarea agriculturii.
Mecanizatorii și celălalt personal munci
tor existent la secțiile si formațiile de me
canizare organizate pentru unitățile agricole
cooperatiste se integrează in activitatea
acestora ca membri ai cooperativelor agri
cole de producție respective. Mecanizatorii
și celălalt personal muncitor care nu sînt
membri ai cooperativelor agricole de pro
ducție vor deveni cooperatori cu aprobarea
adunărilor generale.
Persoanele prevăzute la alineatul prece
dent își mențin calitatea de personal mun
citor al stațiunii pentru mecanizarea agri
culturii.
Art. 5. — Tractoarele, autocombinele. ma
șinile și celelalte utilaje agricole din dota
rea stațiunilor pentru mecanizarea agricul
turii se dau în folosință unităților agricole
de stat și cooperatiste pe bază de contracte
încheiate pe termen lung.

Art. 6. — Conducerile unităților agricole
de stat și cooperatiste stabilesc, potrivit
normelor tehnologice, programele de lucrări
mecanizate și manuale, ordinea Si priori
tatea de executare a lucrărilor agricole. La
definitivarea acestor programe se va avea
în vedere și necesarul de forță de muncă
pentru executarea Întreținerilor, reviziilor
tehnice și reparațiilor curente care se exe
cută de personalul secțiilor și al formațiilor
de mecanizare.
Respectarea programelor este obligatorie
pentru toți lucrătorii care contribuie la rea
lizarea acestora, precum, și pentru organele
agricole însărcinate cu controlul îndeplini
rii lor.
Art. 7. — Conducerile unităților agricole
de stat și cooperatiste au obligația să ana
lizeze și să stabilească. împreună cu șefii
de fermă, șefii de secție si cu mecaniza
torii. modul cel mai economic de executare
a lucrărilor mecanizate, cu un număr cît
mai redus de oameni și mijloace mecanice,
in vederea încheierii contractelor cu sta
țiunile pentru mecanizarea agriculturii.
Art. 8. — Stațiunile pentru mecanizarea
agriculturii răspund de dotarea cu tractoare
și mașini agricole, controlează folosirea ra
țională și respectarea normelor tehnice de
întreținere a mijloacelor mecanice, execută
repararea utilajelor, recondiționarea piese
lor și subansamblurilor de schimb, precum
și aprovizionarea cu carburanți, lubrifianți.
piese și materiale, necesare desfășurării
normale a lucrărilor mecanizate pentru toa
te unitățile agricole.
Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii
au dreptul să retragă de la unitățile agri
cole de producție utilajele nefolosite cores
punzător. în vederea redistribuirii acestora.
Art. 9. —. Se'ctiile de niecâăizăre ale sta
țiunilor pentru mecanizarea Agriculturii vor
asigura asistenta tehnică si remedierea ope
rativă a defecțiunilor pentru formațiile de
mecanizare, precum și executarea de lucrări
de reparații, montaj și prestații pentru uni
tățile agricole si gospodăriile populației.
Art. 10. — Pentru executarea lucrărilor
de montaj utilaje și instalații zootehnice,
asistentă tehnică, confecții metalice, activi
tatea de service, reparații capitale ale uti
lajelor specifice și instruirea personalului
cuprins în activitatea de producție zooteh
nică. in cadrul fiecărui județ se vor spe
cializa centre, subordonate si conduse di
rect de către trusturile de mecanizare a
agriculturii, irigații, transporturi și produc
ția de utilaje pentru agricultură si' indus
tria alimentară.
Art. 11. — Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare va asigura pe baza
programelor de dezvoltare și tipizare apro
bate. dotarea. într-o concepție unitară, cu
mijloacele mecanice necesare pentru toate
sectoarele din agricultură.

CAPITOLUL II

Executarea lucrărilor agricole
mecanizate
Art. 12. — Executarea lucrărilor mecani
zate se va organiza, in toate unitățile agri
cole. prin formații mari conduse de specia
liști agricoli.
Aceste formații au caracter permanent,
se organizează, de regulă, pe fermele de
Pi-oducție agricolă din cadrul unităților
componente ale consiliului unic si vor func
ționa cel puțin pe durata unui ciclu de
producție sau a unui an calendaristic.
La unitățile cu profil horticol, la celelal
te unități agricole care dețin suprafețe cu
legume, cartofi, pomi și vie. precum si la
cele cu suprafețe de culturi furajere si pa
jiști. organizate in ferme, activitatea de
mecanizare se desfășoară, după caz. prin
secții sau formalii specializate, conduse de
specialiști agricoli.
In perioadele de vînf. pentru efectuarea
arăturilor și insămintărilor in timpul optim
și de calitate precum și pentru stringerea
la timp si fără pierderi a recoltei, toate
mijloacele mecanice și personalul din uni
tățile agricole se concentrează pentru exe
cutarea lucrărilor din etapa respectivă.
In cazul în care lucrările agricole din
mai multe sectoare trebuie executate in
aceeași perioadă, conducerile de unităti vor
stabili priorități și vor repartiza forța de
muncă si mijloacele mecanice existente,
astfel incit să se asigure executarea conco
mitentă și în bune condiții a tuturor lucră
rilor necesare.
In perioadele cînd tractoarele, mijloacele
de transport și alte utilaje nu sînt necesare
lucrărilor agricole, acestea vor- fi folosite
pentru efectuarea de prestații la lucrări de
transport, construcții, drumuri. hidroteh
nice. de ameliorări si alte asemenea lucrări,
plata făcindu-se pe baza tarifelor legale.
Art. 13. — Specialiștii agricoli organizea
ză activitatea formațiilor mari de mecani
zare pe care le conduc și răspund. împreu
nă cu mecanizatorii, de executarea lucrări
lor prevăzute in normele tehnologice, pen
tru fiecare cultură, de aplicarea programe
lor de chimizare si irigații si de obținerea
producțiilor planificate pe solele și culturile
repartizate, precum și de folosirea econo
mică a tractoarelor și mașinilor agricole,
de respectarea normelor de consum la car
buranți și lubrifianți si de realizarea veni
turilor si cheltuielilor, ce revin atit pentru
planul fermei respective, cit și al formației
de mecanizare.
Art. 14. — Realizarea producției agricole
se angajează, în acord global, de către for
mația de mecanizatori, specialiști și celă
lalt personal permanent din ferme și sec

ții, cu unitatea agricolă In care își desfă
șoară activitatea.
Retribuirea muncii in acord global se face
în raport de producția agricolă obținută,
calitatea lucrărilor executate, respectarea
prevederilor legale cu privire la efectua
rea lucrărilor agricole și a normelor agro
zootehnice stabilite, realizarea lucrărilor
de întreținere si reparații a utilajelor și
mașinilor agricole aflate in dotarea unită
ții. de încadrarea in cheltuielile materiale
și de muncă planificate.
In contractul de acord global se vor pre
vedea. pe baza normelor tehnologice ela
borate, potrivit legii, de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, volumul
și termenele de execuție ale tuturor lu
crărilor mecanizate,
nivelul producțiilor
planificate, suma cuvenită drept retribuție,
tarifele pe unitatea de produs, indicii de
calitate, cheltuielile de producție, precum
și alte condiții sau obligații reciproce.
Art. 15. — Șefii de fermă, șefii de secții
și formațiile de mecanizatori răspund de
executarea la timp și in bune condiții a
tuturor lucrărilor agricole, de la arat pină
la recoltarea. transportul și depozitarea
producției realizate, inclusiv pentru lucră
rile executate cu ajutorul altor formații.
Retribuirea mecanizatorilor, a celuilalt
personal muncitor din fermă și secție, in
clusiv a șefului de fermă sau secție ori a
specialistului care ii conduce, se face in
acord global. potrivit legii, cu tarife pe
tona de produs sau la mia de lei producție
fizică, nelimitat. în raport cu producția ob
ținută pe fiecare cultură de către formația
din care tac parte, independent de pro
ducția realizată de celelalte formații sau
pe ansamblul unității servite.
In caz de depășire a producției angajate,
sumele cuvenite pentru plata integrală a
tuturor drepturilor de acord global și fon
dul de retribuire aferent se recalculează
in mod corespunzător și se eliberează po
trivit legii.
Retribuirea membrilor formațiilor se face
in funcție de volumul și calitatea lucrări
lor executate de fiecare în parte, de res
pectarea strictă a normelor de consum la
carburanți, lubrifianți și piese de schimb.
în cazul în care mecanicii agricoli și
celălalt personal din formații execută și
alte lucrări decit cele angajate in acord
global, în aceeași unitate sau in alte uni
tăți, vor fi retribuiți pentru aceste lucrări
in acord direct, potrivit legii.
Pentru executarea unor lucrări manuale,
mecanizatorii vor fi retribuiți potrivit tari
felor aferente acestor lucrări.

Art. 16. — Pentru economiile la consu
mul de materiale, combustibil, energie, fată
de normele stabilite, personalul din forma
ții. secții de mecanizare sau ateliere poate
beneficia de premii in cursul ■ anului, po
trivit legii.
In cazul în care se produc depășiri la
consumurile normate de materiale, combus
tibil și energie, unitatea agricolă va recu
pera contravaloarea acestora de 1a persoa
nele din vina cărora s-au produs.
Art. 17. — Principalii indicatori in raport
cu care se acordă retribuția pentru perso
nalul din conducerea stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii sînt realizarea pla
nului fizic de producție la principalele cul
turi agricole stabilite, la începutul anului,
de direcția generală pentru agricultură și
industria alimentară, in funcție de condi
țiile specifice ale unităților agricole de stat
și cooperatiste din cadrul fiecărui consiliu
unic, a volumului total planificat al lucră
rilor, cu condiția respectării prevederilor

legale privind executarea lucrărilor agri
cole și a normelor agrozootehnice stabilite,
asigurarea efectuării întreținerilor si repa
rațiilor parcului de tractoare și mașini
agricole, precum și încadrarea în cheltuie
lile planificate.
Art. 18. — Toți specialiștii care lucrează
în unitățile de producție di.n cadrul consi
liului unic agroindustrial de stat și coope
ratist sint subordonați acestuia.
Specialiștii lucrează in unitățile de stat
sau cooperatiste ca reprezentanți ai statu
lui. răspunzînd direct de realizarea sarci
nilor de producție și economice ce le revin.
în toate unitățile agricole. în afara ca
drelor repartizate sau alese in conducerea
acestora ca directori, președinți de coope
rative agricole de producție sau ingineri
șefi, toți ceilalți specialiști agricoli răspund
direct de activitatea unei ferme sau sector
de producție, de realizarea producției și
obținerea rezultatelor economice planificate.

CAPITOLUL III

Răspunderile consiliului unic
agroindustrial de stat și cooperatist

și ale organelor de conducere colectivă

din unitățile agricole de stat
și cooperatiste
Art. 19. — Consiliul unic agroindustrial
de stat și cooperatist răspunde de coordo
narea și îndrumarea, in mod unitar, a ac
tivității de producție ă unităților compo
nente. de adoptarea și realizarea măsuri
lor privind profilarea și specializarea aces
tor unități, de stabilirea și aplicarea rigu
roasă. în condițiile prevăzute de lege, a
normelor de executare a lucrărilor agri
cole. de înfăptuirea programelor de dez
voltare și îndeplinirea planurilor de pro
ducție in toate unitățile.
Art. 20. — întreaga activitate- de productie vegetală a unităților agricole din consi
liu se realizează in mod unitar, pe baza
programului stabilit prin proiectul de orga
nizare și exploatare agricolă, pentru fiecare
asolament în parte.
Fiecare consiliu unic agroindustrial de
stat și cooperatist este obligat să ia măsuri
pentru creșterea producției și dezvoltarea
bazei furajere, astfel incit să asigure in în
tregime, din producție proprie, necesarul de
furaje pentru efectivele de animale deținute
de unitățile din componența sa. precum și
Îndeplinirea obligațiilor ce ii revin pentru
fondul de stat.
Art. 21. — Consiliile oamenilor muncii din
întreprinderile agricole de stat, consiliile de
conducere ale cooperativelor agricole de
producție și celelalte organe de conducere
colectivă ale fiecărei unități agricole de pro
ducție din cadrul consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist răspund de buna
gospodărire și folosire, potrivit legii, a în
tregii suprafețe de teren pe care o deține
unitatea, de dezvoltarea și sporirea continuă
a producției, aplicarea riguroasă a normelor
prevăzute în tehnologii, folosirea judicioasă
a tuturor mijloacelor materiale și financiare,
astfel încît să se realizeze toate sarcinile de
producție prevăzute in plan și să se obțină
o eficientă maximă a întregii activități.
Art. 22. — Fiecare unitate agricolă de stat
și cooperatistă își desfășoară intreaga acti
vitate pe principiile autoconducerii și autogestiunii economico-financiare și este obli
gată să gospodărească cu maximă eficiență
mijloacele materiale și financiare de care
dispune, să-și acopere cheltuielile din veni
turile proprii și să realizeze beneficii, in
condițiile prevăzute de lege.
Art. 23. — Consiliul popular județean, îm
preună cu direcția generală pentru agricul
tură și industria alimentară, repartizează
planul de producție, precum și indicatorii
economico-financiari. pe fiecare unitate
agricolă de stat și cooperatistă, precum și,
însumat, pe consiliul unic agroindustrial de
stat și cooperatist.
Consiliul unic agroindustrial de stat și
cooperatist, împreună cu unitățile agricole,
efectuează repartizarea sarcinilor de plan pe
sole, diferențiat, în funcție de gradul de favorabilitate, de potențialul de producție al
terenului și de baza tehnico-materială de
care dispun, asigurind realizarea nivelurilor
de producție prevăzute în plan.
Planul se va supune, spre dezbatere și
aprobare, în adunarea generală a fiecărei
unități agricole și, după aceea, in adunarea
generală a consiliului unic agroindustrial de
stat și cooperatist.

Art. 24. — întreprinderile agricole de stat,
cooperativele agricole de producție, stațiu
nea pentru mecanizarea agriculturii și cele
lalte unități agricole din componența con
siliului unic agroindustrial de stat și coope
ratist sînt. fiecare în parte, titulare de plan
și au răspundere contractuală proprie, fiind
obligate să asigure realizarea sarcinilor de
producție și de livrare la toate culturile și
activitățile agricole, în condițiile prevăzute
de lege.
Art. 25. — Consiliile populare comunale,
împreună cu cooperativele agricole de
producție, răspund ca întreaga suprafață
de teren dată în folosință membrilor coo
peratori sau altor persoane ori deținută in
proprietate de producătorii cu gospodării
individuale să fie lucrată corespunzător
planului de cultură, pentru realizarea pro
ducțiilor stabilite.
Art 26. — în scopul creșterii producției
agricole, al folosirii raționale a potențialului
productiv al pămîntului. precum si pentru
aplicarea unitară a tehnologiilor si utiliza
rea acelorași norme de consum de îngră
șăminte. pesticide si alte- materiale, pe în
treg teritoriul unităților componente ale
consiliului unic agroindustrial de stat și
cooperatist se organizează, indiferent de
deținătorii terenurilor respective, asolamente. cu terenurile grupate pe sole omo
gene din punct de vedere agropedologic,
cu dimensiuni optime pentru exploatarea
mecanizată.
Art. 27. — Pentru solele alcătuite din te
renuri ce aparțin unei singure unităti agri
cole. aceasta răspunde de efectuarea la
timp și de calitate corespunzătoare a tutu
ror lucrărilor, astfel încît să asigure obți
nerea unei producții maxime cu cheltuieli
cît mai reduse. Producția obținută ne aceste
sole aparține în întregime unității respec
tive.
Solele alcătuite din terenuri ce aparțin
mai multor unităti agricole se dau in răs
pundere. în vederea executării tuturor lu
crărilor si obținerii producției planificate,
unității care deține suprafața cea mai mare
de teren în cadrul solei sau unei alte uni
tăți. care are cele mai bune posibilități de
organizare a producției și de exploatare a
terenurilor, stabilită de consiliul unic agro
industrial de stat si cooperatist. Producția
obținută de pe aceste sole se împarte pro
portional cu suprafața de teren deținută de
fiecare unitate, in raport cu producția me
die realizată pe întreaga suprafață a solei.
Cheltuielile necesare efectuării lucrărilor
pe sole oare cuprind terenuri apartinind
mai multor unităti agricole se suporta de
către fiecare dintre aceste unităti. in ra
port cu suprafața deținută. în acest scop,
sumele necesare efectuării cheltuielilor se
vor vira, de către fiecare unitate, in con
tul unității agricole căreia i s-a dat in
răspundere sola respectivă.
Banca pentru Agricultură si Industrie
Alimentară asigură, potrivit legii, creditele
necesare fiecărei unităti pentru acoperirea
cheltuielilor de producție.
După încheierea recoltării si livrării
producției se va face regularizarea cheltu
ielilor efectuate în raport cu producția ob
ținută si cu suprafața deținută de fiecare
unitate.

CAPITOLUL IV

Plata lucrărilor efectuate
și a serviciilor prestate de stațiunile

pentru mecanizarea agriculturii

tuielile efective sint mai mari decit cele
normate, diferența se suportă de unitatea
agricolă de stat.
Cheltuielile efective vor cuprinde : carbu
ranții și lubrifianții, piesele de schimb și
materialele, reparațiile, amortismentul, chel
tuielile de aprovizionare aferente și cotele
de cheltuieli comune și generale ale stațiu
nilor pentru mecanizarea agriculturii.
Art. 29. — Plata drepturilor cuvenite sta
țiunilor pentru mecanizarea agriculturii
pentru lucrările executate mecanizat in uni
tățile agricole cooperatiste, inclusiv a celor
privind chimizarea și irigarea culturilor. în
scrise în contracte, se face pe baza tarifelor
de plată pe unitatea de produs agricol, pro
portional cu producțiile realizate de fiecare
unitate agricolă.
Pentru obținerea de legume timpurii în
perioadele optime și de calitate corespun
zătoare, în conformitate cu prevederile pro
gramului stabilit, stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii pot primi, peste tarifele
prevăzute, prime de producție, potrivit legii.
Pentru lucrările și serviciile prevăzute în
anexă plata se face pe bază de tarife fixe,
potrivit normelor legale în vigoare.
Art. 30. — Lucrările executate de stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii in ac
țiuni de Întrajutorare la unitățile agricole de
stat și cooperatiste se plătesc acestora la ta
rifele fixe corespunzătoare lucrărilor res
pective.
Drepturile cuvenite mecanicilor agricoli
pentru aceste lucrări se achită integral pe
baza documentelor de recepție, la sfîrșitul
lunii.
Art. 31. — Lucrările agricole executate de
stațiunile pentru mecanizarea agriculturii la
unitățile agricole cooperatiste se plătesc in
bani sau in natură, potrivit prevederilor le
gale in vigoare.
Pentru lucrările Ia care plata se face in
bani, unitățile agricole cooperatiste plătesc
in timpul anului, la termenele stabilite po
trivit legii, 80 la sută din suma cuvenită, pe
baza tarifelor aferente lucrărilor executate.
Pentru lucrările cu plata in natură, uni
tățile agricole cooperatiste vor preda in
timpul recoltării, la întreprinderile cu sar
cini de preluare. în contul stațiunii pentru
mecanizarea agriculturii, 80 la sută din can
titățile stabilite pe baza tarifelor corespun
zătoare lucrărilor executate, cu excepția
uiumului care se predă integral in funcție
de producția recoltată.
Drepturile cuvenite stațiunilor pentru
mecanizarea agriculturii pentru lucrările cu
plata în natură se vor preda de unitățile
agricole oooperatiste în cantități utile. îna
intea altor obligații către stat, cu excepția
datoriilor pentru semințe și a produselor
împrumutate din fondul de stat.

CAPITOLUL V

Dispoziții comune, tranzitorii și finale
Art. 35. — Cooperativele agricole de pro
ducție pot atribui lot in folosință. în con
dițiile prevăzute de statut, mecanicilor și
celorlalți muncitori care au calitatea de
membri ai cooperativei și lucrează în for
mațiile sau secțiile de mecanizare organi
zate in cadrul fermelor întreprinderilor
agricole de stat.
Mecanizatorii care au trecut în subordinea unităților agricole de stat si nu sint
membri cooperatori primesc de la unitatea
agricolă de stat din care fac parte cite un
lot in folosință în suprafață de pină la
0.10 hectare.
Art. 36. .— Consiliile unice agroindustria
le de stat și cooperatiste. împreună cu uni
tățile agricole, vor lua măsuri pentru con
centrarea terenurilor din cimp. repartizate
ca loturi în folosință personală, in sole
special organizate în apropierea satelor, asigurîndu-se. contra plată, executarea meca
nizată a principalelor lucrări agricole.
Art. 37. — Unitățile agricole de stat vor
lua măsuri pentru a asigura, contra cost,
hrană caldă pentru personalul muncitor din
secțiile și formațiile de mecanizare.
Prevederile alin. 1 se recomandă a fi
aplicate și de unitățile agricole cooperatiste.
Art. 38. — în termen de 30 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentului decret.
Ministerul Agriculturii Și Industriei Ali
mentare. impreună cu Comitetul de Stat al
Planificării, Ministerul Finanțelor si Comi
tetul de Stat pentru Preturi vor propune
tarife de plată pe trei zone, care să acopere
costurile de producție pentru executarea
mecanizată a lucrărilor și normelor de de
contare a acestora. Tarifele vor cuprinde si
o rentabilitate medie de 5 la sută, diferen
țiată peticele trei zone.
Art. 39. — Stațiunile pentru mecanizarea
agriculturii vor asigura executarea lucrări
lor mecanizabile pentru gospodăriile popu
lației din localitățile necooperativizate.
Lucrările executate de stațiunile pentru
mecanizarea agriculturii gospodăriilor popu
lației din localitățile necooperativizate se
vor plăti. în bani, pe bază de tarife corelate
cu costurile de producție.
Art. 40. — Autobenele pentru transport
furaje verzi, autobuncărele pentru transport
făinuri furajere, autovehiculele specializate
pentru transportul puilor de o zi si a păsă
rilor la abatoare, autovidanjele. autodezinfectoarele si alte mijloace de transport spe
ciale necesare activității în domeniul creș
terii animalelor, trec ’de la întreprinderile
de transport specializat pentru agricultură
și industrie alimentară, la unitățile agricole
de stat cu profil zootehnic pe care le
servesc.
Art. 41. — Transferul activului si pasivu
lui corespunzător activității ce se preia de
unitățile agricole de stat. împreună cu per
sonalul și indicatorii de plan economici și
financiari aferenți se face ne bază de pro
tocoale încheiate între părți, tn termen de
30 zile de la data prezentului decret. Co

unităților agricole
Art. 28. — Unitățile agricole de stat vor
prevedea in planul de producție cheltuielile
pentru executarea lucrărilor mecanizate cu
respectarea normelor de consum și norma
tivelor aprobate, urmind să deconteze sta
țiunilor pentru mecanizarea agriculturii,
potrivit legii, cheltuielile efective făcute de

acestea, la care se adaugă un beneficiu de
5 la sută.
în cazul în care cheltuielile efective sint
mai mici decit cele normate, prevăzute in
plan, diferența reprezintă economie pen
tru unitatea agricolă de stat și rămine la
dispoziția acesteia ; in situația în care chel

In cazul preluării produselor cuvenite
stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii
în altă ordine decit cea prevăzută in alin. 4,
întreprinderile cu sarcini de preluare vor
plăti acestora penalități de 0.05 la sută pen
tru fiecare zi de întîrziere. calculate la va
loarea produselor neincasate, stabilită pe
baza prețurilor de decontare a acestora.
Art. 32. — In cel mult 20 de zile de la în
cheierea lucrărilor de recoltare a fiecărei
culturi, drepturile cuvenite stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii pentru lucrări
le executate la unitățile agricole coopera
tiste se recalculează. în ceea ce privește ta
riful pe unitatea de produs, in funcție de
suprafața însămințată, de lucrările efectiv
executate si de producția realizată. în can
tități utile.
La stabilirea drepturilor ce se cuvin sta
țiunilor pentru mecanizarea agriculturii se
va lua în calcul și producția nerealizată ca
urmare a unor calamități recunoscute de
ADAS și pentru care unitățile agricole
cooperatiste au primit despăgubiri.
Art. 33. — Unitățile agricole cooperatiste
vor plăti stațiunilor pentru mecanizarea
agriculturii. în termen de 25 de zile de la
încheierea recoltării, diferența în bani sau
in natură fată de drepturile cuvenite. în
cazul in care cooperativele agricole de pro
ducție nu mai dispun de cantitățile de pro
duse la cultura respectivă pentru plata di
ferenței. acestea vor preda in echivalentă
produse la unitățile cu sarcini de preluare,
astfel încît stațiunile pentru mecanizarea
agriculturii să-și încaseze în întregime
drepturile cuvenite în natură.
în cazul în care unitățile agricole de stat
și cooperatiste nu plătesc la termen contra
valoarea lucrărilor mecanizate cu plata în
bani, stațiunile pentru mecanizarea agricul
turii vor introduce în bancă dispoziții de
încasare care se vor deconta din contul acestor unități.
La culturile la care drepturile cuvenite
stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii
sînt mai mici decit încasările efective, di
ferența se va oompensa cu drepturile cu
venite pentru a,lte culturi sau se va resti
tui din primele incasări unităților agricole
cooperatiste respective de către stațiunile
pentru mecanizarea agriculturii în termen
de 25 de zile de la încheierea recoltării cul
turii respective.
La sfîrșitul anului se face regularizarea
definitivă a, diferentelor,. în raport cu pro
ducțiile obținute de unitățile agricole «>operatiste.
Ari. 34. — Produsele cuvenite drept plată
în natură și uiumurile se decontează sta
țiunilor pentru mecanizarea agriculturii la
preturile de producție, contractare si achi
ziție in vigoare.

mitetul de Stat al Planificării și Ministerul
Finanțelor, pe baza propunerilor Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Alimentare,
vor supune, spre aprobare, modificările în
planul national unic și in bugetul de stat
pe anul 1982. ce decurg din aplicarea pre
vederilor prezentului decret.
Art. 42. — Personalul transferat în inte
resul serviciului sau trecut in aceeași uni
tate. in funcții cu niveluri de retribuire
mai mici, beneficiază de drepturile prevă
zute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973
privind stabilirea normelor unitare de
structură pentru unitățile economice.
Art. 43. — în vederea aplicării imediate
a prevederilor prezentului decret in toate
unitățile agricole. Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare. Uniunea Națională a
Cooperativelor Agricole de Producție, con
siliile populare județene si al municipiului
București, consiliile unice agroindustriale
de stat si cooneratiste. conducerile unități
lor agricole sint obligate să asigure :
a) organizarea cunoașterii temeinice a
prevederilor decretului de către toti mecanizatorii. specialiștii agricoli. membrii
cooperatori, celălalt personal muncitor care
lucrează in agricultură :
b) dezbaterea in adunările generale din
unitățile agricole de stat si cooperatiste.. în
toate colectivele de oameni ai muncii a
prevederilor decretului :
c) organizarea unor acțiuni de populari
zare. prin afișarea la locul de muncă si
alte miiloace de informare, a reglementă
rilor privind activitatea de mecanizare, exe
cutarea lucrărilor agricole, răspunderile ce
revin organelor agricole de stat si coone
ratiste. tuturor oamenilor muncii care lu
crează în agricultură :
dl semnarea de luare la cunoștință a
dispozițiilor decretului de către mecaniza
tori si celălalt personal muncitor din sta
țiunile pentru mecanizarea agriculturii, șefii
de ferme, specialiștii agricoli, precum si de
către personalul direcțiilor generale pentru
agricultură si industrie alimentară, al
Băncii pentru Agricultură si Industrie Ali
mentară si celălalt personal muncitor care
îndeplinește atribuții stabilite potrivit pre
zentului decret.
Conducerile organelor si unităților pre
văzute la alin. 1 vor controla modul în care
a fost asigurată popularizarea si cunoaș
terea prevederilor prezentului decret si răs
pund nemijlocit de aplicarea întocmai a
acestuia.
Art. 44. — Prevederile prezentului decret
intră în vigoare ne data de 10 ianuarie
1982.
Pe data intrării în vigoare a prezentului
decret se abrogă Decretul nr. 390/1980 pri
vind Reglementarea raporturilor dintre sta
țiunile pentru mecanizarea agriculturii si
unitățile agricole din cadrul consiliilor
unice agroindustriale de stat st cooneratis
te. precum si orice alte dispoziții contrare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
București
NOTĂ
Anexa la decret se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste
România.
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o edificatoare expoziție-document, o sinteza expresiva

Știința - spre binele
si în folosul oamenilor
Prof. dr. ing. Florea DUDiJÂ,
rectorul Universității din Brașov

a politicii de pace a României socialiste

„Președintele Nicolae Ceaușescu
și pacea lumii"
„Punind pe primul plan înfăp
tuirea programului de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate ne îndeplinim obligațiile și
răspunderile în fata poporului
nostru ; dar nu uităm nici un mo
ment că, pentru a putea înfăptui
acest program, pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea spre comunism
avem nevoie de pace, de pace și
iarăși de pace".
înscrise pe un panou central în
expoziția recent deschisă la Muzeul
national de istorie al Republicii
Socialiste România, cuvintele to
varășului Nicolae Ceaușescu pre
fațează, dobindind în același timp
ample reverberații simbolice, această puternică și elocventă de
monstrație a luptei neabătute
desfășurate de președintele tă
rii noastre, de România socialistă
pentru făurirea unei lumi mai
drepte și mai bune, pentru asigu
rarea păcii atît de necesare dezvol
tării unui climat de înțelegere și de
conlucrare intre toate popoarele
lumii. In mod semnificativ, expo
ziția deschisă acum se alătură. în
incinta acestei mari instituții mu
zeale, „dovezilor dragostei. înaltei
stime și profundei prețuiri de care
se bucură președintele Nicolae
Ceaușescu
și tovarășa Elena
Ceaușescu. ale amplelor relații de
prietenie și colaborare dintre popo
rul român și popoarele altor țâri"
reunite în expoziția cu același
titlu. Ambele manifestări demon
strează originalitatea gindirii' poli
tice
a președintelui
Nicolae
Ceaușescu. reflectată în politica in
ternă și externă a României socia
liste, contribuția sa directă la toate
marile înfăptuiri cu care, pe bună
dreptate, se mîndrește azi întreaga
tară.
Imagini fotografice, hărți șl do
cumente. tabele sintetice, texte,
precum și vitrine special ame
najate în care sînt expuse lucrările
tovarășului Nicolae Ceaușescu ates
tă, în cadrul expoziției recent des
chise. într-o magistrală și revela
toare sinteză, activitatea constantă
desfășurată de secretarul general al
partidului pentru elaborarea si în
făptuirea programului de dezvoltare
multilaterală a României socialiste,
pentru crearea unui climat de pace,
de securitate și încredere pe în
treaga planetă.
• Dialogul viu cu tara, cu întregul
popor — trăsătură definitorie a de
mocratismului orînduirii noastre —
străbate ca un fir roșu prima parte
a expoziției. Imagini ale președin
telui tării în mijlocul oamenilor
muncii în timpul numeroaselor vi
zite de lucru care au transformat
întreaga țară într-un vast și înflo
ritor teren de acțiune a inițiativelor
creatoare, imagini ale dezbaterilor
permanente cu creatorii bunurilor
materiale și spirituale ale celor mai
vitale probleme legate de dezvolta
rea întregii țări ; imagini ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu în uni
tăți economice, analizînd cifre de
plan, proiecte și planuri de siste
matizare a localităților, inaugurînd
importante obiective industriale,
agricole, social-culturale atestă pre
zența neobosită a președintelui tării
în mijlocul celor ce muncesc. în
crederea sa neabătută in energiile
creatoare ale poporului.
Rolul atribuit industrializării —
ca factor hotărîtor al dezvoltării și
independentei naționale — a făcut
astfel posibil ca în ultimele trei
cincinale economia tării noastre să
se dezvolte într-un ritm mediu
anual de 12 la sută — unul din
cele mai înalte ritmuri înregistrate
pe plan mondial; a făcut posibilă
participarea industriei cu 60 la sută
la formarea venitului national și
cu peste 75 la sută la acoperirea
cerințelor de mașini și utilaje ale
economiei. Elocvent ilustrate prin
imagini, hărți si grafice, obiectivele
prioritare ale noii revoluții agrare,
transformările revoluționare înre
gistrate in geografia economică a
țârii, aspecte legate de grija con

stantă față de locuitorii întregii
țări prezentate pe panoul intitulat
„Totul pentru om și bunăstarea lui
materială", secvențe din timpul des
fășurării Festivalului național „Cîntarea României", care a dat un nou
impuls mișcării cultural-artistice.
punînd plenar în valoare geniul
creator al poporului român, foto
grafii ilustrind dezvoltarea științei
— ca factor de producție și progres
social — preocupări din domeniul
creațiilor tehnice românești, al dez
voltării culturii și învățămîntului,
toate pun în valoare spiritul no
vator. contribuția personală a pre
ședintelui României la dezvoltarea
plenară a vieții economice, sociale,
culturale a țării noastre. Totodată,
ele atestă stima, prețuirea. larga
adeziune a întregului popor la prin
cipiile politicii partidului nostru,
hotărirea tuturor — muncitori, ță
rani, intelectuali — indiferent de
naționalitate, de a transpune în via
tă politica partidului și statului
nostru privind dezvoltarea economico-socială a țării.
Cu aceeași hotărîre, glasul întregii
noastre națiuni a răspuns vibrantei
chemări a președintelui Nicolae
Ceaușescu la lupta pentru apăra
rea dreptului la viată, la pace ; s-a
ridicat pentru a protesta împotri
va îngrijorătoarei curse a înarmă
rilor. „Să facem totul ca Europa să
devină un continent al colaborării
pașnice intre toate statele. fără
deosebire de orinduire socială, un
continent liber de arma nucleară"
— spunea de curînd tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Expoziția ilus
trează în imagini convingătoare
adeziunea întregului nostru popor
la noua inițiativă de pace a pre
ședintelui tării, voința fermă a fe
meilor și tineretului României, vo
ința întregului nostru popor, care,
la 5 decembrie 1981, într-o impresio
nantă adunare populară s-a pro
nunțat hotărât pentru dezarmare și
pace, pentru asigurarea unui viitor
pașnic și sigur tuturor copiilor
lumii.
Lupta României socialiste împo
triva primejdiei înarmărilor, ac
țiunile consecvente ale României
inițiate de
tovarășul Nicolae
Ceaușescu pentru asigurarea secu
rității in Europa și în întreaga
lume, aspecte din timpul constituirii
Comitetului national român „Oa

menii de știință si pacea", al cărui
președinte este tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceausescu
— elocvent ilustrate pe simezele
actualei expoziții — sînt tot atitea
argumente ale consolidării presti
giului României intr-o lume a păcii
și colaborării internaționale. Contri
buția președintelui României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la făurirea
unei concepții originale, novatoare
privind relațiile internaționale con
temporane a determinat nu numai
statuarea unor norme noi bazate
pe principiile egalității depline în
drepturi, respectării independentei
și suveranității
internaționale,
neamestecului în treburile interne,
avantajului reciproc, renunțării la
forță și la amenințarea cu forța,
respectării dreptului fiecărui po
por de a fi stăpiri pe destinele
sale, de a se dezvolta liber — ci și

la amplificarea relațiilor internațio
nale ale României. Semnificative
din acest punct de vedere sînt cele
165 vizite de prietenie efectuate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 74
țări ale lumii, faptul că niciodată
România nu a avut mai multi prie
teni decit astăzi, deosebitul presti
giu international de care se bucură
președintețle tării, atestat și de faptul
că operele sale însumează peste 100
de volume publicate în străinătate,
de numeroasele șl prestigioasele
distincții care i-au fost acordate ca
recunoaștere a contribuției funda
mentale pe care o are în stabilirea
unei viziuni noi asupra relațiilor
dintre popoare. în lupta pentru
făurirea unei lumi a păcii și pro
gresului social, a unei lumi mai
drepte și mai bune.
Marina PREUTU

Uriașă a fost de-a lungul istoriei
contribuția gindirii științifice la dez
voltarea civilizației umane, după cum
astăzi, mai mult decit oricind. revin
științei sarcini și răspunderi din cele
mai înalte in realizarea aspirațiilor
de pace și progres ale tuturor locui
torilor Terrei. Este menirea profund
umanistă a științei, a slujitorilor ei
de a servi în exclusivitate afirmării
dreptului suprem al oamenilor la
viață, la existentă liberă si demnă,
de a contribui la mai strinsa apro
piere si mai buna cunoaștere intre
popoare, la găsirea unor mijloace
viabile de evitare a războiului și pu
nerea sub control a uriașului poten
țial distructiv acumulat în arsenale
le mondiale, la promovarea nobilei
cauze a păcii și înțelegerii pe pla
neta noastră. Locul oamenilor de ști
ință este, așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Mesajul adresat
participantilor la prestigiosul simpo
zion internațional „Oamenii de știin
ță și pacea", alături de popoarele care
luptă pentru apărarea vieții si muncii
lor pașnice.
Prin propriul său exemplu, prin
magistralele initiative de pace si
dezarmare, secretarul general al
partidului ne demonstrează neîncetat
că lupta pentru pace cere o activitate
neobosită, inclusiv din partea noastră,
a oamenilor de știință, că ea nu su
portă nici un fel de aminări. că tre
buie făcut totul pentru excluderea
catastrofei nucleare, pentru stoparea
cursei aberante a înarmărilor, pentru
instaurarea unui climat de pace,
securitate și cooperare în Europa și
în întreaga lume.
Un puternic ecou in cugetele noas
tre l-a avut constituirea Comitetu
lui național român „Oamenii de
știință si pacea", menit să înles
nească conlucrarea activă cu savantii din celelalte țări în lupta pen
tru pace, dezarmare, progres. Fap
tul că în fruntea Comitetului și a
Biroului Executiv al acestuia a fost
aleasă tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu. care se
bucură de o înaltă prețuire în tară
și peste hotare pentru marea sa con
tribuție .adusă la dezvoltarea știin
ței românești contemporane, la întă

rirea cooperării internaționale din
tre oamenii de știintă în interesul
păcii și progresului. reprezintă o
semnificativă recunoaștere a merite
lor sale, ilustrată si de numeroasele
titluri de onoare ce i s-au conferit
de către prestigioase foruri științifi
ce din diferite țâri. Așa cum s-a sub
liniat cu prilejul constituirii Comi
tetului, astăzi, mai mult ca oricind.
toti oamenii de știintă. indiferent de
domeniul in care isi desfășoară ac
tivitatea. au înalta îndatorire și răs
pundere de a se manifesta in modul
cel mai activ ca militanti fermi pen
tru pace si destindere internațională.
Intr-adevăr, pacea si propășirea
multilaterală a popoarelor sînt cei
doi termeni ai ecuației fundamentale
care trebuie să călăuzească întreaga
activitate a omului de știintă. Ce
misiune mai nobilă poate exista decit
aceea de a ușura viata omului, de a
spori rodnicia muncii sale, de a
smulge tainele materiei inerte pentru
împlinirea năzuințelor sale de mai
bine ? în zilele noastre, cind mijloa
cele modeme de luptă au atins o
forță de distrugere nemaiîntîlnită în
istorie, acest adevăr fundamental,
această cerință primordială se impun
cu mai multă putere decît- oricind.
Apărarea marilor valori ale civiliza
ției necesită astăzi mai mult ca ori
cind ca minunatele realizări ale ști
inței să fie puse numai în slujba
vieții oamenilor, a dezvoltării pașnice
a întregii omeniri. Și constituie, de
sigur. un motiv de îndreptățită sa
tisfacție de a constata că știintă
românească, slujitorii ei se bucură
de o înaltă apreciere pretutindeni în
lume, tocmai pentru faptul că isi
orientează consecvent activitatea în
aceste nobile direcții.
Pentru oamenii de știintă din tara
noastră nu există Îndatorire mai
înaltă decît aceea de a răspunde cu
cinste chemării partidului de a-si
consacra toate forțele. întreaga capa
citate propășirii patriei, luptei pentru
înlăturarea pericolului de război,
pentru asigurarea unei vieți demne,
in condiții de liniște si pace pentru
toate națiunile. într-o lume mai bună,
mai umană și mai dreaptă.

Inepuizabila forță de creație
a poporului
(Urmare din pag. I)
menea sărbători rare,
ca rimele de ex
cepție dintr-o baladă
populară, au darul de
a sublinia și a marca
lucrurile aparent obiș
nuite, firești. In lumi
na lor ne înțelegem
mai bine realizările
din răstimpul unui an,
liniștea pe care am
avut-o cu dreptul asi
gurat la muncă, cu re
munerația sporită, cu
asigurarea
traiului
material și spiritual
pentru toți cei ce
muncesc, cu mari pro
grese in industrie, agricultură, știință și
cultură, dar, din păca
te, și cu neimpliniri
care depind numai de
noi, de valoarea pe
care noi o dăm timpu
lui, de simțul răspun
derii,
de
dăruirea
noastră, de competen
ta și disciplina fiecă
ruia în muncă. Evo
catele fascicule sărbă
torești de lumină, trecind prin ecuatorul
propriului nostru uni
vers sufletesc, nu tre
buie să lase îndoielii,
rutinei, umbrei și de
lăsării
iresponsabile
loc și timp ca să se ivească. Lumina aceea
sărbătorească.
opti
mistă. revărsată parcă
dintr-un mirific tablou
de El Greco, fantas
tice rîuri solare, e
pură și tonică, e o
sursă inepuizabilă de
împliniri, de visuri,
nădejdi și certitudini,
e o materie primă sui
generis, destinată unor mari și trainice
construcții sufletești,
plămădirii
OMULUI
NOU. cu un cuprinză
tor orizont de cultură
și civilizație, descătu
șat de prejudecăți și
de consecințele unei
îndătinate
alienări,

provocată de vechile
orinduiri, un om demn,
un comunist de ome
nie, stăpîn la el acasă,
stăpîn pe propriul lui
destin istoric.
Omul acesta, adevă
ratul demiurg al orîn
duirii socialiste, se
vede pretutindeni în
țâră, de la curajoșii
pescari de pe apele
mării, de la lucrătorii
Bărăganului renăscut
în vremea noastră la
crescătorii de vite din
creierii munților, de la
dascălul de școală din
văgăunile munților la
cel de la catedra uni
versitară, de la otelarii
din Galați pînă la cei
din bătrina cetate de
foc a Hunedoarei și a
Reșiței, de la eroicii
mineri din măruntaiele
pămîntului la piloții
din tăriile văzduhului,
de la învățătorul, agro
nomul și medicul de
tară la academicienii
și savanții care tin tot
universul in degetul
lor mic. de la cei ce
cintă-n frunză verde
și-n solzi de pește
pînă la mari artiști
care sublimează în
unicate geniul creator
al neamului nostru.
Fizionomia morală,
orizontul de preocu
pări al acestor oameni,
înfăptuirile lor isto
rice. in ciuda tuturor
vicisitudinilor cu care
se confruntă omenirea
contemporană, aș vrea
să le descifrez în poe
zia. proza, dramatur
gia românească ac
tuală. în pînzele picto
rilor. în piatra cioplită
a sculptorilor, pe por
tativele compozitori
lor. în paginile presei
literare. îmbolnăvite,
nu o dată, de un deru
tant narcisism. Din
păcate, ignorăm une
ori în creație tocmai

viata, gîndurile și sen
sibilitatea acelora din
a căror muncă se fi
nanțează. în ultimă in
stanță. orice formă de
creație științifică sau
artistică. Sper ca anul
care a început să
aducă pentru creația
literar-artistică un cli
mat de breaslă sănă
tos, constructiv, un
realism tot mai com
plex și mai profund,
orizonturi ideologice
tot mai luminoase, eroi
exemplari,
oameni
adevărați ai acestui
timp istoric, conflicte
reale, autentice, care
să alunge eclectismul,
evazionismul de orice
fel. mimetismul slu
garnic. ploconeala ne
demnă în fața unor
banale exerciții stră
ine. viziunile idilice
sau criticiste. Se știe,
creația răscumpără
toate eforturile. Văd
prin ferestrele timpu
lui. presimt, in zarea
viitorului
apropiat,
mari realizări în toate
domeniile de activitate
ale acestui popor har
nic și înzestrat. înțe
lept și bun. nu mă în
doiesc de realizarea
unor opere de artă de
mare valoare, care vor
duce pe apele timpu
lui. in măreață istorie,
chipul oamenilor și al
epocii noastre, reali
zările lor istorice, întruchipind inepuizabi
la forță de creație
a poporului si lo
cul nostru demn, ori
ginal. in lumea acea
sta atit de complexă
și de complicată, hotărîtă să învingă sti
hiile tenebrelor. să
trăiască în pace, să
facă totul pentru ca să
triumfe rațiunea, bine
le. adevărul și frumo
sul. împotriva ame
nințărilor și a morții.

—

A apărut :
„Revista română
de studii internaționale"

nr. 5 (55)/1981
Din sumar : „Considerații asuDra urmărilor Conferinței
pentru securitate si cooperare in
Europa" (Valentin Lipatti) ;
„Rolul Adunării Generale a
O.N.U. în reglementarea dife
rendelor internaționale. Unele
Dropuneri ale României" (Tra
ian Chebeleu) : .Preocupări ro
mânești in domeniul dreptului
cosmic" (Martian I. Niciu): „Ne
cesitatea îmbunătățirii accesului
produselor prelucrate exportate
de țările in curs de dezvolta
re oe Piețele țărilor dezvoltate,
în contextul instaurării noii or
dini economice internaționale"
(Aurel Ghibutiu) : „Mica înțe
legere si înțelegerea Balcanică
in raport cu Pactul Societății
Națiunilor" (Viorica Moisuc) ;
„Politica externă a Elveției și
misiunile sale de „bune oficii"
(Raymond Probst).
Revista mai cuprinde rubrici
le : Note si comentarii. JurisDrudenta română de drept al
comerțului exterior Cronica acordurilor internaționale înche
iate de România sau la care
România a devenit parte (iu
lie—decemblie 1980). Recenzii,
Activitatea A.D.I.R.I.
Revista are Si o ediție in
limbi străine — ..Revue Roumaine d’Etudes Internationales"
— (articole în limbile franceză,
engleză, rusă).

In activitatea politico-educativă la
sate, iarna constituie, din multiple
motive, cel mai fierbinte și mai dens
răstimp. Un adevăr ce se cere con
firmat o dată mai mult in iarna aceasta, in care au fost adoptate im
portante măsuri menite să contribuie
la realizarea unui însemnat salt cali
tativ in dezvoltarea agriculturii noas
tre socialiste. Avem in vedere pro
gramele adoptate recent de Marea
Adunare Națională privind dezvol
tarea agriculturii și autoaprovizionarea teritorială, decretele Consiliu
lui de Stat privitoare la stimularea
contractărilor și achizițiilor de pro
duse agricole. Acestea, ca și indica
țiile și orientările cuprinse in cuvintările și expunerile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, creează un larg cîmp de
acțiune muncii politico-educative la
sate. Ce se întreprinde, in aceste
prime zile ale anului, pentru popu
larizarea și aplicarea în viață a aces
tor orientări și măsuri ? Iată intrebarea căreia i-am căutat răspuns in
ancheta întreprinsă în mai multe
comune.
Cunoașterea aprofundată a sarcini
lor acestui an. a semnificațiilor re
centelor decrete. Un adevăr pe care
il știu bine comitetul comunal de
partid, organizațiile de partid din co
muna Pristol (Mehedinți) este acela
că mobilizarea oamenilor la reali
zarea sarcinilor trebuie să înceapă cu
cunoașterea detaliată a acestora. Iată
de ce in activitatea politico-educativă
desfășurată aici. în aceste zile, un loc
important il ocupă popularizarea sar
cinilor’ planului din acest an. mobili
zarea oamenilor la realizarea lucrări
lor de sezon, la buna pregătire a cam
paniei de primăvară. La punctul de
documentare politico-ideologică s-au
întocmit grafice și panouri care pre

zintă marile avantaje pe care coope
ratorii de aici ie pot obține prin reali
zarea producțiilor planificate, prin li
vrarea către stat a unor cantităti spo
rite de cereale, carne, lapte și alte
produse. Am reținut și noi cîteva ase
menea cifre. Veniturile cooperativei
agricole vor spori în 1982 față de anul
trecut cu 4,5 milioane lei, ca urmare

iat pînă acum contracte pentru li
vrarea către stat a circa 850 hl lapte
de vacă și a zeci de porci și tâurași.
...în comuna ialomiteană Sinești,
consiliu! de educație politică și cul
tură socialistă și-a propus ca in aceastâ perioadă, prin dezbateri, con
ferințe. calcule economice să facă
bine înțelese noțiunile de nouă re-

— după cum am aflat in acea zi in
comună — doar la lectura textelor
celor două decrete ; nu fuseseră pre
gătite nici un fel de calcule econo
mice care să prezinte avantajele nou
lui sistem de contractări și achiziții.
In același plan de activități al consi
liului se prevedea, in scopul cunoaș
terii decretelor amintite, organizarea

Iarna la sate, anotimp rodnic pentru
activitatea politico-educativă
Un adevăr de mult cunoscut, însă neconfirmat pretutindeni de realități
a primelor ce se acordă pentru pro
dusele livrate la l'ondul de stat. De
asemenea, veniturile realizate din
munca prestată in cooperativa agri
colă, cit și in gospodăria proprie vor
fi mai mari pentru fiecare familie cu
5 600—5 800 lei față de anul trecut.
în comuna Afumați (Ilfov) s-au
constituit (din cadre de la consiliul
popular și ale cooperativei agricole)
7 comisii care, vizitând gospodăriile
populației, fac cunoscute sarcinile de
plan, discută despre posibilitățile de
autoaprovizionare și sporire a livră
rilor pentru fondul de stat. Pe aceas
tă bază, deja s-a putut stabili că fie
care familie are posibilități să cul
tive sfecla de zahăr necesșră obți
nerii în schimb a cantităților de za
hăr de care are nevoie, s-au înche-

voluție agrară, autoaprovizionare te
ritorială. De asemenea, să-i convingă
pe consăteni de adevărul că nu se
poate consuma mai mult decît se
produce ; că pâmîntul din curtea fie
căruia poate fi și o importantă sursă
de produse și de venituri ; că orga
nizarea și disciplina sînt factorii hotăritori de care depinde realizarea
producțiilor planificate.
Acestea sînt obiective înscrise in
planul pe acest trimestru al consiliu
lui. Dar, din păcate, ele se află, deo
camdată. doair pe hirtie. Fiindcă, iată,
intilnirea cu țăranii cooperatori pro
gramată pentru marți. 5 ianuarie, la
căminul cultural din Lilieci pentru
dezbaterea decretelor privind stimu
larea contractărilor și achizițiilor de
produse agricole urma să se rezume

unor acțiuni la cele 3 puncte de do
cumentare politico-ideologică din co
mună. Trecem pragul unuia dintre acestea și constatăm că punctul de
documentare politico-ideologică se re
duce aici la o vitrină cu cîteva cărți
și cioburi arheologice prăfuite. Des
pre planșe, grafice, diapozitive, diafilme. etc. la care se referea planul
consiliului comunal de educație poli
tică și cultură socialistă, nici pome
neală. Ne-am zis. poate e un caz izo
lat. Și cerem să vedem un al doilea.
Gazdele ne opresc, spunindu-ne că și
celelalte sint intru totul asemănătoa
re ca dotare.
Acțiuni diversificate pentru for
marea convingerilor materialist-științifice. Un Ioc important il ocupă in această perioadă activitățile politice și

cultural-educative menite să contri
buie 1a înarmarea oamenilor cu con
cepția materialist-dialectică despre
lume și viată, la combaterea mișticismului., In comuna Ciceu-Giurgești
(județul Bistrita-Năsăud) am reținut,
din bogata paletă de manifestări a
sfirșitului de an, ca și a celui recent
început. întâlnirile
periodice ale
membrilor celor două cercuri de ate
ism pentru a discuta despre „Noile
secte religioase — industrii ale profi
tului", simpozionul intitulat „Educa
ția materialist-dialectică și comba
terea sectelor religioase", ilustrat prin
proiectarea filmelor documentare :
„Stelele, nașterea, viata și moartea
lor”. „întâlnire cu cerul", „Materie,
substanță, energie"; intîlnirile brigă
zii științifice a comunei cu sătenii abordînd probleme privind fenomenele
astronomice ale anului 1982 și noile
contribuții științifice asupra originii
omului.
Cu toate acțiunile menționate, apare
limpede, chiar de la prima vedere, că
acțiunile menite să contribuie la edu
carea materialist-științifică a oame
nilor nu au încă o continuitate fi
rească. De asemenea, unele dintre ac
țiunile organizate (de pildă, la CiceuGiurgești, ca și în alte comune) sînt
puțin convingătoare. Se simte de aceea aici, ca și în alte părți, nevoia
unui sprijin mai substanțial din
partea forurilor județene de resort.
Apare evidentă necesitatea îmbu
nătățirii activității politico-educative
la sate în perioada actuală, a conec
tării ei mai prompte, mai strinse la
sarcinile deosebite ce revin lucrăto
rilor ogoarelor. în folosul înfloririi
satelor noastre, al țării in întregul ei.
Silviu ACHIM
Virqiliu TĂTARU
Gheorqhe CRIȘAN
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DIVERS
Călătoria

c/e

un milion

kilometri
La cheiurile Brăilei se află
ancorate zeci de nave, intre acestea, o notă distinctă o con
feră bătrinul vas cu zbaturi
„Borcea", care a atins o cifră
record a călătoriilor sale pe Du
năre : 1 000 000 de kilometri.
„Borcea" nu a ieșit insă la pen
sie, nu este o piesă de muzeu.
El continuă să plutească pe Du
năre, devenind navă-școală pen
tru elevii Liceului de marină din
localitate. Absolvenții acestuia,
care și-au făcut ucenicia tot pe
„Borcea", multi dintre ei deve
nind marinari de cursă lungă și
care călătoresc pe oceanele lumii
cu nave ultramoderne, isi amin
tesc cu drag de primii pași in
meserie pe care t-au făcut pe
„bătrina carapace".
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și ingeniozitate
tn nici una din cele 47 de cla
se ale Liceului industrial din
Cărei nu întîlnești clasicele
bănci. Locul acestora a fost luat
de mese și scaune tip laborator.
Toate clasele au fost transfor
mate in
cabinete-laborator
pentru diferite discipline tehnico-aplicative. Firește, nu este
vorba de simple mese care în
locuiesc băncile, ci de mese spe
cial confecționate cu funcționa
lități complexe, in raport cu
disciplina predată.
Și încă ceva : întregul mobi
lier a fost confecționat chiar de
elevii liceului. Inițiatorul acțiunil : profesorul-inginer Petru
Mic. Inifiativa merită Oi notă
mare. Cu felicitare !

„Prietenii"
De fapt, nici nu poate fi numită prietenie, deși Simian Chiriac și loan Zamfir i-au decla
rat lui Nicolae L. din orașul
Bălan, pe care-l cunoscuseră in
restaurant, „prietenie la catara
mă". Cu atit mai mult, cu cîț,
Nicolae L. s-a oferit să le facă
'
cinste. După ce au băut pînă
n-au mai putut, cei trei au
cat spre casă. Pe o stradă
nică însă, Nicolae L. s-a pome
nit trintit la pămint, lovit și buzunărit de cei doi „prieteni" de
ocazie, care au dispărut in noap
te. Au reapărut insă la lumina
zilei in fața anchetatorilor, iar
instanța de judecată l-a con
damnat pe primul la 4 ani închi
soare, iar pe al doilea la 3 ani.
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Alcool contra

alcool
O intimplare mai puțin obiș
nuită s-a petrecut la Timișoara.
O intimplare tragică. Vatmanul
Gelu Cohovici se afla in cursă
obișnuită cu un tramvai de pe
linia 5. La un moment dat, in
fafa tramvaiului a apărut un ce
tățean care încerca, să traver
seze strada. Tramvaiul l-a lovit
in plin. Dar vatmanul și-a con
tinuat drumul, ca și cind nimic
nu se intimplase.
Din cercetările întreprinse re
zultă că atît vatmanul, cit și
victima, care și-a pierdut viața,
se aflau sub influența alcoolului.
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Firul Ariadnei
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era

I

din cartofi

Nu mică le-a fost mirarea oa
menilor cind au văzut, diminea
ța, din loc in loc, cartofi semănați pe... asfaltul orașului Cimpulung. Pornind pe urmele car
tofilor, oamenii legii au ajuns la
locuința lui Ștefan Ghinea. Care
Ghinea lucra pe un utilaj de în
cărcat la combinatul de lianți
din localitate. Și care utilaj de
încărcat a fost parcat la domi
ciliul său, de unde, împreună cu
Comeliu Popescu, s-au dus noap
tea la depozitul complexului de
legume și fructe. De acolo
— după cum ne informează procurorul-șef Ștefan Catrina — cei
doi au încărcat cîteva lăzi cu
morcovi și 803 kilograme car
tofi. Pe drum, cartofii au în
ceput să se strecoare printr-o
crăpătură unul după altul, lăsind in urmă un adevărat fir
al Ariadnei, care a dus la des
coperirea făptașilor.
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Inel, inel de...

I

tinichea

I
I
I
I

De fel de prin Vîlcea, Maria
Niculescu și Elena Ghiocel s-au
pripășit prin județul Covasna fi
au început să facă negoț. La un
moment dat, intilnindu-l pe
Mircea P., amator de chilipir și
credul nevoie mare, i-au oferit
un inel, asigurîndu-l că e din
„aur curat, marcat și garantat".
M. P. a dat 2 000 de lei pe el
și a plecat fluierînd. Dar in curind avea să constate că inelul
de aur era... tinichea curată. Și
a fluierat din nou, dar a pagubă.
Rubrică realizată de

Petre POPA
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Plecarea președintelui Partidului
African al Independenței din Senegal
Joi dimineață a părăsit Capitala
tovarășul Maihemout Diop. pre
ședintele Partidului African al Inde
pendentei din Senegal, oare, la invi
tația C.C. al P.C.R.. a făcut o vizită
în tara noastră.

La aeroportul Otopeni. oaspetele
a fost salutat de tovarășul Virgil Cazacu. membru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
de activiști de partid.
(Agerpres)

COTIDIAN
Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii"
■ La întreprinderea de aparate
de mâsurâ și control din municipiul
Vaslui
intrat în funcțiune o nouă
capacitate de producție. Aici se vor
realiza produse de mecanică fină
destinate atît pieței interne, cit și
partenerilor de peste hotare.
B Prin menținerea în perfectă
stare de funcționare a utilajelor și
printr-o organizare mai bună a
producției și a muncii, colectivul de
la întreprinderea de materiale izo
latoare din Șimleu Silvaniei a
realizat, în aceste zile, peste pre
vederile planului, importante canti
tăți de vată minerală și produse
din vată solicitate de diferite sec
toare ale economiei naționale.
B La întreprinderea „Electroargeș" din Curtea de Argeș s-a asi
milat în fabricația de serie, în pre
mieră pe țato, un dispozitiv pentru
reglarea fluxului luminos al lămpi
lor cu incandescență, în funcție de
necesitățile reale de iluminat. Noul
aparat, realizat cu forțe proprii,
i poate fi cuplat cu orice fel de lam
pă, lustră, lampadar și veioză sau
se montează direct in locul între
rupătorului de curent. Utilizarea
lui asigură reducerea substanțială
a consumului de energie electrică.
B O nouă tehnologie de turnare
prin matrițare a sculelor antiscintei
se aplică la turnătoria întreprinde
rii de piese de schimb și utilaje
pentru industria chimică din Satu
Mare. Datorită noii tehnologii . se
economisesc anual importante can
tități de aliaje de bronz.
B Din primele zile ale anului,
locuitorii municipiului Craiova be
neficiază de un cinematograf cu
500 de locuri, o creșă cu 100 de
locuri, de noi Șl moderne spații
comerciale.
B La Petrila a fost dată in folosință o nouă și modernă cantină.
Este cea de-a treia cantină-complex dată în ultima perioadă in
folosința minerilor din Valea Jiului,
i/'qie servesc zilnic masa peste
20 000 de oameni ai muncii.
B La întreprinderea de reparații
auto din Suceava a fost realizat
prototipul unui nou produs - auto
motorul „AL-34". Este vorba de o
noutate în domeniul lansării planoarelor. Aerocluburile din țară pot
să-și lanseze... comenzile spre Su
rcea va.

■ La ferma zootehnică a coope
rativei agricole Fînațe, județul Mu
reș, unii îngrijitori vin la lucru „in
rate", iar alții nu vin deloc. Neîn
grijite cum trebuie, furajate la întimplare, vacile dau o slabă pro
ducție de lapte.
B Anul acesta, producția de mo
bilă a Combinatului de prelucrare
a lemnului din Brașov va cunoaște
o amplă înnoire și modernizare.
Printre noutăți, garnitura „Brîndușa" în trei variante, dormitoarele
„Neva" și „Zefir", bibliotecile „Bra
șov" și „Aura", camera de zi „Tamira" și altele — toate fiind concepute într-o linie modernă, estetică.
B In apropierea gării din ClujNapoca s-a terminat construcția
autogării II, avînd menirea să
descongestioneze centrul municipiu
lui de intensitatea circulației auto
buzelor I.T.A. și să înlesnească legâturile călătorilor cu mersul trenurilor, Autogara II dispune de o
sală de așteptare spațioasă, peroane acoperite, case de bilete, o alta
de abonamente, o magazie pentru
păstrarea bagajelor.
B Zestrea edilitar-gospodărească
a municipiului Timișoara a sporit
cu un nou și important obiectiv :
uzina de apă nr. 4. Ea are un de
bit de 900 litri pe secundă și con
tribuie la îmbunătățirea substanția
lă a aprovizionării cu apă potabilă
în toate zonele de locuit ale mu
nicipiului.
B Un grup de specialiști de la
Institutul de cercetări și proiectări
pentru minereuri neferoase din
Baia Mare a elaborat un amplu
studiu privind tufurile vulcanice
existente în județele Maramureș și
Sălaj. Lucrarea, prima de acest
gen, furnizează elementele de bază
pentru fundamentarea programului
de cercetare geologică și tehnolo
gică a tufurilor vulcanice din aceste
zone, în scopul valorificării lor eco
nomice.
B In orașele județului Vaslui au
fost construite și date în folosință
noi spații comerciale însumînd aproape 4 500 mp. In municipiul
Vaslui au fost puse la dispoziția
cetățenilor două magazine alimen
tare cu autoservire, o cofetărie, un
magazin Romarta și altul de plante
medicinale.

Expoziția „Mîini de aur**

t
PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Teleșcoaiă. Politehnica TV. (Ciclu
de pregătire pentru admiterea in
Invățămîntul superior tehnic). Matematică
16.30 Emisiune In limba germană
18,25 Tragerea Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Actualitatea economics
10,55 Memoria documentelor • Alexan
dru cel Bun
20.05 Muzică populară
20,20 Film artistic : „Incident la Venlo".
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor engleze
H.15 Dezbateri oulturale. Teatrul —
tribună de afirmare a valorilor
umaniste ale societății noastre
(III)
31,45 Telejurnal
az.os Parada orchestrelor de muzică
ușoară
PROGRAMUL 2

l«,oo Revista cîntărli României
16,25 Civica
16,50 Interpret!
al folclorului năsăudean, laureat! ai Festivalului na
țional „Cintarăa României"
17,05 O viață pentru o idee : Bolyai
Farkas (1775—1856)
17 ,35 Almanah pionieresc
11,00 Stadion — emisiune de actualitate
sportivă realizată și prezentată de
Cristian Topescu
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
a
19.30 Concertul orchestrei simfonice
Enescu".
Filarmonicii
„George
Transmisiune directă de la Ateneul Român. Dirijor ; Mircea Cristescu. Solist: Mlhai Constantinescu
31,25 Publicitate
31.30 Portret pe 16 mm : Eroul Munch
Socialiste Anghel Mircea Dan,
președintele C.A.P. din Grlndu,
județul Ialomița
21,45 Telejurnal
32,95 Din
cartea
naturii.
Episodul
„Mi-aduc aminte"

• ORDINATOR PEN
TRU CENTRALĂ SOLA
RĂ. Cercetători din Bielorusia
au pus la punct un sistem auto
mat pentru dirijarea oglinzilor
centralelor solare, astfel incit
acestea să Îndrepte in perma
nentă razele focalizate spre in
stalația termică a centralei. Sis
temul va fi folosit la prima heliocentnală electrică aflată în
construcție în Crimeea. în me
moria ordinatorului s-a Introdus
un program care tine seama de
toate cazurile ce pot interveni,
în cazul declanșării unei furtuni
puternice, de pildă, „creierul
electronic" va roti astfel oglin
zile incit să nu suporte frontal
presiunea vîntului. ci dintr-o

Cei mai mici constructori și crea
tori din Capitală sint autorii unei in
teresante expoziții intitulate semni
ficativ „Mîini de aur" și deschisă joi
la amiază la Casa pionierilor și șoi
milor patriei din sectorul 2.
Numeroasele lucrări de tapiserie,
croitorie, ceramică, pirogravură, modelism, metaloplastie, precum și de
senele constituie un adevărat zbor
al „șoimilor" către viitoarea mese
rie, spre mari invenții sau valoroase
opere de artă.
în legătură cu modul în care se
îmbină fantezia, jocul, îndeminarea
în aceste lucrări executate in ca
drul cercurilor tehnico-aplicative
din grădinițe din toate sectoarele Capitalei
.
au vorbit la.. vernisaj Margareta Oprișan, președinta
Comisiei municipale pentru îndruma
rea activității Organizației „Șoimii
patriei", și pioniera Simona Pleșoianu, de la Școala generală nr. 17 din
București.
(Agerpres)

ta t r
• Teatrul National (sala mică): Cali
gula — 20; (sala Atelier) : Fata din
“
Andros — 10.
a Filarmonica ,,George Enescu*4
(Ateneul Român) : Concert simfonic, Dirijor : Mircea Cristescu. Solist î Mihai Constantinescu — 19,30.
A Opera Română : Ernani — 19.
a Teatrul de operetă : Prințesa circu
lui — 19,30.
A Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) : Gin-Rummy
— 19,30; (sala
Grădina Icoanei) :
Cum se numeau cei patru Beatles ?
— 19,30.
A Teatrul Mic : Maestrul și Margare
ta — 18.30.
a Teatrul Foarte Mic : Lecția de en
gleză — 20.
a Teatrul de comedie : Pețitoarea —
19,30.
a Teatrul ..Nottara44 (sala Magheru):
Noi, subsemnații — 19,30; (sala Stu
dio) : Noaptea umbrelor — 19.
A Teatrul Giulești (sala
Majestic) :
Anunț la mica publicitate — 19,30;
(sala Giulești) : Dragostea prințesei
— 10.

parte ; dacă se strică o pompă
de apă. oglinzile se rotesc in
stantaneu, astfel incit razele
Soarelui să nu supraincingă ca
zanul gol. în condiții obișnuite
de lucru, fiecare din cele aproa
pe 2 000 de oglinzi este îndrepta
tă astfel spre Soare incit să asi
gure un randament optim. Pre
cizia de funcționare a sistemului
nu va fi influențată nici de
norii care trec prin fata oglinzi
lor și nici de alte fenomene întimplătoare.

• MOTOR CU... APĂ
CALDĂ. Aliajul de nichel șl
titan, denumit ..nitinol". are pro
prietatea originală de a-și
schimba rapid forma sub acțiu
nea unor temperaturi . diferite.

5

O acțiune de mare însemnătate în ansamblul

măsurilor pentru dezvoltarea zootehniei
(Urmare din pag. I)

nală pentru pregătirea, conducerea
și coordonarea lucrărilor recensămintului animalelor, se constituie Comi
sia centrală de recensămint, iar pen
tru unitățile administrativ-teritoriale
— comisiile județene, municipale, ale
sectoarelor municipiului București,
orășenești și comunale. în compo
nența prevăzută de decret, cărora le
revine întreaga răspundere — fiecă
reia in cadrul ariei sale de activitate
— pentru efectuarea corectă a recensămintului și in termenul stabilit.
Pentru reușita deplină a acestei
acțiuni se impune luarea unor mă
suri corespunzătoare atît în perioa
da de organizare și pregătire, cit
mai ales in etapa de înregistrare pe
teren a efectivelor de animale. Ast
fel. în etapa de organizare și pregă
tire a recensămîntului. comisiile te
ritoriale. cu sprijinul direct al consi
liilor populare^ trebuie să acorde în
treaga atenție înfăptuirii prevederi
lor din planurile de desfășurare a
lucrărilor recensămîntului stabilite
de comisia centrală, cu deosebire a
următoarelor probleme : constituirea
sectoarelor de recensămint și deli
mitarea precisă a acestora în teri
toriu ; recrutarea și nominalizarea
personalului operativ de recensă
mint. selectat cu precădere dintre
cadrele tehnice agricole, care să cu
noască specificul local în creșterea
animalelor ; instruirea temeinică a
personalului care va efectua recen
sămîntul ; organizarea unor acțiuni
eficiente pentru cunoașterea preve
derilor decretului de către toți locui
torii care dețin animale ; desfășura
rea unor largi acțiuni de populariza
re în adunările cetățenești, în cadrul
colectivelor de muncă din cooperati
vele agricole și unitățile agricole de
stat, prin presa locală, afișaj și alte
mijloace de informare. în cadrul
acestor acțiuni este necesar să se
sublinieze importanta recensămîntului, să se precizeze clar obligativitatea deținătorilor dd a decla-

ra corect numărul animalelor pe
care îl au și de a înlesni numărarea acestora la fața locului de
către personalul care efectuează re
censămîntul.
în perioada desfășurării efective a
lucrărilor, comisiilor teritoriale le re
vine sarcina de a participa nemijlo
cit la activitatea sectoarelor de recensămînt, pentru îndrumarea și contro
lul permanent asupra modului în
care se efectuează înregistrările, atît
în unitățile socialiste, cit și în gospo
dăriile populației, in scopul asigurării
recenzării corecte a efectivelor de
animale; de a constitui echipe volan
te pentru depistarea animalelor afla
te in transhumantă, in locuri greu ac
cesibile, în tîrguri și oboare, asigurîndu-se astfel înregistrarea tuturor
animalelor ; de a lua măsurile care
se impun pentru aplicarea întocmai a
normelor organizatorice și metodolo
gice aprobate.
Actualul recensămint al animalelor
trebuie să se desfășoare sub semnul
exigentei și responsabilității politice
și civice, asigurîndu-se aplicarea în
tocmai a măsurilor stabilite, respecta
rea strictă a dispozițiilor legale, de
clararea și înscrierea corectă a date
lor reale. Așa cum se precizează în
Decretul Consiliului de Stat, persoa
nele fizice, precum și unitățile socia
liste de stat și cooperatiste care au
in proprietate sau dețin bovine,
ovine, caprine, porcine, cabaline, ie
puri de casă, animale pentru blană
din crescătorii, păsări și familii de
albine sint obligați să le declare pen
tru a fi recenzate. Este normal, este
firesc ca animalele nedeclarate la nici
una dintre categoriile de gospodării
să fie considerate fără stăpîn și, așa
cum se prevede în decret, să fie pre
luate în proprietatea statului. în
acest sens se cuvine subliniat că de
clararea de către o unitate de stat •
sau cooperatistă a unui număr de
animale mai mic decit cel real atrage
preluarea, fără plată, la fondul de
stat centralizat, a animalelor nedecla
rate. urmînd ca persoana vinovată de

Asigurarea complexă a gospodăriilor
cetățenilor
Pentru a înlesni înlăturarea ur
mărilor financiare ale unor eveni
mente neprevăzute ce se pot intîmpla într-o gospodărie și care pot
provoca pagube materiale, acciden
tarea unor persoane etc.. ADAS a
pus la dispoziția cetățenilor ..ASI
GURAREA FACULTATIVA COM
PLEXA A GOSPODĂRIILOR".
Aceasta este o asigurare combi
nată, în același contract fiind cu
prinse trei feluri de asigurări :
— asigurarea bunurilor din gos
podărie ;
— asigurarea de accidente pro
duse la domiciliul asiguratului ;
— asigurarea de răspundere civi
lă legală.
• ASIGURAREA BUNURILOR
DIN GOSPODĂRIE
în această asigurare sint cuprin
se bunuri existente într-o gospo
dărie. ca : mobilier, obiecte cas
nice, îmbrăcăminte, covoare, apa
rate de radio, televizoare, mașini
de cusut, frigidere, sobe de orice
fel. produse agricole, viticole, po
micole, produse animaliere și ali
mente. combustibil, materiale de
construcții și multe altele.
Sint cuprinse în asigurare —
pentru 20% din suma asigurată și
bunurile asigurabile luate oriunde
în afara domiciliului.
Administrația Asigurărilor de
Stat despăgubește cazurile de dete
riorare sau distrugere a bunurilor
asigurate, provocate de unele riscuri, ca de exemplu : incendiu.
trăsnet, explozie, ploaie torențială,
inundație, grindină, furtună, pră
bușire sau alunecare de teren, gre
utatea stratului de zăpadă sau de
gheață ; avarii accidentale produ
se la instalațiile de gaze, apă, canal
sau Încălzire ; pierdere sau dispa
riție cauzate de riscurile asigurate
și altele.
• ASIGURAREA DE ACCIDENTE
Sint asigurate pentru urmările
accidentelor întimplate la domici-

liul asiguratului următoarele per
soane : asiguratul, soția acestuia,
precum și părinții și copiii acestora,
dacă, în mod statornic, locuiesc și
gospodăresc împreună cu asiguratuL Sint cuprinse în această asigu
rare accidentele cauzate de unele
evenimente, ca : incendiu, trăsnet,
explozie, lovire, cădere, alunecare,
acțiunea curentului electric, arsură,
intoxicare subită și altele.
• ASIGURAREA DE RĂSPUN
DERE CIVILA LEGALĂ
în această asigurare sint cuprinse cazurile de răspundere civilă,
pentru despăgubiri datorate de asigurat și de . soția acestuia sau de
persoane care se află în întreține
rea asiguratului, în calitate de lo-‘
catar, față de proprietar, pentru
pagube produse la imobil de incen
diu sau explozie, pentru despăgu
biri datorate terților pentru acci
dentarea persoanelor și avarierea
bunurilor lor la domiciliul asigura
tului, precum și pentru cele dato
rate locatarilor apartamentelor în
vecinate, pentru pagubele la bunu
rile asigurabile ori la pereții, planșeele, tavanele și pardoselile apar
tamentelor respective, cauzate de
o inundație produsă în apartamen
tul asiguratului.
PRIMA DE ASIGURARE, care se
achită de persoana ce încheie asi
gurarea, este de 2 lei pe an pentru
fiecare 1 000 de lei din suma asigu
rată stabilită la cererea asiguratu
lui pentru bunurile din gospodărie.
De exemplu, pentru asigurarea
unor bunuri din gospodărie în va
loare de 25 000 de lei se plătește o
primă de asigurais^ de 50 de lei pe
an.
Pentru informații suplimentare
și pentru contractarea de asigurări,
vă puteti adresa responsabililor cu
asigurările din unitățile socialiste.
agentilor și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități
ADAS.

• Teatrul „Constantin Tănase" (sala
Savoy) : Veselie la Tănase — 19,30;
(sala Victoria) : Idolul femeilor —
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" :
Zi-le d-alea de-ale noastre — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cine
se
teme de crocodil 7 — 17.
• Teatrul Țăndărică : Tigrișorul Petre
— 10; (la Clubul T 4) : Osul de pește
fermecat — 10; 12.
circ
• Circul București : Fantastic
— 19,30.

• Ultima vînătoare : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aventurile ursuleților polari : SCALA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30: 17,30-,
19,30.
• Povestea lui Buddy Holly :
PATRIA — 9; 11,30; 14,30; 17; 19,30. FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45
18;
20,15, FAVORIT — 11,15; 13.30; 1&.45;
18; 20,15.
• Hangar 18 : SALA MICA A PA
LATULUI — 10; 12,30; 15; 17,15; 20,
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15: 13,30; 15.45;
18; 20,15, BUCUREȘTI — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18: 20,15, MODERN — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : VICTO
RIA — 9,30; 12,30; 16; 19.
• Intîlniri tîrzii : BUZEȘTI — 15.30;
17,45; 20.
• Caseta Măriei de Medici s LIRA —
15,30; 17,45; 20, FLACĂRA — 17.30;
19,30.
• Acum douăzeci de ani : DRUMUL
SĂRII — 16; 18; 20.
• Răsunetul fluviului : COTROCENI
— 15; 17,30; 20.
• Vulcanul — 14; Ciclul — 17,30 : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CULTURII.
• Călăuza : STUDIO — 10; 13; 16; 19.
• Echipajul : POPULAR — 15.30: 19.
• Nici măcar n-ați visat : COSMOS
— 15,30; 17,30; 19,30.

c i n

a

• Maria Mlrabela : CENTRAL — 9:
11; 13; 16; 18; 20, GRIVITA — 11,30;
13,30; 16; 18; 20. FLOREASCA — 11;
13; 15,30; 17,45; 20.
a Mondo umano : PACEA — 15.30;
17,30; 19,30, VIITORUL — 15,30: 17,30;
19,30.
• Saltimbancii: VOLGA — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20. AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15,45: 18: 20, FLAMURA
— 11,15; 13,15: 15,30: 17,45; 20.
• întoarcere la
dragostea
dinții :
PROGRESUL — 15,30; 17,30; 19.30.

Această proprietate a atras atentia specialiștilor. Un inventa
tor american a și creat un mo
del de motor termic care nu
funcționează nici cu hidrocar
buri, nici cu energie electrică, ci
cu... apă caldă. Elementul lui
energetic îl constituie o bandă
îndoită de nitinol. în apă caldă,
banda se îndreaptă. Forța nece
sară îndoirii ei în stare rece
este considerabil mai mică decit
forța ce se naște în momentul
Îndreptării ei. Acest fenomen,
necunoscut pînă acum în termo
dinamică. nu a fost incă ex
plicat. Motoarele termice con
struite pe baza lui și-ar putea găsi
aplicare în transformarea ener
giei solare, geotermale sau a
căldurii conținute in apele in
dustriale in energie mecanică.

Di

încălcarea obligației de declarare să
suporte contravaloarea pagubei adu
se unității. De asemenea, declararea
unui număr mai mare de animale
decit cel detinut efectiv constituie in
fracțiune supusă rigorilor legii. Esential este să fie prevenite abate
rile de orice fel de la normele stabilite. De aceea, organele care asigură efectuarea recensămîntului au
obligația să controleze la fata locului existenta animalelor si exac
titatea datelor declarate de către
proprietarii si deținătorii de anima
le. iar aceștia să înlesnească perso
nalului de recenzare si organelor de
control verificarea la fata locului a
realității datelor recenzate.
Recensămîntul animalelor domesti
ce reprezintă o acțiune de o deo
sebită însemnătate economică. De aceea. asigurarea deplinei reușite a
recensămîntului constituie o înaltă
îndatorire cetățenească a deținători
lor de animale, a tuturor locuitori
lor de la sate si orașe. Aceasta este
în interesul lor. deoarece măsurile ce
vor fi luate vor constitui un nou si
puternic snriiin acordat de stat tu
turor crescătorilor de animale în ve
derea creșterii continue a producției
de carne, lăute si alte produse ne
cesare bunei aprovizionări a popu
lației. satisfacerii altor cerințe ale
economiei naționale.

r

Timpul probabil pentru zilele de 9,
10 și 11 ianuarie. In țară : Vremea va
fi rece, îndeosebi la începutul interva
lului. Cerul temporar noros. Vor cădea
precipitații locale, mai ales sub formă
de ninsoare. Vîntul va sufla moderat
cu intensificări în Moldova. Dobrogea
șl Cîmpia Dunării, unde pe alocuri va
spulbera zăpada. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 15 și
minus 5 grade, izolat mai coborîte in
zonele depresionare, iar cele maxime
vor oscila între minus 6 și plus 3 gra
de. Pe alocuri, ceață. Izolat, condiții de
polei. In București : Vreme în general
rece. Cerul va fi mai mult noros. Vor
cădea precipitații temporare, mal ales
sub formă de ninsoare. Vînt moderat
cu intensificări. Temperaturile minime
vor oscila între minus 7 și minus 5 gra
de, iar cele maxime intre minus 1 șl
plus 2 grade. Ceață slabă, dimineața șl
seara. (Margareta Struțu,
meteorolog
de serviciu).

• GREFĂ DE LIMBĂ.

• ȚESĂTURĂ IZOLANTĂ. O nouă țesătură per
fect „etanșă" la vint și la ploaie

SECVENȚE TURINGIENE
giune si una dintre mărturiile avinTuringia este regiunea pădurilor
tului economic al Republicii Demo
odihnitoare, a liniilor unduioase și
crate Germane. Uzine ca cele de ma
calme peste care privirile se pot
șini de scris și calcul „Optima", ca
plimba ca pe un portativ de muzi
si cea producătoare de aparate de
că veche, fără teama intîlnirii acor
radio si televizoare sint cunoscute
durilor abrupte ale unui romantism
prin produsele lor de înaltă calitate
vijelios. Știind că pe aceste melea
dincolo de granițele R.D.G. Vizitarea
guri au trăit si au creat ..olimpianul"
obiectivelor industriale ale orașului
Goethe si nu mai puțin olimpianul
prilejuiește întîlniri plăcute si in
muzicii Johann Sebastian Bach, nu
structive cu oameni harnici, preo
poți să nu faci o legătură între crea
țiile lor artistice, caracterizate prin
cupați in permanentă de sporirea
eficientei muncii lor. Introducerea
echilibru desăvirșit si perfecțiunea
cuceririlor revoluției tehnico-știintiformei, și peisajul natural.
fice este bătălia pe care o desfășoa
...Primul dintre orașele Turingiei
ră în prezent aceste colective de
despre care îți amintești, nu trebuie
muncitori șj ingineri. Realizările lor
și nu poate să fie altul decit Weiremarcabile. împreună cu ale celor
mar-ul. chiar dacă nu respecți ordi
lalte colective din industria tării,
nea geografică a așezărilor. Weimarconstituie o dovadă elocventă a pro
ul are o vîrstă respectabilă, peste o
gresului tehnic si economic al R.D.G.
rămas
si
astăzi
o
mie de ani. dar a
După orele de muncă la strung sau
așezare liniștită, dornică de a-și
la planșetă, lo
păstra
profilul.
cuitorii orașului
De-a lungul epo
Erfurt au o înde
cilor. a colecțio
NOTE DE DRUM
letnicire comună :
nat elemente ar
florăritul.
Este o
hitectonice de di
veche tradiție si
ferite stiluri care
totodată un „hobby" deosebit de plă
i-au format fizionomia. Orașul dez
cut. Orice colțișor de pămint este cul
văluie vizitatorului obosit de geome
tivat cu deosebită grijă și pasiune.
tria urbanisticii moderne satisfacții
Dealtfel, foarte multi din locuitorii
estetice odihnitoare. Weimar-ul răorașului au depășit stadiul diletan
mîne in primul rînd legat de memo
tismului, reușind, printr-o răbdare
ria lui Goethe, care s-a stabilit aici
demnă de admirat, să obțină splen
și a scris cea mai mare parte din
dide specii de flori. în acest dome
operele sale. Prietenia dintre cei doi
niu. Erfurt-ul a primit consacrarea
mari scriitori — Goethe și Schiller
internațională. în fiecare an maiștrii
— legată Ia Weimar, a căpătat va
florari din multe țări își dau aici înloare de simbol pentru istoria spiri
tilnire pentru a-și compara pricepe
tuală germană. Locuitorii orașului
păstrează cu pietate locurile care
rea si succesele.
evocă amintirea lor. Cu sfială par
...Un popas la Eisenach trebuie nea
curgi sălile Muzeului national Goethe
părat să includă vizitarea celei mal
și Casa memorială a lui Schiller.
vechi cetăti germane. Wartburg. între
Destinul a vrut să facă din Wei
zidurile sale au răsunat pe vremuri
mar un paradox al existentei uma
cintecele celui mai vestit dintre minne : în apropierea lui, fasciștii au ri
nesăngeri — Walter von der Vogeldicat Buchenwaldul. acel lagăr al
weide. Astăzi. Wartburgul a devenit
morții de sinistră faimă. Timp de
emblema uzinelor de automobile din
șapte ani. aproape un sfert de mi
Eisenach. Și dacă Weimar-ul a dobinlion de oameni care au luptat îm
dit strălucire prin Goethe, orașul
potriva asupririi, teroarei si războ
Eisenach a intrat în memoria cultu
iului au fost deținuți și torturați în
rii prin vestita pleiadă de muzicieni
acest lagăr. Aici a fost asasinat con
ai familiei Bach. între care Johann
ducătorul clasei muncitoare germa
Sebastian, născut intr-o localitate tot
ne Ernst Thălmann. împreună cu
din Turingia (Arnstadt). La Eisenach
alți 56 000 de deținuți. O parte a la
se află o casă memorială Bach,
gărului a fost transformat in muzeu,
care păstrează obiecte legate de me
constituind un apel permanent la vi
moria acestei familii celebre de com
gilentă adresat conștiinței omenirii
pozitori.
pentru ca norii cenușii ai războiului
...Uzine si burguri, scoli si muzee,
să nu se mai abată asupra Europei.
orașele Turingiei incrustează în me
...Oraș al instalațiilor industriale
moderne, al turbinelor pentru cen
moria celor care le vizitează amintiri
tralele electrice, al școlilor tehnice si
durabile.
al florilor. Erfurt-ul este cel mai im
C. VARVARA
portant cențru industrial din re-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Bazele sportive din Harghita au fost pregătite

ȘAH : Nouă mari maeștri la
turneul zonal de la Băile
Herculane

pentru întrecerile de iarnă ale „Daciadei"
Județul Harghita este și în acest
sezon gazdă ospitalieră, temeinic
pregătită pentru buna desfășurare a
numeroaselor întreceri și competiții
de iarnă, aflate sub egida „Daciadei".
în localitățile județului, sub îndru
marea comisiei județene de organiza
re a marii competiții naționale, încă
din timpul verii, au fost declanșate
acțiuni pentru reamenajarea și do
tarea corespunzătoare a celor peste
200 complexe și baze sportive, pre
cum și pentru darea in folosință a
altora noi.
Toate patinoarele naturale din ju
deț — existente atît în mediul urban,
cit și in cel rural, multe prevăzute
cu mantinele înalte, tribune, vestiare,
instalații pentru marcarea scorului —
sint puse la punct. Iată și citeva nou
tăți față de anii precedent!. în co
muna Siculeni s-a dat în folosință
un patinoar natural, dotat cu tot ce
este necesar pentru practicarea jocu
lui cu crosa și cu pucul. într-o altă
localitate harghiteană, în comuna Ditrău s-au și desfășurat pe noul pati
noar natural tradiționalele întreceri
de hochei dotate cu cupa ziarului
„Eldre". Cine intră acum în cunoscu
tul patinoar artificial din municipiul
Miercurea-Ciuc răimîne plăcut impresionat de amplele lucrări de
reamenajare menite să confere întrecerilor de hochei și patinaj con
diții la nivelul competițiilor de an
vergură. De asemenea, în curînd
Harghita va fi primul județ din țară
care va dispune de două patinoare
artificiale. La Gheorgheni a început
numărătoarea inversă pentru racor
darea la circuitul competitional a

• Un taxi pentru Tobruk : CAPITOL
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.
• Program de vacanță — 9; 10.45;
12,30; 14,15; 16, Mijlocaș la deschidere
— 17.45; 20 : DOINA.
• Provinciala : FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
9:: 11,15; 13,30; i»,4b;
15,45; m;
18; 20,15.
— b
• Kramer contra Kramer
“
• : EFORIE
— 9; 11,15; 13,30; 15,45i; ■18;
“ 20,15.
• Piedone in Egipt : DACIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; :20.15.
FEREN• Iubirea are multe fețe
TARI -_ 1 5 Qfi • 1 Q
• Copie la’indigo : GIULEȘTI - 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15,
MIORIȚA —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
o Capitolul al doilea î GLORIA —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. TOMIS —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Yankeii : MUNCA — 15,30; 19.
• Polițist sau delincvent ; ARTA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
12;
• Kagenusha : CULTURAL
16; 19.
• Program de vacanță : GRIVITA —
9,30, FLOREASCA — 9, PACEA — 11.
VIITORUL - 9,30; 11,30; 13.30. FAVO
RIT — 9, BUZEȘTI — 9, LIRA — 10.
FLACARA — 15,30, COSMOS — 10; 12,
FERENTARI — 10,30. GIULESTI — 9,
MIORIȚA — 9. GLORIA — 9. MUNCA
— 9,30; 11; 12,30, CULTURAL — 9.

^PRETUTINDENI

Medici chinezi au reușit o grefă
de limbă la o pacientă atinsă de
cancer la acest organ. Interven
ția chirurgicală a fost făcută la
un institut medical din Shanghai
și a durat 16 ore. Medicii au utilizat fragmente de piele pre
levate de pe un braț al pacien
tei. La o lună după operație,
pacienta a putut să vorbească
din nou in mod normal.

a

R. D. GERMANA

a fost realizată de specialiștii
britanici.
Aquapelt", cum a
fost denumită, a dovedit calități
excelente de impermeabilitate
la cele mai violente furtuni tro
picale ; totodată, țesătura este
în măsură să asigure un „scut"
termic împotriva temperaturi
lor joase. Perspectivele noului
produs se anunță promițătoare
în special in ceea ce privește
îmbrăcămintea muncitorilor de
pe șantierele de construcții și
navale, a celor de pe platforme
le marine etc, deoarece permite
folosirea unei singure haine în
locul a două — manta și imper
meabil.

noului patinoar artificial, cu o ca
pacitate de circa 3 000 de locuri. Este
un exemplu pentru ceea ce se poate
realiza prin puternica dragoste față
de sport, prin eforturile unite ale
organelor locale și ale cetățenilor.
Și posibilitățile de practicare a
schiului sint in acest sezon superi
oare celor din anii precedenți. Pîrtiile de schi de la Izvoru Mureș. Lacu
Roșu. Băile Harghita, Harghita-Mădâraș, Bălan, Toplița, Tușnad și altele
sint dotate cu schi-lifturi și trecute
printr-un amplu proces de reînnoire.
Avînd în vedere marea popularitate
de care se bucură schiul în județul
Harghita au fost deschise noi pîrtii
de schi la Băile Harghita, Bălan, To
plița, Gheorgheni, precum și în co
muna Ciumani. Acestui scop servesc
și pregătirile desfășurate la Miercu
rea-Ciuc, in locul numit „Șuta", unde
se va organiza cea de-a doua ediție
a „Maratonului sănătății", competiție
sportivă de masă ce va reuni mii și
mii de participanta tineri și vîrstnici,
oameni de profesii dintre cele mai
diferite din întreprinderi, instituții,
unități agricole, școli și licee din ju
deț. O veste bună și pentru tinerii
doritori să se inițieze în sportul să
riturilor cu schiuri. Trambulinele de
sărituri de la Valea Strimbă și Odorheiu Secuiesc sint pregătite pentru a
intra în circuitul activității. Continuind lista realizărilor trebuie să amintim că la Băile Harghita, unde se
desfășoară tradiționalele întreceri ale
„Săniuței de argint", precum și în
comuna Sărmaș. pirtiile de sanie au
fost prelungite la distanța de 600 me
tri, fiind astfel în măsură să asigure
condiții atît pentru întrecerile de
masă, cit și pentru competițiile de
performanță.
Iată numai cîteva repere ale unei
ectivităti privind pregătirea comple
xelor și bazelor sportive pentru a sa
tisface întrecerile celei de-a treia
ediții de iarnă a „Daciadei" și nume
roasele competiții de performanță ce
vor fi desfășurate pe meleagurile
Harghitei.
I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

Turneul zonal pentru campionatul
mondial masculin de șah. organizat
de Federația internațională de șah
(F.I.D.E.) și de federația română de
specialitate, va începe simbătă. 9 ia
nuarie. în saloanele hotelului „Ro
man" din Băile Herculane și va
reuni 22 de mari maeștri și maeștri
internaționali.
în afara celor cinci concurenti ro
mâni — marii maeștri Florin Gheor
ghiu, Mihai Subă. Victor Ciociltea si
maeștrii internaționali Mihai Ghindă
și Mircea Pavlov — dintre partici
pant! se remarcă marele maestru
Zoltan Ribli (Ungaria), cu un coefi
cient ELO-2590, compatrioții săj
~
si Istvan
Gyula Sax. Ivan Farago
Csom. marii maeștri
___ — bulgari Ivan
Radulov. Nikolai Spiridonov sl marii
maeștri cehoslovaci Lubomir Ftacnik,
Eduard Meduna și Vlastimil Jansa.
Reamintim că primii cinci clasați
se vor califica pentru turneele inter
zonale.

în cîteva rînduri
• Sala sporturilor din Iași a găz
duit aseară în cadrul optimilor de
finală ale „Cupei Cupelor" la hand
bal feminin meciul dintre echipa
TEROM Iași si formația Spartakus Budapesta. Prestind un joc ex
celent. handbalistele românce au ob
ținut victoria cu scorul de 25—19
(13—10).
principalele realizatoare
fiind Valentina Turbatu (9). Rodica
Covaliuc (4) si Angela Avădanei (3).
• După 9 runde, în turneul inter
național de șah de la Koln conduce
marele maestru sovietic Mihail Tal,
cu 7,5 puncte, urmat de Miles (Anglia)
— 7 puncte, Hort (Cehoslovacia) —
6 puncte, Georgadze (U.R.S.S.) — 5,5
puncte.
în runda a 9-a, Tal a ciștigat la
Dankert, Hort l-a învins pe Miles, iar
partidele Ostermeier — Knezevici și
Gerusel — Georgazde s-au terminat
remiză.

Tragerea extraordinară Pronoexpres a noului an
Astăzi și mîine sint ultimele zile
de participare la tradiționala tra
gere extraordinară Pronoexpres a
noului an, care oferă șanse spori
te de ciștiguri în autoturisme „Da
cia 1300“ și „Skoda 120 L“. mari
sume de bani variabile si fixe si
excursii în U.R.S.S. sau R.P. Bul
garia. Ca si la tragerea similană de
anul trecut, cînd s-au atribuit peste
128 000 de premii, se vor efectua 13

• PORUMBEI SANI
TARI. Două spitale din nordul
Franței, pentru care constituia
o problemă spinoasă trans
portul probelor de singe re
coltat pentru analize pînă la un
laborator situat la 18 km, au
recurs la o soluție inedită folo
sind porumbei călători. Cei 22
de porumbei special antrenați
pot parcurge distanța respectivă
in 15 minute.

• MASELE PLASTICE
IN CONSTRUCȚIA AU
TOMOBILELOR. o metodă
de turnare a maselor plastice
pusă la punct de specialiștii

bulgari permite fabricarea de
jenti de roti de automobil din
masă plastică. Greutatea lor
este de 3,5—4 kg față de 8 kg
a celor din oțel și peste 5 kg a
celor din aluminiu. Ele nu rugi
nesc si nu necesită o prelucrare
mecanică suplimentară după
turnare. în cursul probelor s-a
dovedit că rezistă la peste 6 mi
lioane de cicluri de rotire, in
timp ce „norma" pentru o jantă
dintr-un aliai ușor de aluminiu
este de 200 000 de cicluri.

• UN NOU PROIECT
DE APĂRARE A VENE
ȚIEI ÎMPOTRIVA INUN
DAȚIILOR a fost elaborat de
specialiștii

institutului

da hi

extrageri în patru faze, totalizînd
72 de numere. Se poate participa pe
variante simple, variante combinate
și combinații ..cap de pod“. achita
te sută la sută sau in cotă de 25 la
sută. Cele mai avantajoase sint va
riantele de 25 lei. care au drept de
ciștiguri la toate extragerile. Nu
oooliti prilejul de a vă număra
printre primii mari ciștigători ai
anului la sistemul de joo preferat!

draulică al Universității din Pa
dova. Pornind de la o replică la
scară redusă a orașului din la
gună cu toate canalele sale, pe
care au realizat-o. ei au prezen
tat un proiect de lucrări hidro
tehnice al cărui element de
bază îl constituie o serie de ca
mere de otel legate între ele în
lanț. în condiții normale ele
„staționează" pe fundul mării,
pentru a nu derania navigația ;
în cazul apariției pericolului de
inundație, sint umplute cu aer
comprimat și ridicate la supra
față pentru a opri năvala ape
lor. Acest dig sui generis va
putea apăra orașul chiar dacă
nivelul apei s-ar ridica cu doi
metri (catastrofa din anul 1966
s-a produs ca urmare a creșterii
nivelului apelor cu 1.94 metri).

PE DIFERITE MERIDIANE

Se intensifică acțiunile de masă pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru promovarea politicii de
dezarmare, destindere si colaborare internațională
După cum arată știrile sosite la redacție, in aceste
zile de început de an, in diferite țări din Europa și
de pe alte continente continuă și se intensifică acțiu
nile inițiate și desfășurate de forțele iubitoare de pace,
de masele largi populare in scopul de a determina
oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri efective
de dezarmare, in primul rind dezarmare nucleară, in
cadrul unor mari adunări, demonstrații, marșuri ale

,,Este necesară
intensificarea eforturilor
în vederea dezarmării"
BELGRAD 7 (Agerpres). — La
Belgrad a avut lor- o ședință a Pre
zidiului R. S. !■'. Iugoslavia in ca
drul căreia au fost examinate,
printre altele, probleme actuale din
domeniul dezarmării și activitatea
Iugoslaviei in această privință -- in
formează agenția Taniug. In cadrul
ședinței — prezidată de Serghei
Kraigher. președintele Prezidiului
R.S.F.I. — a fost acordată o atenție
specială situației din Europa ca
urmare a intensificării cursei înar
mărilor, relevindu-.se importanta
întăririi măsurilor de încredere,
ereării de zone de securitate și
pace, precum și de zone denuclearizate pe continentul european. S-a
subliniat, totodată, necesitatea con
solidării încrederii, securității și
colaborării in Balcani. Apreciind
pozitiv activitatea Iugoslaviei in
găsirea cu succes a unei .soluții po
sibile in domeniul dezarmării
— chestiune vitală pentru pacea
mondială — Prezidiul R.S.F.I. a
subliniat necesitatea intensificării
activității tuturor factorilor sociali
din țară în vederea inițierii unui
proces real de dezarmare, de întă
rire a securității și destinderii in
lume.

păcii participanții cer cu fermitate să se renunțe la
proiectele de amplasare și dezvoltare de noi rachete
nucleare cu rază medie în Europa, să se desființeze
bazele militare pe teritorii străine, să se reducă treptat
cheltuielile militare și înarmările de orice fel — toate
acestea in interesul evitării unei catastrofe
nucleare,
dezvoltării încrederii intre state, reluării cursului spre
destindere și colaborare internațională.

Italiei, Giovanni Spadolini, o scri
soare deschisă prin care se cere
anularea hotărîrii privind construi
rea în localitate a unei baze pentru
noile rachete nucleare americane
cu rază medie de acțiune. Ampla
sarea noilor rachete americane pe
teritoriul Italiei — apreciază autorii
scrisorii — este un factor de na
tură să contribuie la o nouă .spirală
a cursei înarmărilor.
Pe de altă parte, s-a anunțat că.
la 10 ianuarie, va avea loc la Co
miso Adunarea Generală a comite
telor pentru pace și dezarmare din
Sicilia, convocată pentru a reafir
ma năzuința italienilor de a se asi
gura un viitor pașnic țării, întregu
lui continent european.

„Sdplămînă de acțiuni
in apărarea păcii"
LISABONA 7 (Agerpres). — Ti
neretul din Porto — al doilea oraș
ca mărime din Portugalia — a hotărit .să organizeze o ..SAPTAMÎNA
DE ACȚIUNI IN APARAREA PĂ
CII". Intr-o declarație dată publi
cității de Comitetul de organizare
a acestei manifestări se arată că
tinerii și tinerele din Portugalia do
resc să ia parte activă Ia lupta îm
potriva cursei înarmărilor. pentru
pace și securitate, internațională.
Comitetul de organizare a chemat ti
neretul portughez să participe în
masă la MARȘUL PĂCII care va
trece, la 16 ianuarie, prin principa
lele orașe ale țării.

„SĂ BARĂM CALEA UNUI NOU RĂZBOI!“

privind hotărîrea Israelului de anexare a înălțimilor Golan
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
și-a reluat miercuri după-amiază
dezbaterile in legătură cu hotă.rjrea
Israelului privind anexarea înălți
milor Golan. După cum s-a mai anuntat. Consiliul de Securitate a adoptat in unanimitate, la 17 decem
brie 1981, o rezoluție prin care deci

zia Israelului era declarată nulă si
neavenită si cerea acestui stat să
suspende aplicarea ei. Convocarea
rloii reuniuni are loc ca urmare a
refuzului Israelului de a se confor
ma acestui document. La dezbateri
participă și state nemembre ale Con
siliului de Securitate.

Au fost reluate convorbirile intercomunitare
pentru soluționarea problemei cipriote
NICOSIA 7 (Agerpres). — După o
întrerupere de aproape o lună, ioi
după-amiază au fost reluate la Nico
sia convorbirile intercomunitare pen
tru solutionarea problemei cipriote.
Delegația greco-cipriotă a fost con
dusă de Gheorghios Ioannides. iar
cea turco-cipriotă de Urnit Suleyman
Onan. Participind. de asemenea, la
întrevedere. Hugo Gobbi, reprezen
tantul secretarului general al O.N.U.

grecia

in Cipru, a comunicat celor două
părți un mesaj din partea lui Javier
Perez de Cuellar, in care noul secre
tar genera! al O.N.U. se pronunță in
favoarea unei soluții iuste si echita
bile a problemei cipriote. întemeiată
pe convorbirile intercomunitare. Ul
terior. Hugo Gobbi a declarat ziariș
tilor că așteaptă de la această nouă
rundă de negocieri progrese substan
țiale.

: Priorități ale politicii economice

ATENA 7 (Agerpres). — Obiectivul
prioritar al guvernului grec condus
de premierul Andreas Papandreu. va
fi în 1982 frinarea inflației — a de
clarat ministrul coordonării economi
ce. Apostolos Lazaris, într-o confe
rință de presă. In prezent, fata
anuală a inflației este în Grecia de
25 la sută, dar guvernul speră să o
reducă pină la începutul anului vii
tor la 22 la sută -- relatează agenția
France Presse. Ministrul a anunțat
citeva măsuri imediate menite să
contribuie la sprijinirea unor între

prinderi mici și mijlocii care întimpină dificultăți financiare. Este vorba,
intre altele, de împrumuturi și cre
dite sau de sporirea plafoanelor de
credit acordat de bănci. Pe de altă
parte, ministrul elen a reamintit re
centa hotărire de constituire a unor
„consilii de supraveghere" in princi
palele întreprinderi, care vor include
reprezentanți ai muncitorilor și sin
dicatelor. In privința preluării de că
tre stat a unor întreprinderi. Aposto
los Lazaris a precizat că măsurile în
acest sens se vor aplica pe etape.

Ziarul indian „Național Herald":

Se IfirălltățeSC PfOblemele

alimentare ale tarilor în curs de dezvoltare
DELHI 7 (Agerpres). — In ciuda
faptului că dețin două treimi din
suprafața arabilă totală de pe glob,
țările în curs de dezvoltare nu au
suficientă hrană pentru a-și satis
face necesitățile interne. Se aprecia
ză că lipsa de alimente va ajunge la
100 milioane tone pină in 1985. Coti
dianul indian ..National Herald" re
levă că una din principalele cauze
a.Ie producției necorespunzătoare de
alimente din țările în curs de dez
voltare o constituie absența tehnolo-

„Să fie lichidate bazele
militare !"
TOKIO 7 (Agerpres). — Tn semn
de protest față de prezența in por
tul Yokohama a unor nave militare
americane, locuitorii orașului au
organizat o mare demonstrație an
tirăzboinică. Alături de reprezen
tanți ai celor mai variate categorii
ale populației din oraș, la demon
strație au participat, ca invitați, de
legați ai unui mare număr de or
ganizații de luptă pentru pace din
Japonia. în luările de cuvînt și in
declarația adoptată, care a fost re
misă primarului municipiului, participanții au cerut lichidarea bazelor
militare americane din Japonia și
s-au pronunțat pentru încetarea
cursei înarmărilor, pentru dezarma
re și pace.

„Nu ! amplasării
de noi rachete
pe teritoriul Italiei"

LA HANOI s-au încheiat lucră
rile celei de-a VII-a Plenare a Co
mitetului Central al Frontului Pa
triei din Vietnam, care reunește in
rindurile sale toate partidele poli
tice și organizațiile obștești din
țară. Plenara a examinat si aprobat
raportul Prezidiului și Secretariatu
lui C.C. al Frontului Patriei pri
vind rezultatele activității in 1981
și sarcinile pentru anul 1982. Parti
cipanții la plenară au examinat, de
asemenea, proiectul de Raport al
C.C. al P.C. din Vietnam ce ur
mează să fie prezentat celui de-al
V-lea Congres al partidului si si-âu
exprimat acordul deplin cu aprecie
rile asupra situației din tară cu
prinse în acest document, cu orien
tările și sarcinile de dezvoltare a
tării pentru următorii ani.

ROMA 7 (Agerpres). — Comitetul
pentru pace și dezarmare din ora
șul sicilian Comiso a adresat pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al

DEMONSTRAȚIE I,A MILANO.
Muncitorii de la uzinele ..Alfa Ro
meo" din Milano au organizat o pu
ternică demonstrație în cadrul că
reia s-au pronunțat împotriva hotă-

Sub lozinca „Să barăm calea unui nou război 1", la Tokio s-a desfășurat
o amplă acțiune în sprijinul acestui deziderat fundamental

Tovarășului OLIVER

Dezbateri în Consiliul de Securitate

giei adecvate. In consecință, soluția
trebuie căutată in făurirea unei noi
ordini economice internaționale, care
să permită un transfer mai rapid de
tehnologie in domeniul agriculturiicătre statele lumii a treia. Este, de
asemenea, necesar să fie intensifica
tă producția agricolă pe suprafețe
mai mari de teren. întrucît o cultură
fragmentată sporește cu 50 la sută
costurile de producție si împiedică
utilizarea măsurilor agrotehnice mo
deme.

Aniversarea a 70 de ani de la crearea Congresului Național African din
Africa de Sud îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez dumneavoastră,
celorlalți membri ai conducerii și militanților partidului calde felicitări și cele
mai bune urări.
Partidul Comunist Român, oamenii muncii din Republica Socialistă
România urmăresc cu interes și sentimente de solidaritate lupta grea dusă
de Congresul Național African, de poporul sud-african împotriva politicii
inumane de apartheid impusă de regimul rasist, a imperialismului,
colonialismului și neocolonialismului.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate statornicite
intre Partidul Comunist Român și Congresul Național African din Africa de
Sud se vor dezvolta continuu, in spiritul stimei și respectului reciproc, in
interesul poporului român și poporului sud-african, al cauzei păcii și
destinderii, al independenței și suveranității popoarelor, al progresului,
colaborării și cooperării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

PENTRU ELIBERAREA LUI NELSON MANDELA!
tn momentul in care
Congresul National African aniversează îm
plinirea a 70 de ani de
la fondare, unul dintre
remarcabilii
condu
cători ai acestei orga
nizații militante in
sprijinul
drepturilor
populației
africane
majoritare din R.S.A.,
anume Nelson Man
dela. a transmis un emoționant mesaj din
închisoarea
de pe
insula Roben. Unde
este întemnițat de 16
ani ! Mesajul expri
mă încrederea de ne
clintit a populației
africane în victoria
luptei
sale
eroice
pentru abolirea ru
șinosului sistem de
apartheid și discrimi
nare rasială, pentru o
existentă liberă si
demnă a tuturor locui
torilor
Republicii
Sud-Africane. indife
rent de culoarea pie
lei. „Mi-am consa
crat. existenta acestei
lupte a poporului afri
can — spune Mandela.
Am luptat împotriva
dominației unei rase
asupra alteia. Idealul
meu este acela al unei
societăți democratice
și libere, in care toți
membrii să trăiască țn
armonie și să dispună

de șanse egale. Sper
să trăiesc vină la atin
gerea acestui ideal.
Dar. dacă trebuie, sint
gata să mor pentru în
făptuirea lui".
Ziarul „L’Humanite".
din care reproducem
aceste declarații, subli
niază că Mandela (63
de ani) și-a petrecut
în ilegalitate sau in
spatele gratiilor aproa
pe o treime din viață.
Represiunile si teroa
rea, privarea de liber
tate nu au reușit, insă
să-i fringă hotărîrea
de luptă. Militantul af.rican a respins cate
goric manevrele, rasiș
tilor de Ia Pretoria
care i-au promis eVbe-

LE DE PRESA

scurt
ririi patronatului de'a închide cite
va unități ale concernului, lăsmd
fără lucru 7 000 de muncitori.

CONVORBIRI ÎNTRE CONDU
CEREA PARTIDULUI LABURIST
ȘI A SINDICATELOR BRITANICE.
Lideri ai Partidului Laburist din
Marea Britanie și ai principalelor
sindicate britanice au anunțat că
au decis să pună capăt disensiuni
lor din sinul mișcării laburiste in
perspectiva viitoarelor alegeri ge
nerale, care urmează să aibă loc in
1984. După dezbaterile asupra acti
vității partidului, președintele aso
ciației ..Sindicatele pentru victoria

TAMBO

Președintele Congresului Național African din Africa de SuQ

Partidului Laburist" („T.U.L.V.").
David Basnetl a declarat că „pa
cea a fost restabilită in sinul parti
dului".
ÎNTREVEDERE. Aflat la Ankara
într-o vizită oficială de patru zile,
secretarul general al Ligii Arabe,
Chedli Klibi, a avut joi o întreve
dere cu primul ministru al Turciei,
Bulent Ulusu. Au fost abordate cu
prioritate aspecte ale situației din
Orientul Mijlociu. Intr-o declarație
făcută presei, premierul Turciei a
afirmat că țara sa urmărește să-și
întărească legăturile culturale și
spirituale cu statele arabe.

rarea din închisoare,
cu condiția de a re
nunța la conducerea
luptei pentru drepturi
a populației majorita
re. Această poziție cu
rajoasă. plină de râspundere fată de desti- <1
nele poporului său
i-au asigurat stima și
admirația lumii pro
gresiste, care își ridică
cu hotărire
alasul
in apărarea sa. Ca o
expresie a acestui larg
curent de opinie. în
Franța a fost editat. în
colaborare cu Organi
zația Națiunilor Unite,
afișul alăturat, pe care
se poate citi : ..SA
FIR ELIBERAT NEL
SON MANDELA I".

HOTĂRIRE. Biroul Organizației
pentru Eliberarea Palestinei din
Sanaa va avea statut de reprezen
tantă diplomatică, a anuntat ministrul de externe al Republicii Arabe
Yemen. Aii Lufti Thor. El a afir
mat că aceasta este o confirmare a,
relațiilor frățești dintre poporul,R. A. Yemen și cel palestinian, a
solidarității depline cu lupta poporului palestinian in apărarea
drepturilor sale legitime.

REPLICA. Japonia a informat
Statele Unite că a luat măsuri
de replică in legătură cu re
centele sancțiuni adoptate de
S. U.A. împotriva companiei ..Japan
Air Lines" (J.A.L.). transmite agentia Kyodo. Astfel. Ministerul japo
nez al Transporturilor a făcut cu
noscut că liniile aeriene americane
vor trebui să obțină anticipat autdrizatie de la guvernul japonez
atunci cind îsi sporesc numărul
zborurilor neprogramate. măsură ce
nu a figurat oină în prezent.
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PENTRU A REDUCE

occidentale relevă:

, Manifestările crizei economice persistă și se agravează pe plan mondial

ln Mesajul de Anul nou, ca și in euvîntarea rostită la întîlnirea cu
corpul diplomatic, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat condițiile deose
bit de grele existente pe plan international ca urmare a faptului că in
economia mondială continuă să se manifeste puternic criza, că in rela
țiile economice dintre state persistă inechitatea și inegalitatea. Această
situație are puternice repercusiuni asupra dezvoltării economice a tutu
ror statelor. Tocmai de aceea secretarul general al partidului nostru,
președintele republicii, subliniază necesitatea de a se acționa stăruitor de
către toate statele și popoarele pentru dezvoltarea colaborării economice,
realizarea unor măsuri reale în direcția lichidării subdezvoltării și în
făptuirii noii ordini economice și politice mondiale, care să -asigure
progresul tarilor rămase in urmă, stabilitatea economică internațională.
Justețea acestor aprecieri și concluzii este pregnant evidențiată de ra
poarte oficiale și studii științifice, de analizele și previziunile specia
liștilor cu privire la situafia economică mondială și perspectivele ei de
evoluție în anii și deceniile care urmează.

Fenomenul general: spirala inflaționistă

și creșterea prețurilor
Literatura stiintifico-fantastică ne-a
obișnuit cu o anumită imagine, irea
lă. a acestui sfîrsit de secol XX ; o
lume suoerelectronizată. cu roboti la
tot pasul si. mai ales, cu o abundentă
de bunuri materiale, de hrană și
energie. Acum, cind pină la debutul
noului mileniu au rămas mai puțin
de două decenii, tabloul nu mai apa
re în culori atît de roze. Dimpotrivă,
diferitele proiecții în viitor, ale ac
tualelor tendințe din economia mon
dială abundă în prevestiri sumbre.
„Perspectivele economice pentru
anul 1982 sint mai pesimiste ca oricind in țările Organizației pentru
Dezvoltare și Colaborare Economică,
după un an în care creșterea produc
ției n-a depășit în medie 1,2 la sută"
— se arată în ultimul raport al
O.C.D.E., care grupează principalele
țări capitaliste dezvoltate. Pentru
ansamblul ..celor 24“. arată raportul
amintit, orizontul se întunecă și experții și-au revizuit previziunile în
jos : un ritm de creștere economică
de 1.2 la sută, față de 2 la sută cit
se anticipase în vara trecută. După
opinia experților O.C.D.E., investi
țiile in economia țărilor membre ale
organizației se vor reduce în 1982 cu
15 Ia sută, în raport cu anul prece
dent. Ca urmare a recesiunii și redu
cerii investițiilor, numărul șomerilor
va crește rapid in 1982 — peste 28
milioane, față de circa 25 milioane
anul trecut. „An de an. de la declan
șarea actualei crize economice mon
diale — relevă A.F.P. într-un comen
tariu pe marginea acestor previziuni
— se spera într-o ameliorare a si
tuației. lăsindu-se o partită deschisă

încrederii că mult dorita relansare
se va produce. Au trecut însă opt
ani și toate remediile încercate pen
tru ieșirea din criză au rămas fără
rezultate : creșterea economică con
tinuă să fie foarte redusă, iar spi
rala șomajului se accelerează mereu".
PIAȚA COMUNA se va confrunta
și în acest an cu o „gravă criză eco
nomică", se arată în raportul privind orientările economice și sociale
ale C.E.E. pentru 1982 prezentat
Parlamentului vest-european de exe
cutivul de la Bruxelles. După o scă
dere de 0.7 la sută în 1981, creșterea
economică, pe ansamblul „celor zece",
va fi „zero" în 1982, afirmă unul din
principalele institute britanice de
prognoză — ,.Henley Center". Fluc
tuațiile cursului dolarului și creșterea
vertiginoasă a dobînzilor bancare in
S.U.A., care a fost de ordinul a 20
la sută în 1981. s-au repercutat grav
asupra economiei „celor zece", efec
tele lor fiind asimilate cu un nou
„șoc petrolier".
In S.U.A., recesiunea economică,
foarte puternică în 1981. se va pre
lungi în 1982. după previziunile
O.C.D.E. Produsul național brut ar
urma să scadă cu 2 la sută în pri
mul semestru al anului și cu 1.5 in
cel de-al doilea, iar șomajul ar urma
să crească de la 7,5 la 9 la sută din
totalul celor apți de muncă. Oficia
litățile americane au recunoscut că
promisiunile din programul electoral
al Partidului Republican de relansare
economică și de realizare a unui
echilibru bugetar nu au putut fi în
deplinite.

în JAPONIA — asa cum rezultă
din Cartea Albă cu privire la situa
ția economică pe 1981, publicată re
cent de guvernul nipon — economia
se găsește „în faza finală a unui
proces de adaptare la recesiune".
Dezvoltarea, in general pozitivă, nu
este lipsită de probleme, in primul
rind în ce privește situația de pe
piața muncii, care se deteriorează
tot mai mult. Devalorizarea yenului
față de dolar în 1981 este aducătoare
de griji suplimentare pentru 1982.
în toate ramurile industriale, inves
tițiile de capital stagnează, iar pen
tru anul fiscal ce va incepe la 1 aprilie 1982, guvernul a adoptat un
buget de austeritate, care prevede o
creștere a cheltuielilor cu numai 6,2
la sută — cel mai scăzut nivel din
ultimele trei decenii.
în ciuda stagnării și chiar a regre
sului producției, subliniară specialiștii
O.C.D.E., creșterea prețurilor va con
tinua vertiginos, spirala inflaționistă
se va desfășura rapid, scumpind me
reu imensa majoritate a produselor.
Pentru 1982 se anticipează o creștere
generală a prețurilor, in unele țări
membre ale O.C.D.E. — de 20 și chiar
30 la sută !
Potrivit specialiștilor O.N.U., infla
ția va fi și in 1982 una din princi
palele probleme care vor confrunta
atit țările dezvoltate, cit și pe cele

în curs de dezvoltare. Pentru al doi
lea grup de state, experții amintiți
apreciază că nivelurile de creștere a
prețurilor vor fi mult mai ridicate
decît pentru primul, in special dato
rită consecințelor deosebit de nefaste
pe care le are criza economică mon
dială asupra lumii sărace. Anul tre
cut, marea majoritate a țărilor în
curs de dezvoltare au cunoscut o
adevărată explozie a prețurilor : Ar
gentina — 120 la sută, Uruguay —
117 la sută, Brazilia — 100 la sută etc.
în același timp, date fiind conexiu
nile relațiilor economice internațio
nale, este evident că scumpirile de
prețuri la diferitele produse în unele
țări nu pot sâ nu se repercuteze
asupra altor țâri ; în plus, pe lingă
mărfurile livrate la prețuri mai mari,
creșterea prețurilor la materiile pri
me, deci sporirea costurilor de pro
ducție, nu poale să nu afecteze, la
rindul ei. nivelul prețurilor de des
facere. „Economia mondială, se ara
tă intr-un studiu al Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U., cunoaște
in prezent instabilitatea cea mai
mare și perturbările cele mai grave
de la sfirșitul celui de-al doilea
război mondial. Dificultățile sale nu
sint întimplătoare, ele sint rezultatul
neadaptărilor persistente care s-au
acumulat in decursul anilor".

---------------------------------------------------------- ,-------

Continuă adincirea decalajelor
în ultimele trei decenii —
arată raportul pe 1981 asupra dez
voltării în lume. elaborat de
Banca Mondială — produsul in
tern brut cumulat al tuturor sta
telor s-a triplat, ridicîndu-se. in 1980,
la 9196 miliarde de dolari. Un
asemenea progres spectaculos a avut
loc insă paralel cu polarizarea tot
mai accentuată a bogăției în lume.
Dacă, în intervalul amintit, țările avansate pe plan economic și-au spo
rit venitul mediu pe locuitor cu 218,8
dolari pe an, statele rămase în urmă
au cunoscut o creștere de aproape
85 de ori mai mică — respectiv cu 2,6
dolari. Așa s-a ajuns ca, în 1980. un
sfert din populația globului, situată
în vîrful piramidei veniturilor, să
dispună de 80 la sută din produsul
mondial, in timp ce jumătate din omenire, aflată la baza ei — doar de 4
la sută ; ultimei pătrimi din umani
tate, care trăiește în țări plasate pe
trepte intermediare, revenindu-i res
tul de 16 la sută.

Pentru
dezmoșteniții
planetei,
înainte de a fi o problemă de
ordin economic și social, sărăcia
este o chestiune de viață și de moar
te. Or, tocmai aspectul umanitar al
problemei sărăciei, capabil să sensi
bilizeze opinia publică, este, de cele
mai multe ori, trecut cu vederea de
specialiști. Pe bună dreptate, cineva
observa : „moartea unei persoane
apropiate este o adevărată dramă,
moartea a milioane de oameni in
țări îndepărtate nu-i decît un sim
plu element statistic".
Un alt aspect, adesea ocolit, este
cel al interdependențelor mondiale.
Se pot „imuniza" bogății de proble
mele ce îi confruntă pe săraci ? Toa
te „proiecțiile", „modelele" sau „sce
nariile" care și-au propus să deschi
dă ferestre spre viitor au ajuns la o
concluzie aparent paradoxală : lu
mea anului 1982 șl a celor care vor
urma pină la sfirșitul secolului va fi
mai bogată și. în același timp, mai să
racă decît este astăzi. Mai bogată de

oarece. pină atunci, venitul mondial
s-ar putea dubla. Mai săracă in sensul
că. în absența unor măsuri energice
capabile să curme actualele tendințe
de polarizare a bogățiilor, numărul
celor care vor trăi în conul de umbră
al sărăciei va fi mai mare.
Potrivit studiului „Global 2000". elaborat de un grup de specialiști
americani, la sfirșitul secolului „viața
va fi pentru majoritatea oamenilor
mai precară decît azi". Circa 90 la sută
din sporul demografic va reveni țări
lor rămase în urmă pe plan economic,
unde, în prezent, 40 la sută din popu
lație nu are permanent de lucru. 30 la
sută duce lipsă de apă potabilă și asis
tență medicală, iar 20 la sută suferă
de foame. în raportul amintit se apreciază că una dintre cele mai gra
ve probleme de la cumpăna dintre
milenii va fi cea alimentară. Pină la
sfirșitul secolului, producția globală de
alimente aproape se va dubla. însă cea
mai mare parte a sporului se va în
registra în țări care au deja un con-

sum ridicat. In schimb, pe tntinse
zone din Asia, Africa și America La
tină consumul va stagna, dacă nu
chiar va scădea sub nivelul, și așa
insuficient, de azi.
După specialiștii americani, supra
fața arabilă va crește doar cu 4 la
sută, ceea ce înseamnă că sporul de
producție va trebui obținut în prin
cipal pe căi intensive, prin extinde
rea mecanizării și chimizării, a sis
temelor de irigații — toate acestea
fiind însă condiționate in mare mă
sură de posibilitatea fiecărei țări de
a procura un petrol tot mai scump
și mai rar. Se apreciază că. datorită
creșterii cheltuielilor de producție,
prețul real al alimentelor, adică fără
a se lua in calcul rata inflației, se
va dubla pină la sfirșitul secolului.
Desigur, bogății vor putea să facă mai
ușor fată creșterilor de preturi,
dar săracii, care de pe acum consa
cră cea mai mare parte din venitu
rile lor pentru hrană, nu vor avea
această posibilitate.

NUMĂRUL ȘOMERILOR

Guvernul Canadei
a interzis angajarea
muncitorilor străini
OTTAWA 7 (Agerpres). — Guver
nul Canadei, in efortul de a reduce
numărul șomerilor, a interzis anga
jarea muncitorilor străini în diverse
locuri de muncă. Ministrul pentru
problemele forței de muncă si imigrafiei, Lloyd Axrvorthy, a anunțat cd
străinilor — care și pină acum pu
teau fi angajați numai dacă pentru
locul de muncă respectiv nu se pre
zenta un muncitor autohton — le este
interzis să lucreze in construcții, in
mine, în fabricile de prelucrare a
peștelui, de încălțăminte, de automo
bile, hirtie, articole electrice, in co
merț, servicii, ca șoferi etc. Această
măsură, a precizat ministrul, s-a
aplicat la acele ramuri industriale și
ocupații care au fost cel mai grav
afectate de recesiunea economică.

Imperativul unei noi ordini economice

BERLINUL OCCIDENTAL

internaționale

Intensificarea activității
organizațiilor neonaziste

Asa cum criza energetică obliaă specialiștii să reaîndească ra
porturile dintre om și mediul său am
biant, tot așa sărăcia pune din ce in ce
mai acut în fața factorilor politici și de
decizie problema regîndirii relațiilor
economice dintre state. Apare astfel
evident că între criza economică și
subdezvoltare este o strînsă relație
de condiționare reciprocă și. ca ata
re. este necesar să se acționeze asu
pra ambelor laturi pentru a se crea
condiții de stabilitate pe ansamblul
economiei mondiale. înlocuirea vechi
lor raporturi inechitabile, care duc
la extinderea sărăciei în lume, cu
altele noi. echitabile și democratice,
cu o nouă ordine economică interna
țională. capabilă să favorizeze pro
gresul tuturor popoarelor, ar fi în
interesul întregii omeniri. Prin ur
mare. împlinirea dezideratului edifi
cării noii ordini economice mondiale,
ca soluție pentru acutele probleme
economice mondiale, presupune si
reclamă — așa cum arată tovarășul
Nicolae Ceaușescu — eforturi susținu
te din partea tuturor statelor, indife
rent de mărime și grad de dezvol
tare. în acest cadru se cere purtat un
dialog intens pentru a se găsi soluții

unanim acceptabile unor probleme
importante, cum sint stabilirea unui
raport just între preturile materiilor
prime, ale produselor agricole si ma
nufacturate. pentru sporirea asistentei
acordate țărilor în curs de dezvoltare,
in condiții echitabile, cu excluderea
dobînzilor cu caracter de spoliere,
pentru asigurarea accesului tuturor la
cuceririle științei și tehnicii contem
porane — probleme de care depinde
esențialmente realizarea de pași concreți pe linia statornicirii noii or
dini economice.
Desigur, toate acestea sînt pro
bleme complicate, dar nu impo
sibil de rezolvat. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu desprinde din analiza
evenimentelor o concluzie profund
optimistă și mobilizatoare, arătind că
dacă eforturile vor fi concentrate
pentru învingerea greutăților econo
mice este posibil ca încă in 1982
unele dintre acestea să fie depășite,
punîndu-se bazele unei dezvoltări a
colaborării economice, inclusiv în ce
privește soluționarea problemelor
subdezvoltării și realizarea unei noi
ordini economice internaționale.
Gh. CERCELESCU

BERLINUL OCCIDENTAL 7 (Agerpres). — Politia din Berlinul
occidental a descoperit, cu Drileiul
perchezițiilor efectuate la domiciliile
unor tineri, material de propagandă
neonazistă, precum si mai multe în
cărcături explozive. Se precizează că
din cercetarea documentelor s-a
aiuns la concluzia că tinerii aparțin
unei organizații autointitulate „Miș
carea socialistă a poporului eerman".
de orientare neonazistă. Agenția
United Press International mențio
nează că acestei grupări i s-a acor
dat relativ putină importantă nînă
cind doi dintre membrii ei au fost
uciși la Miinchen. într-un schimb de
focuri cu politia din acest oraș. Ci
tind un articol din „Frankfurter
Rundschau". agenția relatează că în
ultimul timp organizațiile neonaziste
si-au intensificat activitatea în rîndurile tinerilor, dar mai ales ale
celor fără de lucru. Totodată, aceste
organizații si-au intensificat activita
tea atît în scoli, cît si în institute
de învătămînt superior.
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