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la Consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R.
Stimați tovaiăși,

Am convocat această consfă
tuire pentru a dezbate unele 
probleme ale situației din zooteh
nie și, mai cu seamă, problemele 
legate de furajare. Cu acest pri
lej s-au mai discutat și alte pro
bleme foarte importante pentru 
agricultură, pentru desfășurarea 
în condiții cît mai bune a activi
tății în acest an și în viitor.

Cunoașteți cu toții programul 
de dezvoltare a zootehniei, pre
vederile planului cincinal 1981— 
1985, precum și prevederile din 
programul de autoaprovizionare. 
P« nj.ru a asigura îndeplinirea în 
bune mdiții, atît a prevederilor 
pla ' ui cincinal, cît și a progra
mul^. de autoaprovizionare, tre
buie să asigurăm realizarea efec
tivelor la toate speciile și reali
zarea greutății la tăiere — condi
ții esențiale pentru asigurarea 
cantității de carne stabilită. Nu 
doresc să mă refer acum la pro
blema efectivelor; am discutat 
această problemă la plenara din 
toamna anului trecut, iar la 
începutul lunii februarie va avea 
loc recensămîntul animalelor. Cu
noașteți prevederile legii recensă- 
mîntului. Este necesar ca în zi
lele următoare să se treacă la for
marea și instruirea comisiilor, la 
prelucrarea cu cetățenii și afișa
rea, în toate comunele și satele, în 
toate unitățile — inclusiv în orașe 
— a prevederilor legii recensă- 
mîntului. Trebuie să avem o evi
dență clară a situației din zooteh
nie, a efectivelor de animale pe 
specii, sexe și vîrste, pentru a cu
noaște potențialul zootehnic de 
care dispunem, pentru a. stabili 
cum să organizăm dezvoltarea lui, 
asigurarea producției de carne, 
lapte și lînă pentru buna 
aprovizionare a populației, pre
cum și pentru nevoile industriei.

Legea prevede realizarea unei 
evidențe reale a efectivelor de animale în fie
care județ și localitate. Ea stabilește că acolo 
unde nu se vor declara toate animalele se va 
considera că cele găsite în plus nu au proprie
tar, deci sînt proprietate obștească ; acestea 
vor fi preluate — atît de la unitățile de stat și 
cooperatiste, cît și de la particulari — de că
tre stat, fără plată. Conducerile unităților coo
peratiste și de stat care nu au declarat un nu
măr de animale vor suporta în întregime costul 
acestora.

Legea prevede, de asemenea, sancțiuni aspre 
*i pentru eventuala declarare a unor animale 
ce nu există în realitate. Trebuie să cunoaștem 
realitatea, efectivele existente, pentru a le gos
podări cum trebuie și a asigura dezvoltarea 
tu*  Vor raselor, pentru realizarea unei bune 
ați -riziionări a tuturor oamenilor muncii, în 
conformitate cu programul autoaprovizionării. 
Desigur, vom trage concluziile respective în 
județele și unitățile unde nu s-au realizat pre
vederile planului, luînd măsurile practice ce se 
impun. Acolo unde se vor face declarații ne
reale — fie într-un sens, fie în altul — vom 
acționa în conformitate cu prevederile legii. 
Presa, radioteleviziunea trebuie să explice bine 
aceste lucruri pentru ca toată lumea să le cu
noască.

S-a discutat aici problema normelor de 
furajare rațională a tuturor speciilor de 
animale. Ministerul Agriculturii, organele de 
stat trebuiau să pună de mult ordine în acest 
domeniu în conformitate cu prevederile legilor 
țării, ale planurilor noastre, astfel ca în toate 
sectoarele să se lucreze după norme științific 
elaborate, care să asigure realizarea producției 
stabilite de carne, lapte, lînă, ouă. Se poate 
spune că în acest domeniu s-a lucrat anarhic, 
s-a consumat mult, s-a făcut risipă. Conduce
rea ministerului a patronat și chiar a încurajat 
risipa și dezordinea în furajarea animalelor. 
Chiar acolo unde am avut, în trecut, experien
țe bune, s-au părăsit tehnologiile de furajare 
respective și s-au adoptat sisteme noi care au 
dus la creșterea consumurilor cu 50 la sută, 
chiar la dublarea lor. în mod cu totul inadmi
sibil, în contradicție cu realitățile din țara 
noastră și cu practica mondială, Ministerul A- 
griculturii a neglijat pășunile și fînețele, con
sumul de furaje grosiere, pretinzînd că nu se 
poate face zootehnie decît cu furaje concen
trate. Vreau să atrag atenția că, în confor
mitate cu normele stabilite, fiecare județ, fie
care unitate agricolă trebuie să treacă de în
dată la revederea planurilor de culturi, astfel 
ca, începînd încă din luna mai, să se asigure 
produsele necesare pe specii de animale, pen
tru realizarea unei furajări corespunzătoare a 
acestora.

Trebuie să spunem cu toată claritatea că 
cercetarea științifică din zootehnie, în general 
din agricultură, a rămas în urma cerințelor 
zootehniei, nu a acționat pentru o furajare co
respunzătoare. Cercetarea — ca dealtfel și con
ducerea ministerului — a ignorat realitățile, 
practica din țara noastră, ca și practica mon
dială. Iată de ce trebuie să punem ordine în 
zootehnie, în furajarea animalelor, să lucrăm 
pe baza unor criterii științifice, a rezultatelor 
cercetării științifice internaționale. Noile norme 
stabilite se bazează pe lucrările unui număr 
mare de institute de specialitate și pe o prac
tică îndelungată.

Avem și unități care în decursul anilor au 
folosit astfel de norme și au obținut rezultate 
bune, demonstrînd că sînt judicioase și cores
pund condițiilor din România. Pe ansamblu 
însă în agricultura noastră normele științifice 
au fost ignorate. Ați luat cunoștință de normele 
de furajare stabilite în sectorul porcin, de e-
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xemplu. Ele sînt bazate pe porumb siloz, car
tofi și o serie de alte plante furajere — sfeclă, 
gulii, lucerna, iarbă și așa mai departe. O ase
menea furajare s-a practicat și la noi în trecut 
și practică și azi țăranii. Trebuie să spun că 
aceste norme sînt chiar mai mari decît într-o 
serie de alte țări. Făcînd calculele necesare, 
putem aprecia că, cu 1 540 000—1 600 000 tone 
de concentrate anual, vom asigura furajarea în
tregului efectiv de porcine. Cu o producție de 
numai 3 500 kg porumb și orz la hectar — care 
e mult sub ce ne-am propus — ne trebuie 
400 000 de hectare pentru a asigura concentra
tele necesare. La normele stabilite ne trebuje, 
pentru îngrășarea întregului efectiv porcin, 
1 700 000 de tone de porumb siloz. Asta în
seamnă că numai cu 200 000 de hectare asigu
răm întregul furaj pentru porci.

Vreau să se înțeleagă bine aceste probleme, 
pentru că ele sînt esențiale în zootehnia noas
tră. Conducerea Ministerului Agriculturii a im
primat un spirit defetist din acest punct de ve
dere, pretinzînd că nu ne ajunge pămîntul pen
tru a dezvolta zootehnia și că, orice-am face, 
nu putem asigura. 10—12 milioane de porci. 
Estet o părere falsă, care demonstrează necu
noașterea realităților din România.

Dacă ne-am referi la păsări, unde trebuie 
să realizăm anul acesta aproape 300 000 de 
tone de carne — și trebuie să ajungem la 
400 000 de tone — conform normelor noi, avem 
nevoie anul acesta de 800 000—810 000 tone de 
concentrate. Deci, dacă socotim orzul și po
rumbul la producția pe care o avem în plan, 
înseamnă că, practic, pe 200 000 de hectare 
asigurăm necesarul.

în ce privește bovinele, dacă mergem la un 
consum de 500 kg în medie pe an de porumb 
siloz — după norme ar fi circa 400 kg — la 
efectivele noastre de îngrășat putem realiza 
necesarul de furajare pe circa 200 000 de hec
tare.

Vreau să se înțeleagă bine de către toți to
varășii că trebuie să analizăm temeinic pro
gramul de cultură pentru a asigura o bună fu
rajare. Dispunem de tot ce este necesar pen
tru a asigura o bună furajare a animalelor și 
păsărilor, pentru a crea o rezervă mare de fu
raje concentrate, redevenind și exportatori de 
cereale. în orice condiții, pentru furajare nu 
ne trebuie mai mult de 4—5 milioane de tone 
de concentrate la efectivele din 1985. Pentru 
întregul efectiv animalier — și din sectorul 
particular — ne trebuie deci mai puțin de un 
milion de hectare ca să asigurăm porumbul 
siloz sau cartofii necesari furajării animalelor 
în condițiile stabilite. Desigur, la aceasta se 
adaugă furajele grosiere care pretutindeni 
sînt incluse în norme.

Vom introduce în plan nu numai cantitatea 
de paie pentru furajat, dar vom stabili și pre
țul pentru livrarea paielor de către unitățile 
producătoare de cereale. La paie, spre exem
plu, o cooperativă cu 5 000 de kg de grîu la 
hectar poate obține pe paie circa'3 000 de lei. 
Aceasta înseamnă o creștere substanțială a ve
nitului cooperatorilor; Aceeași situație va fi 
cu producția de coceni. Deci, paralel cu o bună 
furajare, asigurăm creșterea substanțială a ve
nitului pe hectar al cooperatorilor. Practic, 
prețul paielor va reprezenta circa 40 la sută 
din producția de boabe la cereale. Am adus 
instalații din străinătate și am început să pro
ducem și noi instalații de pregătire a paielor. 
Unele unități au încercat și ele tot felul de 
sisteme. Aceste instalații au stat nefolosite, 
deși prin pregătirea corespunzătoare a furaje-» 
lor, puterea nutritivă a paielor crește de cîteva 
ori. Instalațiile respective asigură furajarea 
animalelor în condiții mult mai bune decît în 
condițiile folosirii paielor ca atare.
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Nu se poate concepe dezvol
tarea zootehniei fără punerea în 
valoare a pășunilor și fînețelor. 
Este necesar să trecem la reali
zarea programului întocmit pen
tru punerea în valoare a pășuni
lor și fînețelor. Fiecare județ va 
trebui să asigure ca programul 
stabilit să fie realizat în întregi
me. Avepn în vedere ca aproape 
2 milioane de hectare de finețe și 
pășuni să fie luate în planul de 
cultură și introduse periodic în 
asolament. Suprafața de pășuni și 
finețe va fi cultivată ca orice 
altă cultură agricolă. Restul su
prafeței, care nu va intra în ro
tația cu cerealele și celelalte 
culturi, trebuie să intre în planul 
de amenajare anuală. Obligatoriu, 
trebuie asigurată curățirea, în
grășarea și supraînsămînțarea 
acestor suprafețe, în raport cu ce
rințele unei furajări raționale. Su
prafața de pășuni și finețe pe care 
o avem, la care adăugăm și peste 
un milion de hectare suprafață 
arabilă dată pentru furaje de vo
lum, creează condiții atît pentru 
o bună furajare, cît și pentru 
crearea unei rezerve substanțiale 
în eventualitatea unor greutăți 
climatice.

Este necesar să trecem imediat, 
începînd din săptămîna viitoare, 
la amenajarea îngrășătoriilor de 
porci, pentru asigurarea furajării 
în condițiile și după normele sta
bilite. Să facem lucrări simple, 
astfel ca pînă la sfîrșitul verii, 
pînă în septembrie, practic toate 
unitățile, toate îngrășătoriile să 
dispună de amenajările res
pective.

O atenție deosebită va 4rebui să 
acordăm terminării amenajării 
grajdurilor de bovine — acțiune 
pe care am început-o anul trecut 
— precum și amenajării îngrășă
toriilor de ovine.

Cred că ați reținut că peste tot s-a prevă
zut și consumul de apă necesar. Astăzi, aproa
pe nu există județ unde să fi fost rezolvată 
în mod corespunzător problema apei pentru 
animale. Să revedem complet sistemul de 
adăpare a animalelor, să renunțăm la instalații 
costisitoare. Oricît de multe furaje s-ar admi
nistra, dacă nu se asigură cantitatea de apă 
necesară, furajele nu pot fi asimilate și nu dau 
randament.

Stimați tovarăși,

Se impune deci atît o restructurare a norme
lor de furajare, cît și a organizării fermelor 
zootehnice, a gîndirii din zootehnie, a învăță- 
mîntului zootehnic, a cercetării științifice zoo
tehnice.

Să trecem deci imediat la amenajarea în
grășătoriilor și crescătoriilor de porci, a graj
durilor de bovine, a saivanelor, a crescătorii
lor și îngrășătoriilor de păsări. Toate trebuie 
revăzute. Cu lucrări simple, să creăm condiții 
pentru adaptarea la cerințele furajării rațio
nale. Peste tot problema apei să fie conside
rată ca fundamentală. Toate fermele să aibă 
cantitatea de apă necesară, cu rezerva ce se 
impune.

Este necesar să ne gîndfm la felul cum să de
pozităm furajele. Silozurile pentru porci și bo
vine trebuie așezate lingă grajduri,, lîngă în- 
grășătorii. Să stabilim locul și să începem lu
crările de amenajare corespunzătoare, astfel 
încît să se ușureze furajarea în orice timp, 
evitînd transportul inutil. Am discutat că în 
două săptămîni să se amenajeze un model de 
grajd în care să se introducă apa și furajarea 
în condițiile noi. Primii secretari, directorii a- 
gricoli, zootehniștii care sînt aici să procedeze 
și ei astfel. încercați și voi și încercările voas
tre le vom confrunta și cu ce se va face la mi
nister, pentru a nu lucra fiecare la voia întim- 
plării. Să fie cît mai ieftin și să asigure o fura
jare simplă, o adăpare simplă.

De asemenea, este necesar să urmărim fo
losirea rațională a spațiilor. Ați văzut că pen
tru îngrășarea porcilor de la 30 la 110 kg pu
tem merge la o rotație de cel puțin 2,5 ori, adică 
putem să îngrășăm, pe același spațiu, 2 porci 
și jumătate pe an. La purcei — ținînd seama 
că sînt necesare 90 de zile pentru ca ei să 
ajungă la greutatea de 30 kg — putem să 
avem, pe același spațiu, cel puțin 3 serii și 
jumătate, chiar 4 pe an. Aceasta înseamnă 
eficiență ! La păsări de carne, am stabilit să 
mergem la cel puțin 5 serii pe an — și este 
obligatoriu să realizăm acest'lucru. Mă refer 
la aceste specii, unde rulajul este mai mare 
și care ne dau posibilitatea să asigurăm atît 
necesarul de carne, cît și o bună folosire a 
spațiilor, astfel încît să ne ajungă construcțiile 
actuale pentru a realiza cantitatea de carne 
de care avem nevoie. Desigur, pentru aceasta 
trebuie o bună organizare, ordine, disciplină. 
La păsări trebuie să realizăm neapărat în 
toate complexele incubația proprie, să nu mai 
transportăm puii de o zi cu mașina. Să-i du
cem numai cîțiva metri sau zeci de metri, 
din incubatorul din complex în hala de creș
tere. Vom reduce astfel atît mortalitățile, cît și 
consumul de combustibil.

Trebuie să analizăm problema folosirii in
tensive a spațiilor. Să asigurăm obținerea unei 
producții maxime pe spațiile construite, res- 
pectînd densitățile necesare. Nu cer să supra
populăm, nu vreau să existe nici un fel de 
justificare' pentru mortalitățile mari.

în ce privește bovinele, vreau să atrag aten
ția că, prin programul de autoaprovizionare
(Continuare în pag. a III-a)

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
cu privire la aplicarea experimentală a proiectului Legii 

retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
Art. 1. - Cu începere de la data de 1 februarie 1982 

in unitățile agricole cooperatiste se aplică experimental 
prevederile din proiectul Legii retribuirii muncii in unitățile 
agricole cooperatiste.

Aplicarea acestor prevederi se face pînă la adoptarea, 
prin lege, de către Marea Adunare Națională, in prima 
sesiune din anul 1982, a noului sistem de retribuire a 
muncii in unitățile agricole cooperatiste.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție 
și consiliile populare vor lua măsuri pentru organizarea

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

----------------- Publicăm in paginile IV-V-VI ___________

PROIECTUL LEGII RETRIBUIRII MUNCII 
ÎN UNITĂȚILE AGRICOLE COOPERATISTE

Sărbătoare scumpă a poporului romăn

UNIREA, O PAGINĂ EROICĂ 
DINTR-0 ISTORIE EROICĂ

Unirea Moldovei cu Țara Românească - rod al 
luptei duse de masele populare, de cărturarii pa- 
trioți ai timpului, eveniment aplaudat cu simpatie 
de opinia publică internațională înaintată, a marcat 
un moment istoric de importanță crucială în viața 
poporului român, punctul de plecare în formarea 
statului național unitar.

NICOLAE CEAUȘESCU
Aniversăm, astăzi, pentru a 123-a 

oară unirea principatelor. Două
zeci și două de milioane de inimi 
românești se vor prinde iarăși ln- 
tr-o simbolică și sărbătorească horă, 
spre a cinsti istorica înfăptuire de 
la 24 ianuarie 1859. Ziua in care pe 
harta lumii a pășit încrezător în 
viitorul său un nou stat liber și uni
tar — România, ziua în care în 
cartea veacurilor s-a înscris o nouă 
victorie a dreptății istorice, a abne
gației și tăriei morale a unui 
popor.

Cinstind această zi, aducem ast
fel un fierbinte omagiu generațiilor 
prin a căror luptă și jertfă s-au 
așezat trainice temelii unirii, ge
nerației care, printr-o remarcabilă 
clarviziune politică, prlntr-o admi
rabilă unitate și statornicie de voin
ță, a înfăptuit unirea, înlăturând 
obstacole și biruind greutăți nenu
mărate.

La 24 ianuarie 1859 a triumfat 
dreptatea istoriei. Căci s-au strîns 
laolaltă două ramuri ale aceluiași 
trunchi, căci și-au întins mîinile 
peste apele ..unui pîrîu fără putere" 
frați de același singe, vorbind 
aceeași limbă de o perfectă uni
tate, ce purta neștearsă pecetea Da
ciei și a Romei, avînd același tre
cut, aceleași doruri, aceeași misie 
de împlinit în omenire. Mai era 
dreaptă măreața înfăptuire si fiind
că însemna încununarea unor 
eforturi și strădanii ce coboară pînă 
în vremurile de început ale po
porului român. An după an si veac 
după veac, legătura de simțire a 

fost tot mal tare, conștiința iden
tității de neam a românilor de pre
tutindeni tot mai limpede, nevoia 
unirii lor — tot mai apăsată. Pe ele 
s-au întemeiat atîtea dintre izbînzile 
de seamă ale evului mediu româ
nesc ; din ele a tîșnit flacăra mare 
și curată a gmdului cutezător al 
domnului Mihai, din ele s-au hrănit 
■munca izvoditoare de lumină a căr
turarilor, visele și faptele revoluțio
narilor. Ele se regăsesc la temelia 
tuturor evenimentelor de frontispi
ciu ale istoriei noastre moderne, 
căci unirea, cum se scria în epocă, 
„era întîia nevoie și cea mai arză
toare dorință" a românilor.

Iar fiind astfel, nu putea să nu 
se împlinească. Dar drumul reali
zării n-a fost ușor, n-a semănat cu 
un marș triumfal. Nu. căci au tre
buit să fie biruite adversitățile, 
opoziția acerbă a unor mari pu
teri, cărora izbînda românească 
le-ar fi amenințat dominația secu
lară. inerția. conservatorismul ; 
după cum au trebuit înfrînte pla
nurile unor cercuri reacționare in
terne. ale acelei .’.tagme a jefuito
rilor" cu care voise să se răfuiască 
„Domnul Tudor" și care, și acum, se 
agățau de trecutul lor de privilegii, 
pentru a căror perpetuare se puse
seră chiar în solda unor interese 
străine. Unit, de nedezbtnat. po
porul român a învins însă, oferind 
lumii spectacolul măreț al -„unui 
stat mic inchis între vecini mari, 
zbătindu-se curajos împotriva aces
tora pentru independenta ce-i este 
amenințată", al unei „nații care di

MAREA CTITORIE
Țara noastră din vechime luminează blind în lume 
Ea pe brațul nostru șade, ea prin noi își are nume 
Țara noastră cu trei inimi dar c-un singur suflet, mare, 
Binecuvintat de piine și zidiri vizionare.
O, de veacuri peste veacuri, fără somn, înrourați, 
Fruntea blind ne-am sprijinit-o de ai noștri

munți Carpați 
Și nici fulgerul furtunii nici poruncă-mpărătească 
Din această-mbrâțișare n-au putut să ne clintească. 
Unora din piept prin veacuri le-au crescut copaci

cu gindul 
Să ne-acopere cu umbra, să ne mintuie pămîntul. 
Noi ce visuri de mărire am visat în privegheri ? 
Noi hotarul limbii noastre l-am împrejmuit cu meri. 
N-am dorit nicicind vreunul să se scuture-n afară — 
Doar atît : înmiresmată să ne fie blinda țară, 
Țara noastră cu trei inimi dar c-un singur

suflet, mare, 
Și un neam la el acasă in statornice hotare. 
Pentru-o clipă, voievoade, capul tău cel fulgerat 
Pe cîmpia-nlăcrimată gindul ni l-a-ntunecat. 
Noaptea auzeam cum plînge sub străine bolți cerești 
Lemnul dulce smuls prin veacuri

din pridvoare românești 
Și-am crezut pentru o clipă că sub cer se nasc fîntîni 
Doar pentru-a rîvni drept vamă capete

de domni români.

Din lăcașul tău de veghe ieși la soare, voievoade, 
împlinit îți este visul, astăzi capul nu-ți mai cade. 
Peste țara ce-am visat-o sufletului nostru piine 
Strălucește blind și pașnic soarele limbii române - 
El pe toți ne încălzește și ne-adună într-un neam 
însoțit de nimbul păcii, aurit de riu, de ram. 
Cînd privim înspre Moldova spunem Țara Românească 
Și gindim la Transilvania ca la vatra părintească, 
lată, dulcea ctitorie peste veacuri sărbătoare : 
Țara noastră cu trei inimi dar c-un singur suflet, mare. 
Cu Ea soarele răsare și-nserăm in Ea spre seară 
Și-o strigăm cu primul nume al iubirii : Mamă Țară.

Dan VERONA

muncii, cunoașterea, însușirea și aplicarea reglementărilor 
cuprinse în proiectul Legii retribuirii muncii, in toate uni
tățile agricole cooperatiste.

Observațiile și propunerile rezultate ca urmare a apli
cării experimentale a noului sistem de retribuire a muncii 
in unitățile agricole cooperatiste vor fi supuse, odată cu 
proiectul legii, spre dezbatere și adoptare Marii Adunări 
Naționale.

Art. 3. - Pe data intrării In vigoare a prezentului de
cret, Legea retribuirii muncii in unitățile agricole coopera
tiste nr. 27/1976, cu modificările ulterioare, precum și 
orice alte dispoziții contrare, iși încetează aplicabilitatea.

vizată de secole... vrea cu hotărîre 
să înlăture separația și încearcă, cu 
o minunată abnegație și un instinct 
politic foarte rar. să se unească, să 
fie unul și același trup". (L’Inde- 
pendance Beige", august 1856). Da, 
curajul, minunata abnegație, clarvi
ziunea politică, unitatea de voință 
au fost marile argumente ale po
porului român în obținerea victoriei. 
O victorie care este, deci, în tota
litate a lui, dar care, înscriindu-se 
pe linia progresului, a fost a tutu
ror forțelor progresiste de pretu
tindeni.

Unirea de la 1859 a exercitat o 
binefăcătoare înrîurire asupra evo
luției noastre istorice. Cu forte spo
rite, progresul economic a fost ac
celerat, structurile social-politice 
înnoite din temelii, geniul creator 
al poporului român dobîndind un 
cîmp mai larg de afirmare. Unirea 
a trezit speranțe noi și la românii 
de dincolo de Carpati. întărind si 
mai mult convingerea că ..soarele 
românilor la București răsare", că 
vremea cînd toți cei cu inima ro
mână își vor da mina între hotarele 
aceluiași stat neatîmat nu poate fi 
prea departe. Și. într-adevăr. la 
1877—’78, țara își proclama indepen
dența si o apăra cu bravii ei ostasi 
pe timpurile de luptă. Patru decenii 
mai tîrziu. unitatea national-stata- 
lă a românilor se desăvîrsea la Alba 
Iulia. votul unanim al reprezentan
ților legitimi ai poporului român 
dinlăuntrul arcului carnație prăvă-
(Continuare in pag. a Vil-a)

Școala
Unirii

Trei file de istorie, trei date isto
rice ar părea să simbolizeze, singu
re, ideea-obsesie a poporului ro
mân : Unirea.

1601...
1859.. .
1918.. .
Dar numai aceste date nu sînt . 

de-ajuns pentru a compune portre
tul Unirii. Multi alți ani, cu aparen
țe anonime, fără a se fi umplut de 
flacăra, fie ea si părelnică, a bucu-

Insemnâri de
Gheorghe TOMOZEI

riei Unirii pot polei pietrele de ho
tar ale tării căreia destinul i-a con
ferit forma inimii.

Obștea s-a simfit de totdeauna 
deolaltă, oamenii din miazănoaptele 
maramureșenesc și pînă la talpa 
argintată a Dunării s-au știut frați 
din vremea războaielor duse cu 
fala Romei, dar și de dina nte de 
ele. Frați pe care sculele cartogra
filor (fie ei si cartografi la curți 
imperiale) n-au izbutit să-i despar
tă cu desene-rană, trasate absurd 
pe un trup implacabil alcătuit cu 
indestructibile mădulare. Im alte 
înalte curți s-a decis frățietatea 
noastră, la curțile dorului, cu pa
jiști fertile si ape cintăloare.

Pentru mine n-a fost de mirare 
tragica înfruntare a ciobanilor, trei, 
din „Miorița", ci existenta simulta
nă rodită din aceeași matcă a trei 
„Miorițe", in trei trunchiuri de mo
șie românească. Fiindcă am muscat 
din același mit ca din aceeași fări- 
mă de piine.

Fiindcă n-a fost nevoie să ne în
vețe alții, decît nouă înșine ne-a 
fost dat să ne învățăm cum să ne 
aprindem in suflete „pohta" Unirii. 
Ne-am născut cu ea in inimi. 
Ne-am deprins să-i parcurgem trep-
(Continuare in pag. a Vil-a)
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„UNIȚI ÎN ORICE VREME, 
AM FOST, VOM FI BIRUITORI"

Forța minunată a unității socia
liste a poporului nostru constituie 
baza tuturor realizărilor noastre, 
garanția trainică a înfăptuirii Pro
gramului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, de 
înaintare a României spre comunism, 
de asigurare a întăririi continue a 
suveranității, a independenței patriei 
nodstre.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cind, la 24 ianuarie 1859, două, iar apoi, 
la 1 decembrie 1918, tustrele țările române de
veneau o ființă, o singură ființă, nu se împli
nea doar visul de veacuri al unui neam care 
stătea drept in furtunile istoriei ; nu se întor
cea doar o filă de aur în calendarul secolelor, 
filă de consfințire a unui act pe care voința 
poporului îl făptuise, ci, in rind cu acestea ți, 
poate, chiar mai presus de ele, se așeza pia
tra de temelie a viitorului țării. După 1859 și 
1918, in superba memorie a ființei sale scrie 
1921 și scrie 1944 și scrie 1965 - anul înteme
ierii partidului comuniștilor, anul insurecției ar
mate, anul gloriosului Congres al IX-Iea.

A devenit mai puternică, mereu mai pu
ternică, a devenit de nezdruncinat, atunci și 
in anii ce au urmat, unitatea poporului in ju
rul Partidului Comunist Român, al secretarului 
sâu general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. As
tăzi, ca un singur om, națiunea română so
cialistă - bărbați ți femei, tineri ți virstnici, 
muncitori, țărani ți intelectuali, români, ma
ghiari, germani ți de alte naționalități - iți 
stringe rindurile in jurul celui care întruchi
pează toate năzuințele ei de mai bine, voința 
de progres ți civilizație, hotărîrea de a înain
ta neabătut pe drumul ce duce spre piscu
rile inalte ale socialismului ți comunismului.

Revoluția socialistă este cea care a făptuit 
acest act de neconceput în alte condiții : trans
formarea unirii în unitate. Vibrantele che- , 
mări și afirmări ale unității naționale se în
scriu drept una dintre constantele de seamă ale 
gindirii ți acțiunii secretarului general al parti
dului.

Am stat de vorbă, in aceste zile, eu mai 
mulți oameni ai muncii ; despre unire, despre 
unitate, despre trecut ți despre viitor. Intr-un 
cuvint, despre viața lor, despre viața noastră.

lată gindurile pe care ni le-au impârtâțit ;

în marea
țării grădină

In st rin să unitate, construim 
România socialistă și comunistă

22 de milioane de inimi bat 
in același ritm

Alba Iulia este mai mult decît un 
oraț — este un simbol: al unirii și 
al unității românilor. Astăzi. în 1982, 
Alba Iulia ilustrează, și ea. succe
sele politicii de ridicare economică 
a tuturor zonelor patriei, de în
zestrare cu mijloace de producție 
moderne a întregului teritoriu. De
sigur. se pot da exemple multe, 
multe cifre, procente — însă din
colo de ele stau oameni, stau 
conștiințe, stau destine. Stă o parte 
a clasei noastre muncitoare, clasa 
conducătoare a societății, clasa co
loană vertebrală a unității națiunii 
române socialiste. Clasa munci
toare, clasa răspunzătoare pentru 
prezentul si viitorul patriei.

— Tot ce ne propunem si înfăp
tuim este rezultanta gîndirii și ac
țiunii comune a întregului popor — 
ne spune maistrul Vasile Dumitru, 
de la întreprinderea ..Porțelanul", 
una dintre cele mai moderne din 
Europa. în avangarda societății, 
clasa muncitoare poartă singură 
aspirațiile tuturor. De aceea, cind 
vorbim despre unire, despre uni
tate, nu ne gindim doar la 
o moștenire istorică, ci. în pri
mul rînd. la realitatea fierbin
te pe care o trăim. Sintem as
tăzi mai uniți in cuget și-n sim
țiri. în faptă comunistă decît ori- 
cind. in jurul partidului, al strălu
citului nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Rostind numele 
conducătorului patriei si poporului, 
gindim unitate, independentă, su
veranitate. ne angajăm să fim me
reu uniți spre binele celor ce mun
cesc.

— Cuvîntul omului muncii este 
legea societății noastre — a tinut să 
ne spună muncitoarea Hannelore 
Vomif, membră a consiliului oame
nilor muncii din întreprindere. în 
respectul lui. din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu. a fost 
făurit un sistem de conducere de
mocratică a societății, bazat pe prin
cipiul mobilizator — uniți în adop
tarea hotărîrii. uniți în înfăptuirea 
ei. Conducerea democratică a socie
tății noastre este rezultatul unită
ții Idealurilor întregii națiuni; 
și. totodată, condiția esențială a 
unității insăși. Unirea muncitoreas
că este intr-adevăr puterea noas
tră democratică. Ieri ca Si astăzi, 
astăzi ca și miine.

...Cîmpia Română — alt nume 
simbolic. De aici vine bună parte,

cea mai mare parte dn pîinea tă
rii. O face clasa țărănească, clasă 
ce dobîndește, tot mai mult, tră
săturile clasei muncitoare. A ieșit, 
la chemarea Partidului Comunist 
Român, din trecutul in care dusese 
pe umeri greul țării, dar nu se a- 
lesese decît cu sărăcia, ca să pă
șească într-o viață nouă.

Despre acea clipă si despre ziua 
de azi, stăm de vorbă cu coopera- 
toarea Emilia Călin.

— La adunarea generală din ia
nuarie 1959, cind tara sărbătorea 
100 de ani de la Unirea Principa
telor — și noi. țăranii din Gheor- 
ghe Doja. ne-am unit cu gîndul să 
scăpăm de sărăcie. Am intrat cu 
toții în cooperativa agricolă de pro
ducție. Azi e bine, foarte bine.

— La asemenea stare cum atl 
ajuns ?

— Nu v-am spus 7 Prin unire și 
muncă. A fost normal. Cind eram 
individuali făceam 1 000 kg de grîu 
la hectar. Acum facem 5 000. La 
porumb, de la 1 200 kg am ai uns la 
7 500. La floarea-soarelui — de la 
800 kg la 3 700. iar la sfecla de za
hăr, de la 15 000 kg la hectar la 
45 000 kg. Ca să faci producțiile 
astea trebuie să muncești, nu glu
mă. Să te bați cu ploaia și cu arșița, 
cu vîntul și cu frigul. Despre 'noi. 
dojenii, s-a dus vestea. Si. de*  ce 
să nu o spunem, sîntem mîndri. Co
muna noastră este pentru noi un 
fel de capitală. Si la urma urmei 
chiar este ...capitala pîinii.

...Da. avem multe lucruri să ne 
mîndrim.

Cine poate uita ziua de 25 iunie 
1965 — era la treieratul orzului — 
cînd prima vizită de lucru, prima 
întîlnire cu tara în calitate de secre
tar general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la noi a făcut-o. la 
Gheorghe Doja. stînd la sfat cu ță
ranii. Acum 17 ani ne-a spus că 
avem de făcut un drum lung, că vor 
fi si bucurii și greutăți — dar că 
uniți, vom învinge. Noi, asemenea 
întregii țări. îl urmăm fiindcă e su
flet din sufletul nostru. Acum, la 
ceas de mari sărbători, asigurăm 
partidul, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. căruia ii urăm numai 
bine si sănătate, că tot prin unire 
vom realiza si noua revoluție în 
agricultură. Aceasta este cu adevă
rat calea belșugului, e drumul nos
tru, al celor harnici.

Intr-adevăr, unitatea întregului 
popor mobilizat de partid este o 
forță materială. Au fost împreju
rări cînd unitatea a însemnat — 
aparent, în chip paradoxal — mai 
mult decît ea însăși ; a însemnat 
și putere de sacrificiu, și speranță, 
și omenie românească... Despre o 
asemenea Împrejurare, în conti
nuare.

Zimnicea, orașul de Ia Dunăre, 
distrus aproape în întregime de 
seismul din 1977, își afirmă azi și 
își probează pe deplin robustețea.

— Cine n-a mai văzut Zimnicea 
din zilele imediat următoare catas
trofei s-o fi întrebînd cum mai 
arată acum orașul — ne spune 
Nicolae Emilian, vicepreședinte al 
consiliului popular. Ce a însem
nat, de atunci, Zimnicea ? O ului
toare voință de a rămîne și de a o 
lua de la capăt Un freamăt con
tinuu de mașini și de oameni so
siți din Neamț și Sibiu, din Ialo
mița și Dîmbovița, Caraș-Severin 
și Gorj, Vîlcea, Maramureș, din 
celelalte colțuri ale Teleormanului, 
mîndri de a ști că lasă în urmă 
durată, frumusețe, liniște. O nepo

tolită febră a muncii, a voinței de 
a birui greutățile, a eroismului.

Vocația lui actuală este de oraș 
modern. Agricultorii de altădată 
au devenit și mecanici, electrici
eni, strungari, mașiniști, oameni 
stăpîni pe tehnică, creatori de bu
nuri materiale și spirituale. Dealt
fel, tot ceeg ce s-a înfăptuit în a- 
cești ani în oraș — zecile de 
blocuri, școli, casă de cultură, ci*  
nematograf, sediul politico-admi- 
nistrativ, 20 000 mp spații comer
ciale, obiectivele edilitar-gospodă- 
rești — poartă pecetea hărniciei 
lor, dar și a întregii țări. A unită
ții cetățenilor României socialiste.

Iată tot atitea imagini și cifre în 
care se cuprinde realitatea unei a- 
șezări, de la prăbușirea dureroasă 
pină la această superbă renaștere. 
Imagini și cifre în care pulsează 
energia omului, uriașa capacitate 
creatoare a societății noastre so
cialiste și, mai presus de orice, u- 
nitatea întregii țări care, ca un 
singur om, ne-a întins mîna și 
ne-a ajutat. Cînd 22 de milioane 
de inimi bat in același ritm nu 
există obstacol de netrecut ; exis
tă numai victorie.

De la munte pin' la mare 
Intr-o singură suflare, 
Veniți, oameni buni, din zare 
Ca sâ-ncingem hora mare. 
Hora mare a frăției 
Pe pămintul României, 
Fiindcă cele trei surori 
Sînt astăzi ca niște flori 
Care cresc dintr-o tulpină 
In marea țârii grădină. 
Hai să-ncingem hora mare 
Să mai facem ți-o urare: 
Să ne poarte înainte 
Bravul țării președinte, 
Cel mai bun dintre cei buni, 
Cel mai demn dintre români 
Să-i urăm cu toții, frate 
La mulți ani cu sănătate! 
Iar UNIREA să ne fie 
Unire pentru vecie.

Emilian CORICI 
muncitor
Gura Motrului, Mehedinți

Cu poporul 
muncitor

Vor fi bucurii și vor fi greutăți; 
împreună, vom învinge

...Drumul spre înălțimi — ne în
vață partidul nostru, secretarul său 
general — nu este un drum ușor, 
o trecere continuă pe sub arcuri 
triumfale. Este un drum de muncă, 
un drum pe care se cheltuiesc 
efort, sudoare. inventivitate. un 
drum pe care nu o dată sîntem con
fruntați cu piedici, cu greutăți. Un 
drum pe care se înaintează însă cu 
bărbăție, scrutînd zările, găsind în 
țelul înalt puterea de a învinge tot 
ceea ce ar putea întirzia suișul spre 
culmi.

Biruința este sigură — cu o con
diție : existenta acelei realități de 
care ne ocupăm în pagina de față, 
a acelei trăsături ce caracterizează 
trăirile puternice ale zilei de azi. 
unitatea. Uniți, nimeni și nimic nu 
ne poate infringe ; fiind și rămînînd 
uniți, nimeni și nimic nu poate sta 
în calea mersului nostru înainte, a 
marșului spre noi cote de bunăstare 
materială și spirituală a întregului 
popor.

O demonstrează viața întregului 
popor, o demonstrează viața fie
cărei unități a economiei noastre. 
Un singur exemplu : Combinatul 
de utilaj greu Cluj-Napoca. Cîte 
greutăți nu trebuie învinse acolo 
unde, concomitent cu construcția, 
se realizează și o asemenea pro
ducție constind din utilaje termo- 
energetice, utilaj chimic, utilaj de 
minerit etc ! Tovarășul Francisc

Hornoc, secretar adjunct al comi
tetului de partid, ne-a înfățișat cî- 
teva mari acțiuni — bătălii la care 
au participat în strinsă unitate co
muniștii, întregul colectiv.

— Cu ocazia vizitei în combina
tul nostru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, colectivul s-a angajat 
ca unele obiective să fie puse în 
funcțiune înainte de termen, prin
tre care și marea hală mecano-su- 
dură. La un moment dat însă, s-a 
făcut simțită o acută lipsă de for
ță de muncă ce periclita, pur și 
simplu, respectarea angajamentu
lui de onoare. Analizînd situația, 
comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii au hotărît să de
tașeze acolo trei echipe formate 
din 60 de meseriași buni, care au 
lucrat ziua și noaptea la montajul 
utilajelor ; locul lor în secțiile pro
ductive, de unde au fost scoși, l-au 
luat tovarășii lor de muncă, care, 
printr-o mai bună organizare și 
un plus de efort, au reușit să rea
lizeze și cota lor de producție.

A fost un examen greu, dar 
„promovarea" lui ne-a mai demon
strat încă o dată — dacă mai era 
nevoie — că în unirea pentru atin
gerea aceluiași țel, în unitate, 
avem o forță materială, o forță pe 
care clasa muncitoare o pune în 
slujba ei, în slujba întregului po
por.

„...ca un singur om, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități.

De cite ori nu au fost rostite, în 
anii noștri, cuvintele din titlu ! Și 
de fiecare dată ele au dat glas 
unei realități de nedezmințit, au 
definit politica și triumful politicii 
naționale a Partidului Comunist 
Român. Ea a dus la unitatea de 
conștiință a întregii națiuni româ
ne socialiste, la strîngerea rindu- 
rilor tuturor celor ce muncesc, in
diferent de naționalitate, în jurul 
partidului, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

— Aniversarea actului Unirii de 
la 24 ianuarie — ne spune Agneta 
Sebo, primarul comunei Turulung 
din județul Satu Mare — constitu
ie și pentru locuitorii comunei 
noastre — români și maghiari — 
o sărbătoare scumpă, căreia îi adu
cem cinstire, intr-un glas și într-o 
simțire cu întregul popor. Dintot- 
deauna cei ce muncesc s-au înțe
les între ei, dar unitate există 
doar azi, în anii socialismului, cînd 
oamenii muncii din țara noastră, 
fără deosebire de naționalitate, au 
pornit cu eroism, sub conducerea 
comuniștilor, pe calea construirii 
societății socialiste și comuniste.

In acești ani luminoși — și cu de
osebire de cînd în fruntea partidu
lui nostru se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — cei 5 C00 de locuitori 
ai comunei Turulung au parcurs, 
prin muncă unită și înfrățită, cele 
mai luminoase trepte din istoria 
milenară a acestor meleaguri. De 
aceea, împreună cu toți cetă
țenii României, sînt conștienți 
că viața lor de azi, destinul lor 
sînt indestructibil legate de perso
nalitatea strălucită a tovarășului, 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, de abne
gația, dăruirea și patriotismul în
flăcărat cu care își consacră în
treaga viață fericirii poporului, in
dependenței și suveranității patri
ei. De aceea, pentru locuitorii co
munei noastre nu poate fi cauză 
mai scumpă decît aceea de a-și 
uni și mai puternic rindurile, îm
preună cu întregul popor, în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și de a-și spori, prin muncă infră- 
țită, contribuția la înflorirea ne
contenită a patriei noastre socia
liste.

Norii scutură cojoace 
Pe tot plaiul românesc, 
Albe flori — solii de pace 
Ne-mpresoarâ, ne zîmbesc.

A pornit și hora sfintâ 
„Din Carpați, la Pirinei", 
Oamenii cu drag o cîntă, 
Zbor visat, cu porumbei.

Prins în horă, sub ninsoare, 
Cu poporul muncitor, 
Trimit caldâ-mbrâțișare 
Dragului conducător.

Vasile MUSCALU 
electrician 
mina Rogojelu, Tîrgu Jiu

Am fost și vom fi uniți 
în cuget și-n simțiri

Patria, leagăn 
de împlinire

1

...Vom trece urmașilor o țară 
frumoasă, „țară de glorii, țară de 
dor" ; le vom trece și bunurile spi
rituale — așa cum le-am preluat 
de la înaintași și cum am știut să 
le sporim. Și le vom trece cîteva 
idei-forță, adevărata lor zestre, 
idei de început și de încununare 
de drum. Printre ele, legatul sfînt 
al unității naționale.

Stăm de vorbă cu ultimul invi
tat al dezbaterii noastre, prof, 
univ. dr. Gheorghe Platon, de la 
Universitatea (simbolic numită) 
„Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

— Definitorie între actele funda
mentale ale existenței noastre ca 
neam și spiritualitate, unitatea re
prezintă, in conținutul și esența ei, 
o cauză de veacuri a poporului ro
mân. „Unitatea națională — scria 
Bălcescu, a cărui conștiință pa
triotică a fost adînc răscolită de 
această idee — fu visarea iubită a 
voievozilor noștri cei viteji, a tu
turor bărbaților noștri cei mari, ce 
întrupară individualitatea și cuge
tarea poporului spre a o manifes
ta lumii. Pentru dînsa ei trăiră, 
munciră, suferiră și muriră..." (

Actul de la 24 ianuarie 1859 re
prezintă prima împlinire decisivă 
a „celei mai mari, mai generale și

mai naționale dorințe" a poporului 
român. Unirea. desăvîrsită la 
1 decembrie 1918. mărturisește con
secvența și legitatea aceluiași ..vis 
de aur" al românilor. Pe firul con
tinuității istoriei, 23 August 1944 
se înscrie ca un nou și pilduitor 
moment de afirmare a unității 
naționale.

Ideea sacră a luptei pentru liber
tate și unitate a fost preluată si 
așezată la temelia grandioasei ope
re de făurire a României socialiste. 
Edificarea noii societăți pe pă- 
mîntul românesc, operă cu rădă
cini adinei în tradiția și în istoria 
națională, cu o finalitate care și-a 
găsit o atît de limpede expresie în 
viziunea largă a Programului par
tidului, unește în jurul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu toate energiile 
națiunii. Prin glasul său este 
transmis lumii și posterității noas
tre mesajul luminos de pace și 
viață demnă, într-o patrie liberă, 
mesajul unui popor la temelia că
ruia stă, nezdruncinată, credința 
in unitate.

Georqe-Radu CHIROVIC1 
și corespondenții „Scînteii"

E pace ,și lumină acum peste Carpați 
Miros de brad și pîine dăm luminii 

bucuroși
Sîntem la noi acasă, uniți ca niște frați 
Ața cum ne visară strămoșii din strămoși

Ard stelele pe culme ca timpul 
să-nflorească 

Se cerne peste dealuri o iarnă milenară 
Unirea-a fost de veacuri o stare 

românească 
Trăiască, deci, poporul în româneasca 

țară I

E pace ți lumină la Alba și la lași 
Un vultur se rotește cu focul in tării 
Că patria visată în timp de-naintași
E leagăn de-mplinire al noii Românii,

Dan BOSOANCA 
profesor
Vinju Mare, Mehedinți
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(Urmare din pag. I)
care l-am făcut, am stabilit tăie
rea lor la un an și jumătate. Acest 
program trebuie modificat. Nu tre
buie să tăiem nici un animal la un 
an și jumătate ! Nu se poate ajun
ge la greutatea pe care o dorim 
într-un an și jumătate. în condi
țiile noastre, ca să ajungă anima
lul la 400 kg, ne trebuie practic 2 
ani, iar dacă este crescut pe pă
șuni trebuie 2 ani și 3 luni sau 2 
ani și 4 luni. Trebuie neapărat să 
modificăm prevederile din pro
gram și să aplicăm ceea ce am 
stabilit astăzi în normele de fura
jare. Nu se poate tăia animalul 
mai devreme de 23^-24 de luni. 
Dacă se merge numai pe pășunat 
— atît în cooperative, la întreprin
deri de stat, cît și la țăranii par
ticulari — animalul trebuie ținut 
doi ani și două, trei, patru luni, 
pentru a putea fi adus la greutatea 
respectivă. Numai așa vom avea 
carne de bovină și șeptelul de care 
avem nevoie. Dacă îmbunătățim 
pășunile, putem să obț.' 'em și 
700—750 grame spor zilnic fn me
die. Nu putem Să ne propunefn să 
obținem un spor mai mare decît 
s-a stabilit în normele de furajare. 
Trebuie să terminăm cu planifica
rea care stabilește sporuri irealiza
bile !

Atrag foarte serios atenția că la 
bovine va trebui să facem un pro
gram pecial și, timp de doi ani, 
aproape Să nu tăiem nimic — decît 
vacile pe care le scoatem la refor
mă. Desigur, avem deja un anumit 
număr de animale care pot ajunge 
într-un an la greutatea respectivă, 
tinînd seama că au acum un an 
sau aproape un an. Un an și ju
mătate sau chiar doi ani, consumul 
de carne de bovină de 15 kg, pe 
care l-am stabilit în program, să-l 
reducem. Să spunem aceasta popu
lației, oamenilor, ca ei să înțelea
gă — și să putem astfel ajunge la 
normal cu animalele noastre. Prac
tic, dacă într-o gospodărie avem 
o mie de vaci care fată în anul 
1982, în 1982 și 1983 nu putem tăia 
nici un animal, pentru că vițelele 
trebuie să meargă toate la repro
ducție. Tăurașii trebuie să ajungă 
la doi ani și, de-abia în 1984, în fe
bruarie, putem tăia din vițeii ce se 
nasc în acest an, în martie. în ce 
.privește vițelele, practic la o mie 
de vaci noi trebuie*  să avem 1500 
ide vițele și juninei. Trebuie să ți
nem tineretul femei pînă la tăta
re doi ani și trei luni. Așa trebuie 
să procedăm dacă vrem să facem 
o zootehnie rațională, dacă vrem 
să avem lapte și carne. La efecti
vele de vaci pe care le avem ac
tualmente — de fapt, ar trebui să 
avem 10 500 000 bovine — la 
3 000 000 de vaci care fată trebuie 
să avem minimum 4 milioane de 
tineret, vițele și juninci, plus tău- 
rași vreo 3 000 000—3 500 000. De 
aici trebuie să pornim, și în func
ție de aceasta să creăm și spa
țiile corespunzătoare. M-am refe
rit la aceasta pentru că în pro
blema vacilor și a bovinelor tre
buie să luăm măsuri hotărîte, ast
fel ca în cincinalul acesta să in
tri _ *n  normal.

Va trebui să ne gîndim foarte 
serios ca, încă din anul acesta, să 
suplimentăm programul de carne 
de pasăre și de porc. Anul acesta, 
dintr-un anumit număr de purcele 
care urmează să fie puse la îngră
șat să obținem un rînd de purcei. 
Practic, vom întîrzia o lună și ju
mătate, cel mult două luni, livra
rea lor. Trebuie să ne propunem 
să obținem un milion, un milion și 
jumătate de purcei în plus ; să nu 
mai tăiem anul acesta, și nici anul 
viitor, purceii prevăzuți, adică pes
te un milion. în următorii doi ani 
să dăm populației, pentru consum, 
In loc de carne de bovină, mai mul
tă carne de porc.

Același lucru va trebui să ne 
gîndim și în ce privește puii. Avem 
o rezervă, mergînd la 5 serii de 
pui anual — dar, printr-o organi
zare bună, putem merge chiar și 
la cinci serii și jumătate. Putem 
lua măsuri să reducem programul 
de tăiere și la miei, organizînd, 
cel puțin la un număr de oi, o fă- 
tare suplimentară. Vom obține în 
doi ani — în 1982—1983 — trei 
fătări. Nu mă refer la toate 
oile, dar cu circa două milioane de 
oi să ne propunem să facem 
aceasta. Astfel, vom obține canti
tăți suplimentare de carne.

Elaborăm acum un program de 
creștere suplimentară a două mi
lioane de oi merinos în acest cin
cinal, față de plan. Și aceasta tre
buie s-o realizăm prin fătări supli
mentare, prin oprirea de la tăie
re a mieilor. Cu două milioane de 
oi merinos în plus, nu vom mai im
porta lînă și chiar vom avea circa 
2 500 tone în plus, peste necesități. 
Nu vom mai importa nici lînă, nici 
piei.

Ne-am propus, de asemenea, să 
dezvoltăm o nouă rasă de oi care 
produc 200 pînă la 240 litri de 
lapte pe an. Am stabilit să ajun
gem la 400 000—500 000 asemenea 
oi în 1985. Este o oaie care, în pri
mul rînd, asigură lapte. Este foarte 
bună In gospodării particulare. Un 

cetățean cu 5 oi din acestea își a- 
sigură laptele și carnea — și le 
crește foarte ușor. Nu toți vor pu
tea să aibă o vacă, dar 5 oi orice 
cooperator poate ține.

Cu producția de porumb-siloz, 
de care am vorbit, orice membru 
cooperator care are 30 de ari în 
folosință poate să-și țină o vacă și 
poate să-și crească 2 porct Am 
prevăzut însă că, din cooperativă, 
să-i dăm și concentrate pentru 
animale, să-l dăm și furaje gro
siere. Trebuie să organizăm ca 
toți cooperatorii să crească anima
le. Dezvoltarea producției de bovi
ne și ovine la cooperatori și la ce
tățeni este o necesitate pentru asi
gurarea bunei aprovizionări. Inclu
siv inginerul agronom, medicul ve
terinar, învățătorul, profesorul, pri
marul trebuie să crească animale. 
Autogospodărirea, autoaprovizio- 
narea înseamnă în primul rînd 
producție — autoproducție și pe 
urmă autoaprovizionare.

Realizarea tuturor acestor pre
vederi cere măsuri organizatorice 
deosebite, îmbunătățirea și folosi
rea rațională a spațiului. Va tre
bui — pentru bovine mai cu seamă
— să realizăm unele investiții su
plimentare.

Trebuie luate măsuri și pentru a 
asigura oamenii necesari sectorului 
zootehnic. Să asigurăm ca în zo
otehnie să lucreze cei mai buni 
cooperatori. Vicepreședintele pe 
care l-am prevăzut la cooperative
— și care, de regulă, se zice că 
lucrează în zootehnie — trebuie să 
fie un om priceput, care real
mente să poată asigura conduce
rea sectorului zootehnic. La retri
buție el este ridicat imediat după 
președinte, tocmai pentru a putea 
pune un om bun care să conducă 
acest sector de importanță deose
bită pentru dezvoltarea agricul
turii noastre. Am stabilit o 
retribuție specială pentru zoo- 
tehniști. Lucrînd în condiții si
milare cu acelea din I.A.S.- 
uri, vor primi aceeași retribuție. 
Tinînd seama că au și alte avan
taje în cooperativă — lotul perso
nal, iar la pensionare ajutor în na
tură — am stabilit să primească 
80 la sută din pensia muncitorilor 
din agricultura de stat. Să părăsim 
mentalitatea că în zootehnie poate 
lucra oricine ; aceasta este o me
serie și trebuie făcută de buni me
seriași. Să stabilizăm oamenii; 
să-i alegem pe cei mai buni, să-i 
școlarizăm, să-i instruim perma
nent, pentru a avea zootehniști 
buni. Pe ciobani va trebui să-i plă
tim chiar mai mult, desigur, în ra
port de numărul de oi ; să avem 
ciobani permanenți care să asigure 
îngrijirea oilor în mod corespun
zător.

Am în vedere să apelăm la unii 
muncitori din industrie să se în
toarcă în agricultură, mai cu sea
mă cei necalificați ; să-i trimitem 
să lucreze în zootehnie, asigurîn- 
du-le condițiile necesare. Nu vor 
primi, practic, mai puțin decît 
muncitorii necalificați din indus
trie și vor avea aceeași situație la 
pensionare.

Zootehnia este sectorul căruia 
trebuie să-i acordăm cea mai mare 
atenție pentru a-1 pune pe picioare 
în următorii 3—4 ani, în cincinalul 
acesta. în acest scop, să aplicăm 
măsurile pe care le-am discutat 
astăzi aici.

Stimați tovarăți,

Ați văzut și măsurile de îmbu
nătățire a legii retribuției. De fapt, 
este o lege nouă. Pe baza creșterii 
prețurilor la produsele agricole și 
a realizării producțiilor stabilite 
prin plan, există posibilitatea ma
jorării cu circa 25 la sută a veni
turilor cooperatorilor. De aici și 
normele ce s-au stabilit — și care 
asigură, de fapt, creșterea cu 25 
la sută a veniturilor. Am trecut la 
norme echivalente cu cele din
I.A.S.,  pentru a crea condiții ca și 
în agricultura cooperatistă, prin 
realizarea aceleiași cantități de 
muncă și a acelorași producții, să 
se obțină aceleași venituri, iar în 
condițiile depășirii producției, ve
nituri suplimentare.

Prin aceste măsuri se realizează 
un raport corespunzător între veni
turile din alte ramuri de activitate 
și veniturile din agricultură. Ținem 
însă seama că este totuși necesar 
să existe o anumită deosebire, 
avînd în vedere veniturile supli
mentare și condițiile de la sate față 
de cheltuielile celor ce locuiesc la 
orașe. Realizarea acestui raport 
echitabil între, veniturile din in
dustrie și celelalte ramuri și cele 
din agricultură trebuie neapărat 
să determine o preocupare sporită 
pentru realizarea sarcinilor impor
tante ale acestui domeniu și pentru 
reținerea unui număr mai mare de 
tineri în agricultură, chiar pentru 
întoarcerea unora la sate.

Am vorbit de retribuția care am 
stabilit-o pentru zootehniști. S-a 
făcut aceasta — repet — pornind 
de la necesitatea de a avea mun
citori permanenți, bine pregătiți, 
cu o înaltă calificare, de a ridica 
zootehnia la nivelul prevederilor 

din Programul partidului, al posi
bilităților și cerințelor asigurării 
bunei aprovizionări a populației.

Am stabilit norme mai bune și 
un raport mai bun între venitu
rile cooperatorilor și cadrelor de 
conducere, în raport de răspunde
rile și obligațiile fiecăruia. Cred că 
ați observat că, începînd cu pre
ședintele, retribuția cadrelor de 
conducere este legată de venitul 
cooperatorilor. Toți trebuie să știe 
că pot cîștiga mai bine dacă coo
peratorii cîștigă bine. Deci toți tre
buie să se ocupe de organizarea 
producției, să asigure de lucru coo
peratorilor, astfel ca aceștia să 
poată avea venituri cît mai mari
— și în raport de aceasta vor creș
te și veniturile lor.

Un alt principiu de la care am 
pornit a fost ca 70 la sută din ve
nitul de bază să fie legat de pro
ducția realizată și numai 30 la sută 
de complexitate și alte venituri. 
Venitul real — cum este și în 
industrie — trebuie să fie legat de 
producție.

Vom revedea și la I.A.S. legea 
de retribuire atît a muncitorilor, 
cît și a conducerii, a tuturor ca
drelor, care — toate — trebuie să 
realizeze venituri în strînsă legă
tură cu producția.

Acestea au fost cele cîteva lu
cruri pe care am vrut să le subli
niez în legătură cu Legea retribu
ției. Va trebui să dezbatem această 
lege și să trecem la aplicarea ei. 
Desigur, va fi aprobată de către 
Marea Adunare Națională. Dar 
pină atunci, pe baza ei va trebui 
organizată întreaga activitate, iar 
dacă vor apărea observații sau vor 
mai fi necesare completări, o vom 
îmbunătăți, în așa fel încît să co
respundă pe deplin noilor sarcini 
și noilor condiții din agricultură.

Stimați tovarăși,

Aș dori, de asemenea, să atrag 
atenția asupra problemelor legate 
de mecanizarea lucrărilor agricole. 
N-am avut timp să vedem propu
nerile făcute de județe cu privire 
la îmbunătățirea și dezvoltarea 
unităților de mecanizare. Se pare 
că tovarășii au ținut fiecare seama 
de necesitățile existente în județe ; 
desigur, dacă vor apărea și altele
— vom mai vedea. Probabil că 
vom porni de la aceste propuneri. 
Dar vrem și noi să ne convingem 
dacă unii n-au fost prea largi sau 
prea strînși. Desigur, în această 
acțiune trebuie avute în vedere 
inclusiv mijloacele de tracțiune 
animală.

Trebuie să acționăm în conti
nuare pentru a îmbunătăți sistema 
de mașini. Am făcut o tipizare la 
tractoare. Acum industria con
structoare de mașini a realizat mo
dificări care, se pare, sînt bune și 
duc la o creștere a productivității 
tractorului cu 30—40 la sută. Trac
torul de 65 CP poate, spre exem
plu, să lucreze cu 5 pluguri — în. 
loc de 3 — și să se realizeze o re
ducere a consumului de combusti
bil pînă la 30 la sută.

O problemă importantă este însă 
folosirea mai bună a sistemei de 
mașini. în anul acesta chiar, tre
buie să vedem cum putem cupla 
mașinile, ca să executăm simultan, 
la aceeași trecere de tractor, mai 
multe lucrări agricole — de pre
gătire, de însămînțat, de întreți
nere. Am rugat pe primii secre
tari să analizeze, fiecare în județul 
său, această problemă. Ministerul 
a pregătit ceva în această pri
vință. Va trebui să trecem la 
asamblarea și cuplarea mașinilor, 
astfel ca în primăvară, cu mași
nile existente, să realizăm în 
această privință maximum din ce 
este posibil acum. Pentru viitor 
am stabilit să lucrăm Ia elaborarea 
unor noi sisteme de mașini multi
funcționale, care să execute simul
tan un număr de lucrări. Aceste 
mașini-agregat ne vor da putința 
să eliminăm trecerea la infinit cu 
tractorul peste pămînturi, să redu
cem durata de executare a lucrări
lor și consumul de combustibil, deci 
să asigurăm și reducerea cheltuieli
lor materiale. Am stabilit un colec
tiv care să lucreze în acest sens. 
Dar pînă trecem la noile sisteme de 
mașini le vom folosi pe cele exis
tente. Știu că avem mulți oameni 
care au dat dovadă de spirit ino
vator ; dacă au idei, dacă au rea
lizări în această privință — să 
fie prezentate. Să încercăm să 
găsim cele mai bune soluții. 
Aceasta e o problemă care nu se 
poate rezolva numai de mecani
zatorii din minister, mai cu seamă 
că unii stau de 20 de ani acolo și 
au uitat agricultura. Nu o pot 
rezolva nici numai cei din insti
tutele de cercetări. De aceea, tre
buie să angajăm mai mult oamenii 
din producție, mecanizatorii, ingi
nerii, pentru a face acest lucru.

Doresc să menționez, și în acest 
cadru, că trebuie neapărat’ ca, pînă 
la 20—25 februarie, să încheiem 
toate lucrările de reparare a trac
toarelor și mașinilor agricole. Nu 
trebuie să intrăm în campania 
agricolă — care va începe la sfîr- 

șitul lui februarie — cu tractoare, 
semănători sau alte mijloace de 
lucru nereparate. Probabil, vor 
mai rămîne combinele, dar pentru 
ele mai avem timp pînă în luna 
mai, în afară de cele care trebuie 
să lucreze la furaje, în aprilie Și 
în mai.

Stimați tovarăși,

Doresc să mă refer acum la pro
blema amplasării culturilor. Ni 
s-a spus că s-au făcut propuneri, 
că s-a discutat și s-a stabilit cum 
să se amplaseze culturile în toate 
unitățile. Vom lua ca bun ceea 
ce au propus județele, desigur, în 
condiții care să asigure realizarea 
suprafețelor, așa cum s-a stabilit.

Va trebui să aducem și unele 
îmbunătățiri în ceea ce privește 
planul de furaje, repartizînd de la 
început o anumită suprafață pen
tru porumb-siloz, luînd, desigur, în 
calcul și cultura a doua. Practic, 
cultura a doua trebuie să meargă 
în întregime la siloz, strîngînd 
știuleții separat, iar cocenii, de a- 
semenea, separat. Este necesar ca 
la fiecare județ, dar și pe plan 
central, să luăm măsuri pentru a- 
sigurarea silozului din cultura a 
II-a și, în raport de aceasta, să 
stabilim cît trebuie să punem siloz 
în cultura I, în așa fel încît să 
realizăm în întregime programul 
de furaje.

Deși iarna e grea, cunoscîndu-se 
amplasarea culturilor, trebuie des
fășurate activitățile de pregătire a 
lucrărilor de primăvară — în pri
mul rînd căratul gunoiului. Pînă la 
sfîrșitul lui februarie trebuie să nu 
mai rămînă netransportată decît 
cantitatea de gunoi aflat în fer
mentație. In rest, obligatoriu, totul 
trebuie transportat, cu toate mij
loacele. Să facem o curățenie ge
nerală și în complexe, și în gos
podării, peste tot ! Este și o proble
mă de igienă. Chiar și Ministerul 
Sănătății trebuie să exercite un 
control serios din acest punct de 
vedere. Depozitarea, menținerea 
ani de zile a gunoiului, a bălega
rului reprezintă focare de infecție, 
atît pentru animale, cît și pentru 
oameni. Trebuie neapărat să lichi
dăm complet această situație 1

între prioritățile acestei perioada 
întră și lichidarea definitivă — a- 
colo unde se mai găsesc încă -» 
a paielor și cocenilor de pe cîmp. 
Totul trebuie transportat; nimic 
nu mai trebuie să rămînă, sub nici 
un motiv, în cîmp ! Trebuie, de 
asemenea, ca, pînă la sfîrșitul lunii 
februarie, să terminăm arăturile 
care au mai rămas și să corectăm 
arăturile făcute prost. Am văzut în 
județele Ialomița, Călărași și Giur
giu capetele arăturilor neexecutate 
corect, cîte 10, chiar 15 metri nea
rați. Mai sînt și crovuri nelucrate. 
-Să se controleze fiecare teren și, 
acum, fiind înghețat, trebuie arate 
și desfundate adînc, chiar cu caz
maua dacă e nevoie, astfel încît, în 
ianuarie și februarie, să pregătim 
în cele mai bune condiții campania 
de însămînțări din primăvară.

Desigur, trebuie să avem, toto
dată, in vedere încheierea contrac
telor — cu participarea întreprin
derilor de specialitate — la sfeclă, 
la floarea-soarelui,- la in, la ricin, 
în legumicultură etc. Am în vedere 
și obligația întreprinderilor produ
cătoare de a verifica și de a con
stata dacă terenurile destinate cul
turilor respective îndeplinesc con
dițiile, dacă sînt bine lucrate, li se 
dau îngrășămintele necesare etc. In 
responsabilitatea acelorași între
prinderi intră și controlul semințe
lor, al asigurării calității lor. Aceas
ta, desigur, nu diminuează răspun
derea conducerilor unităților și a 
specialiștilor, dar cel ce face con
tract și dă avans trebuie să contro
leze lucrările. Aceasta este o obli
gație și trebuie să fie îndeplinită 
cu strictețe. Trebuie să se ia mă
suri ca toate unitățile să-și înde
plinească îndatoririle ; inclusiv în
treprinderea de păstrare a cereale
lor — care este și de contractare și 
care numai ea poate da avansul — 
trebuie să verifice suprafața cu 
grîu, dacă grîul a răsărit. Trebuie 
controlat dacă orzul și celelalte 
culturi au răsărit, dacă s-a asigu
rat suprafața necesară pentru po
rumb. Numai în raport de rezulta
tele controlului privind pregătirile 
și realizarea suprafețelor stabilite se 
semnează și se dă avansul. Cine va 
semna fără control, va plăti din 
buzunar. Am stabilit să nu se mai 
plătească dobîndă pentru avans; 
dar cine nu realizează producția, 
va plăti dobînda. Trebuie și aici să 
punem ordine și disciplină !

Este necesar să se desfășoare lu
crările din pomicultură în cursul 
iernii. S-a introdus și aici practica 
de a nu se mai executa lucrările 
din pomicultură care, tradițional, 
se executau iarna, inclusiv trata
mentul pomilor și pregătirea pen
tru plantațiile din primăvară. Or, 
se știe că gropile, desfundatul — 
inclusiv pentru vii — trebuie rea
lizate acum, în februarie. Doar 
acum mai poate pămîntul să mai 
rețină apă, deși lucrările de des
fundare trebuiau executate în 

deci, 
mari, 
tim-

unele

toamnă. Să asigurăm, de aseme
nea, pregătirea răsadurilor, pe care 
încă din februarie trebuie să le 
punem în sere, în solarii și în cîmp 
— cu patul corespunzător din gu
noi de grajd, acoperit cu paie sau 
cu polietilenă ; să asigurăm, 
din vreme, răsaduri cît mai 
ca să putem obține recolte 
purii.

Doresc să mă refer și la 
probleme legate de îmbunătățirile 
funciare și de irigații. Trebuie să 
se ia toate măsurile pentru execu
tarea lucrărilor de desecări, de 
adîncire și reglare a șanțurilor. 
Trebuie lichidată practica de a în
cepe executarea lucrărilor de dese
care în martie, aprilie și mai, stri- 
cîndu-se astfel recolta. Toate aces
te lucrări trebuie executate acum, 
iarna. De asemenea, trebuie trecut 
imediat la împrăștierea pămîntului 
rezultat, care trebuie folosit la aco
perirea denivelărilor, a crovurilor. 
Să folosim toate mijloacele de care 
dispun unitățile pentru transport, 
să nu intrăm sub nici un motiv în 
primăvară cu această situație I La 
fel, să acționăm pentru terminarea 
lucrărilor de irigații, să facem toa
te probele necesare. Să terminăm 
cu practica de a se aștepta luna 
Iunie pentru a se pune în funcțiu
ne sistemul de irigații.

Rog pe tovarășii din agricultură, 
conducerea ministerului, primii 
secretari să analizeze problemele 
sistemelor actuale de irigații, să 
acționeze pentru repararea lor 
acum, în timpul iernii, și punerea 
în stare de funcționare ; totodată, 
să analizeze situația desecărilor și 
să se ia măsurile necesare.

Toată lumea trebuie să iasă la 
muncă. In agricultură nu există 
pauză. Lucrările pe care le avem 
de executat sînt de o asemenea 
amploare încît trebuie să acțio
năm, zi de zi, pentru efectuarea 
lor, indiferent de condițiile me
teorologice de care dispunem.

In ceea ce privește lucrările 
propriu-zise de primăvară, vom 
organiza o întîlnire specială în 
cea de-a doua parte a lunii fe
bruarie. Doresc, totuși, să spun că 
nu trebuie să se mai repete ceea 
ce s-ă întîmplat anul trecut; să 
luăm măsurile necesare pentru 
realizarea cu orice preț a densită
ților și producțiilor planificate. Nu 
putem să avem mai puțin de 30 
mii kg de sfeclă la hectâr, dacă 
punem 80—100 mii de plante; 
chiar dacă punem sfecla la înce
putul lunii mai, tot trebuie să ne 
dea, pînă la 
brie, 30—35 
hectar, dacă 
tea normală, 
la densitatea 
plante la hectar, nu putem să nu 
obținem 30—35 mii kg la hectar. 
Și nu putem — în condiții de iri
gare și în zonele de precipitații — 
să nu obținem la porumb 5—6 mii 
de kg, dacă punem 50—60—70 mii 
pînă la 80 mii de plante la hectar. 
Ce irigații ne trebuie acolo unde 
avem umiditate de 800—900—1 000 
litri anual, adică de 2—3 ori mai 
mult cît avem în Bărăgan ? Unii 
se plîng că au prea multă apă. 
Dacă lucrează bine,' dacă asigură 
densitatea necesară, pot, practic, să 
obțină o recoltă mai bună decît în 
Bărăgan, unde trebuie să facem iri
gații. Trebuie văzut, de asemenea, 
cum stăm cu semințele, cu tot ceea 
ce e necesar pentru a asigura reali
zarea în cele mai bune condiții a 
însămînțărilor și a tuturor lucră
rilor de primăvară.

începutul lui octom- 
de mii kilograme la 
se respectă densita- 
Dacă punem cartofi 
de 50—60 mii de

Stimați tovarăși,

începînd de săptămîna viitoare 
se poate trece la organizarea adu
nărilor generale, atît în I.AS. și 
S.M.A., cît și în cooperative, astfel 
încît acestea să se încheie cel mai 
tîrziu la 8—10 februarie. Trebuie 
să organizăm în așa fel desfășu
rarea lor, Încît să asigurăm dezba
terea problemelor apărute în 1981 
în spiritul celor discutate în ple
nara Comitetului Central și a 
concluziilor consfătuirii de astăzi. 
Pe primul plan să punem dezbate
rea și stabilirea măsurilor care 
trebuie luate pentru realizarea 
planului pe acest an. Practic, toate 
cooperativele și toate unitățile tre
buie să-și organizeze activitatea in 
așa fel încît să obțină producțiile 
planificate. Nu va fi admisă nici 
un fel de justificare pentru ni
meni care obține 
Acolo unde apar 
impun 
schimbarea 
ia măsurile 
cel care au 
să cuprindă 
buni organizatori, să fie trecuți în 
alte activități, unde pot fi utili, 
în toate locurile să fie puși oameni 
care să asigure o bună conduce
re, o bună organizare și realizarea 
planului stabilit.

Trebuie să asigurăm măsuri fer
me pentru întărirea ordinii, disci
plinei, repartizarea corespunzătoa
re a oamenilor, începînd cu zooteh
nia. Să trecem la formarea brigăzi
lor, a formațiunilor de lucru. Fie-

măsuri
unor 
corespunzătoare, 
dovedit că nu 
munca, că nu

producții slabe, 
probleme care 
organizatorice, 
cadre, să se 

iar 
pot 
sînt

munca 
de ea

în primire și 
în tot cursul

s-a discutattot ce

dezbaterii serioase a 
și a stabilirii măsuri- 
pentru a pune ordine 
în unitățile agricole

Tre- 
iasă 
ne- 
sau

atunci cînd este 
strîngă fructele 

cînd trebuie însămîn- 
plantate legumele, la

w»

care să-și ia 
să răspundă 
anului.

Trebuie ca 
aici, programele, măsurile să fie 
dezbătute, discutate — și fiecare 
unitate de stat și cooperatistă să-și 
stabilească programe concrete de 
măsuri. Nu avem nevoie de adu
nări generale formale ; să organi
zăm adunări de lucru, în care să 
se dezbată aprofundat problemele, 
obiectivele, măsurile, să se ia po
ziție hotărîtă față de lipsuri. Zile
le acestea am primit scrisori din
tr-un șir de cooperative care vor
besc mai cu seamă despre nereguli, 
despre abuzuri. Desigur, este un 
drept al fiecăruia să scrie despre 
problemele care-1 preocupă — și nu 
vreau să se înțeleagă că am dori 
să oprim acest drept — dar tre
buie să determinăm pe cooperatori 
să-și spună cuvîntul în adunările 
generale și să lupte acolo, în ca
drul colectivelor din care fac par
te, pentru a-i îndepărta pe cei ce 
fac abuzuri și nu-și îndeplinesc da
toria, să acționeze pentru a îndrep
ta lucrurile.

Atrag atenția organelor agricole, 
Uniunii cooperatiste, conducerii co
mitetelor județene de partid asu
pra bunei organizări a adunărilor 
generale, a 
problemelor 
lor necesare 
și disciplină 
de stat, în cooperativele agricole, în 
toate domeniile de activitate.

In adunările generale trebuie să 
stabilim participarea la muncă a 
tuturor. Prin Legea retribuirii am 
prevăzut că, începînd cu președin
tele, toți sînt obligați să realizeze 
anual un anumit număr de zile sau 
de norme — o anumită cantitate 
de muncă în producție. Chiar con
tabilul nu poate primi retribuție 
dacă nu participă și nu execu
tă anumite lucrări agricole, 
buie să lase hîrtiile și să 
în cîmp 
voie să 
tomatele, 
țațe sau 
vie, la pomi etc. La aceste lucrări 
trebuie să participe toată lumea, 
inclusiv copiii cooperatorilor, copiii 
tuturor oamenilor din comună — 
de la vîrsta de 10 ani.

în stabilirea programului de lu
cru al formațiunilor trebuie luată 
în calcul participarea la muncă a 
tuturor, inclusiv a familiilor celor 
care lucrează în cooperativă, 
în unitatea de stat, a tutu
ror celor care trăiesc în comună. 
Pentru că toți trebuie să mănînce 
de acolo — și inginerul, și doctorul 
veterinar, și contabilul ; toți pri
mesc grîu și alte produse — toți, 
deci, trebuie să muncească și să 
producă ! Numai cu hîrtii nu se 
poate obține recoltă ! Cînd apare 
o problemă urgentă în agricultură 
— de exemplu, dacă au apărut în 
grîu buruieni — să se închidă 
școala și toată lumea să lucreze. 
Să scoatem copiii — așa cum 
se făcea și înainte — și, cu 
profesorul și cu toți funcțio
narii din comună, în frunte 
cu primarul, în două zile să se 
scoată ciulinii, pălămida și așa 
mai departe. Deci, cînd sînt pro
bleme urgente, toată lumea să par
ticipe la munca din agricultură.

In sensul acesta să se discute în 
adunările generale și să se stabi
lească măsuri, inclusiv unde tre
buie să lucreze fiecare.

Subliniez toate acestea pentru a 
înțelege că trebuie să introducem o 
gîndire și un spirit nou în agricul
tură. Nu se poate ca pămîntul pe 
care-1 avem să nu dea atît cît 
ne-am propus. Aceasta cere însă 
ordine, disciplină, muncă și reali
zarea lucrărilor în condițiile stabi
lite.

Iată probleme pe care trebuie să 
le dezbatem în adunările generale 
și care trebuie șă fie bine înțelese 
de toată lumea. In prealabil, să le 
discutăm în adunările de partid. 
Comuniștii trebuie să înțeleagă că 
nu pot fi membri ai partidului 
munist dacă nu-și îndeplinesc 
Iul în producție, acolo unde 
crează. Să facem ca adunarea 
nerală să-și îndeplinească rdlul 
de organ suprem de conducere a 
cooperativelor, a unităților de stat, 
în conformitate cu prevederile le
gilor. Ea trebuie să ia hotărîri pen
tru înlocuirea celor care nu-și tac 
datoria. Adunarea generală stabi
lește și ce trebuie să facă pre
ședintele, și inginerul-șef. Adu
narea generală este conducăto
rul suprem al unității cooperatiste 
și de stat. Să facem, totodată, ca și 
consiliul de conducere să funcțio
neze potrivit atribuțiilor pe care le 
are, cu maximum de responsabili
tate. Să-i facem pe cei care sînt 
membri în consiliul de conducere 
să înțeleagă că poartă o răspun
dere colectivă. Nu trebuie să aș
tepte să se trimită scrisori la Bucu
rești, la Comitetul Central. Dacă 
un cooperator sau muncitor con
stată că nu merg bine treburile, 
trebuie să se ducă la președinte, la 
secretarul de partid, să ceară să se 
strîngă muncitorii și să spună : 
„trebuie să punem ordine". Aceas

co- 
ro- 
lu- 
ge- 
său

ta înseamnă calitatea de proprie
tar și producător ; să acționeze fie
care ca proprietar, să controleze 
modul în care se desfășoară lu
crurile în decursul anului, iar cel 
care e pus să administreze trebuie 
să îndeplinească voința adunării 
generale a proprietarilor, să mun
cească așa cum se cere.

Să pornim deci de la creșterea 
rolului adunărilor generale, de la 
introducerea ordinii și disciplinei 
în buna funcționare a consiliilor de 
conducere din unitățile cooperatis
te și de stat, în conformitate cu 
atribuțiile și cu drepturile pe care 
acestea le au.

Nu m-am referit la medicii ve
terinari, prezenți și ei aici. Va tre
bui să discutăm însă problemele 
medicinii veterinare în mod sepa
rat. Nu putem fi mulțumiți de si
tuația existentă în ce privește să
nătatea și îngrijirea animalelor. Se 
manifestă indisciplină, dezordine 
în acest sector. Trebuie să preci
zăm bine răspunderile, să luăm 
măsuri de respectare obligatorie a 
normelor de igienă în toate unită
țile. Trebuie să asigurăm vaccinu
rile și medicamentele necesare 
pentru tratarea animalelor șl 
pentru prevenirea bolilor. In
tr-un complex, după declanșarea 
bolii, nu mai poți face nimic. 
Este necesar să analizăm serios 
lucrurile, să revedem întregul 
nostru program și organizarea 
activității medicilor veterinari și 
să stabilim măsurile necesare, în 
așa fel încît ei să-și îndeplinească 
rolul pe care-1 au în asigurarea 
sănătății animalelor, strîns legată 
șl de sănătatea oamenilor. Di
recția veterinară, Institutul ve
terinar trebuie să-și îndeplinească 
rolul nu ca niște anexe, ci ca 
organe de specialitate care stabi
lesc reguli, norme și pe care sînt 
obligați să le execute și președin
tele, și inginerul-șef, și zooteh
nistul.

Trebuie să înțelegem că medicu
lui veterinar îi revine o răspundere 
proprie și că normele pe care le 
stabilește medicina veterinară, re
gulile veterinare sînt obligatorii 
pentru toată lumea. In această 
privință, medicul veterinar trebuie 
să aibă, ca și-n trecut, drepturi 
depline, să aplice sancțiuni — dacă 
este nevoie — și președintelui, și di
rectorului unității, cînd din cauza 
lor se produc încălcări ale norme-ț 
lor veterinare. Insist asupra aces-i 
tui lucru pentru' ciFiIȘa trebuie sȘj 
vedem problemele, așa trebuie sa 
stabilim măsurile pentru a pune 
capăt stărilor foarte grave de lu
cruri în domeniul sănătății ani
malelor.

Stimați tovarăși,

In încheiere aș dori să mențio
nez că dispunem de tot ce este 
necesar pentru ca, încă din anul 
acesta, să obținem o îmbunătățire 
radicală a activității în agricul
tură. Pentru realizarea programe
lor stabilite — în zootehnie și, în 
general, în agricultură — avem 
asigurată o bună bază mate
rială. Dispunem de toate condi
țiile ca, în anul acesta, agricultura 
să obțină rezultate bune. Să ac
ționăm în acest spirit, să facem 
totul pentru ca agricultura româ
nească să răspundă cerințelor puse 
de planul general de dezvoltare 
economico-socială, să aducă o con
tribuție cu mult mai însemnată la 
dezvoltarea generală a României 
socialiste. Toți cei care lucrează în 
agricultură să considere ca o obli
gație și ca o datorie de onoare 
aceea de a nu precupeți nimic 
pentru realizarea programului sta
bilit de conducerea partidului și 
statului.

Am convingerea că toți cel ce 
lucrează in agricultură, inclusiv 
organele de partid și consiliile 
populare, vor trage concluziile ne
cesare și vor acționa cu toată 
hotărîrea și răspunderea pentru a 
obține rezultatele pe care le dorim 
în acest important domeniu al 
economiei noastre naționale.

Doresc să urez tuturor rezul
tate cît mai bune în activitatea pe 
care o desfășoară. Voi fi deosebit 
de bucuros dacă în toamnă vom 
avea în agricultură, în toate uni
tățile zootehnice, rezultate cît mai 
bune, dacă fiecare va putea pre
tinde să ocupe un loc fruntaș în 
ramura și în domeniul său de 
activitate.

Vă doresc tuturor mult succes 
și multă sănătate ! (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scan
dează îndelung : „Ceaușescu — 
P.C.R. 1“ ; „Ceaușescu și poporul !“î 
„Ceaușescu — la mulți ani!“. 
Participanții la consfătuire au ex
primat, prin repetate aplauze, de
plina lor aprobare față de conclu
ziile și sarcinile reieșite din ampla 
analiză prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Intr-o atmosfe
ră de puternică însuflețire ei au 
ovaționat indelung pentru Partidul 
Comunist Român — forța condu
cătoare a națiunii noastre — pen
tru secretarul general al partidului 
și președintele țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, aducin- 
du-1 un cald și vibrant omagiu, cu 
prilejul apropiatei aniversări a zi
lei de naștere).
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PROIECT LEGEA
retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste

Programul Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism stabilește, ca obiectiv central al 
politicii agrare a partidului, realizarea unei 
agriculturi moderne intensive, de înaltă 
productivitate, cate să folosească cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii. înfăptui
rea noii revoluții agrare, creșterea puterni
că a bazei tehnico-materiale și perfectiona
rea continuă a relațiilor de producție în 
agricultură trebuie să asigure obținerea de 
producții tot mai mari și. pe această bază, 
satisfacerea, in conformitate cu principiile 
autoconducerii si autoaprovizionării terito
riale, a cerințelor de consum ale populației 
și a altor nevoi ale economiei naționala

Unitățile agricole cooperatiste, care dețin 
ponderea principală în cadrul agriculturii 
noastre socialiste, au datoria să asigure spo
rirea continuă a producției vegetale si ani
male. prin folosirea eficientă a pămîntului 
și a celorlalte mijloace de producție, a tutu
ror resurselor materiale și a forței de mun
că de care dispun.

Ridicarea continuă a nivelului de trai al 
celor care lucrează in unitățile agricole coo
peratiste este nemijlocit condițională de 
munca fiecărui cooperator și se realizează 
pe măsura creșterii producției agricole și a 
dezvoltării averii obștești.

Retribuirea cooperatorilor și a celorlalți 
lucrători din agricultura cooperatistă trebuie 
să se facă în nemijlocită legătură cu canti
tatea și calitatea muncii prestate, cu pro
ducția și veniturile realizate, cu rezultatele 
Obținute în diminuarea cheltuielilor de pro
ducție și în sporirea eficientei activității din 
toate sectoarele unității, potrivit cu dezvol
tarea și cu posibilitățile economice ale aces
teia.

în fiecare cooperativă agricolă trebuie să 
se aplice neabătut principiul echității sociar- 
liste, asigurindu-se o proporție justă între 
veniturile minime si cele maxime.

Nimeni nu poate fi retribuit fără a presta 
o muncă utilă, care să contribuie la realiza
rea producției în unitatea agricolă coopera
tistă

CAPITOLUL I

Principiile generale ale sistemului 
de retribuire a muncii in unitățile 

agricole cooperatiste
Art 1. — (1) Ridicarea continuă a nivelu

lui de trai al cooperatorilor și al tuturor 
celor care lucrează în unitățile agricole 
cooperatiste este nemijlocit condiționată de 
rezultatele muncii fiecăruia și se realizează 
pe măsura creșterii producției agricole și 
averii obștești, a dezvoltării întregii econo
mii naționale.

(2) Retribuirea muncii în unitățile agri
cole cooperatiste se face pe baza principiu
lui socialist al repartiției după cantitatea, 
calitatea și importanța socială a muncii 
prestate, precum șl în funcție de rezultatele 
obținute de fiecare unitate în parte în în
deplinirea planului producției fizice și a 
bugetului de venituri și cheltuieli.

(3) Retribuirea muncii cooperatorilor se 
asigură, in raport cu realizarea planului de 
producție și a veniturilor prevăzute în bu
getul de venituri si cheltuieli, din fondurile 
proprii obținute de fiecare unitate pe baza 
aplicării ferme a principiilor autoconducerii, 
autogestiunii economice și autofinanțării.

Art. 2. — (1) Aplicarea consecventă și ri
guroasă a principiului socialist al reparti
ției trebuie să asigure cointeresarea mate
rială a cooperatorilor în creșterea produc
ției și a productivității muncii. în buna gos
podărire și dezvoltare a averii obștești. în
tărirea spiritului de răspundere și a disci
plinei în muncă.

(2) Cooperatorilor care își îndeplinesc 
toate sarcinile ce le revin, execută lucrările 
în bune condiții și realizează producția an
gajată cu respectarea cheltuielilor aferente 
acesteia, li se asigură retribuirea la nivelul 
prevăzut in planul de producție și bugetul 
de venituri și cheltuieli al unității.

(3) Cooperatorii nu pot fi retribuit! fără 
a presta o muncă utilă, care să contribuie 
la realizarea producției în unitatea agricolă 
cooperatistă.

Art. 3 . — (1) Unitățile agricole coopera
tiste sînt obligate ca, la întocmirea planu
lui de producție pe culturi, să prevadă su
prafețele necesare pentru a asigura canti
tățile de cereale, cartofi, fasole și alte pro
duse. în vederea îndeplinirii sarcinilor de 
livrare la fondul de stat, asigurării consu
mului alimentar al cooperatorilor, a nece
sarului de furaje, precum și pentru consti
tuirea fondului de rezervă, alimentar și de' 
furaje și a celorlalte fonduri prevăzute de 
lege.

(2) Fiecare unitate agricolă cooperatistă 
își întocmește planul de producție și bugetul 
de venituri și cheltuieli, prin care determi
nă atit veniturile ce urmează să fie reali
zate din producția vegetală, animală, din 
Industria mică și din alte activități, cit și 
cheltuielile materiale, cu forța de muncă și 
alte cheltuieli aferente, astfel îneît să asi
gure finanțarea activității de producție din 
resurse proprii, fondul de retribuire în ra
port cu nivelul producției și al veniturilor, 
recuperarea integrală a cheltuielilor din 
veniturile obținute și un beneficiu corespun
zător. din care să se constituie fondul de 
dezvoltare economică, fondul de rezervă, 
celelalte fonduri statutare, precum și fon
dul de participare la beneficii.

(3) Cooperativele agricole de producție 
Bînt obligate, de asemenea, ca la constitui
rea fondului de retribuire a cooperatorilor 
în raport cu volumul de muncă necesar 
executării lucrărilor și cu tarifele stabilite, 
să prevadă în bugetul de venituri și chel
tuieli. o rezervă în bani și în natură de 
pină la 15 la sută

CAPITOLUL II

Organizarea producției și a muncii 
în cooperativele agricole de producție

Art. 10. — (1) Activitatea în cooperativa 
agricolă de producție se realizează pian 
munca membrilor acesteia.

(2) Pentru folosirea integrală a pămintu
lui. sporirea producției agricole și creșterea 
veniturilor din muncă ale tuturor membri
lor, cooperativele agricole de producție au 
obligația să asigure participarea la muncă 
a tuturor cooperatorilor și membrilor lor de 
familie, astfel incit cel puțin 60—65 la sută 
din totalul populației legată de activitatea 
fiecărei cooperative să constituie forță de 
muncă activă, să participe la executarea Ia 
timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor 
agricole.

Art. 11. — (1) In vederea efectuării lucră
rilor agricole în perioade optime, consiliile 
unice agroindustriale de stat și cooperatiste,

In conformitate cu principiile autocondu
cerii și autogestiunii. cooperativele agricole 
de producție au obligația să asigure gospo
dărirea rațională a tuturor mijloacelor ma
teriale si financiare, organizarea superioară 
a producției și a muncii, reducerea chel
tuielilor de producție, sporirea continuă a 
eficienței și obținerea de beneficii care să 
conducă la autofinanțarea întregii activități.

Unitățile agricole cooperatiste sint obli
gate ca, în planificarea și desfășurarea în
tregii activități economice și financiare, să 
asigure un echilibru permanent între veni
turi și cheltuieli, astfel incit fiecare unitate 
să-și aoopere cheltuielile din veniturile pro
prii. să obțină beneficii, să constituie fon
dul de dezvoltare și celelalte fonduri sta
tutare, precum și mijloacele necesare pen
tru retribuirea cooperatorilor potrivit pre
vederilor prezentei legi.

Cooperatorilor, constituiti în echipe, în 
cadrul fermelor, brigăzilor și sectoarelor, 
care Îndeplinesc toate sarcinile ce le revin, 
execută lucrările în bune Condiții și reali
zează producția angajată, cu respectarea 
cheltuielilor aferente acesteia, li se asigură 
retribuirea la nivelul prevăzut în planul de 
producție și bugetul de venituri și cheltuieli 
al unității.

Statul acordă unităților agricole coopera
tiste sprijin material și organizatoric pen
tru ca în fiecare dintre aceste unități să se 
acționeze cu fermitate pentru creșterea pro
ducției și a productivității muncii, pentru 
reducerea continuă a cheltuielilor de pro
ducție, prin folosirea deplină a bazei teh
nico-materiale și a forței de muncă.

Retribuirea muncii lucrătorilor din agri
cultura cooperatistă trebuie să se facă, tot
odată, pe baza principiilor și reglementări
lor cu caracter general, aplicabile tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii.

In vederea înfăptuirii, în unitățile agri
cole cooperatiste, a politicii partidului și 
statului în domeniul retribuirii muncii.

Marea Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România adoptă prezenta lege.

Art. 4. — In scopul asigurării mijloacelor 
de plată necesare efectuării cheltuielilor ma
teriale și pentru retribuirea muncii, uni
tățile agricole cooperatiste sînt obligate 
să-și realizeze integral producția fizică pla
nificată și să contracteze, pentru a livra la 
fondul de stat, produse agricole vegetale și 
animale cel puțin la nivelul stabilit prin 
planul de dezvoltare a agriculturii si Indus
triei alimentare în profil teritorial.

Art. 5. — (1) Unitățile agricole coopera
tiste trebuie să asigure participarea la 
muncă a cooperatorilor și a tuturor celor
lalți locuitori apți de muncă din sate si co
mune. inclusiv a celor care lucrează în alte 
sectoare de activitate.

(2) Pentru diminuarea cheltuielilor și fo
losirea judicioasă a fondului de retribuire, 
unitățile agricole cooperatiste vor lua mă
suri de reducere la strictul necesar a perso
nalului care nu lucrează direct în producție.

Art. 6. — (1) La repartizarea fondului de 
retribuire. în fiecare unitate se va urmări 
asigurarea unei proporții echitabile între 
veniturile minime și cele maxime, respec- 
tîndu-se cu fermitate principiul echității so
cialiste.

(2) Retribuția de bază maximă pe care o 
poate primi un cooperator pentru realizarea 
sarcinilor de plan nu poate depăși venitul 
funcțiilor sau al meseriilor similare din în
treprinderile agricole de stat cu același vo
lum de activitate. în aceleași condiții de 
muncă și cu aceleași rezultate.

Art. 7. — (1) Elementele sistemului de 
retribuire a muncii membrilor cooperative
lor agricole de producție sînt :

a) retribuția de bază în bani sau în bani 
și în natură stabilită pe bază de tarife pe 
norma de muncă, pe unitatea de produs 
sau la 1000 lei valoare a producției fizice, 
care constituie partea principală a retri
buției totale a cooperatorilor ;

b) retribuția sub formă de participare la 
beneficii, in bani sau in bani și în natură 
pentru realizarea producției planificate;

c) retribuția suplimentară sub formă de 
participare la beneficii, în bani sau în bani 
și în natură, pentru producția realizată 
peste plan.

(2) în condițiile prevăzute de lege se poa^ 
te acorda un spor pentru vechime neîn
treruptă în aceeași unitate și în același sec
tor de activitate.

Art. 8. — (1) Nivelul retribuției de bază 
In unitățile agricole cooperatiste poate fi 
stabilit diferențiat pe activități, în funcție 
de importanța acestora în dezvoltarea și 
consolidarea economico-financiară a coope
rativei, potrivit hotănrii adunării generale.

(2) In cadrul activităților, retribuția se 
diferențiază pe categorii sau grupe de lu
crări, corespunzător gradului de complexi
tate a muncii, precum și în raport cu ni
velul de calificare, gradul de răspundere și 
vechimea în muncă.

Art. 9. — Membrii cooperativei agricole 
de producție beneficiază, pe lingă retribu
ția pentru munca depusă și rezultatele ob
ținute, și de fondul de consum al statului 
destinat invățămîntului, ocrotirii sănătății, 
culturii, precum și de pensii, asigurare ma
terială în caz de incapacitate temporară de 
muncă, naștere, ajutoare pentru familii cu 
copii și de celelalte drepturi sociale, în con
dițiile stabilite prin lege și prin Statutul 
cooperativei agricole de producție. De ase
menea, beneficiază de condiții corespunză
toare de protecție a muncii, potrivit legii.

consiliile de conducere ale cooperativelor 
agricole de producție, împreună cu comite
tele sau birourile executive ale consiliilor 
populare vor întocmi și dezbate în adunări 
generale programe de lucru care să prevadă 
folosirea integrală a forței de muncă exis
tente, prin participarea la muncă a tuturor 
cooperatorilor, inclusiv a pensionarilor apți 
de muncă și a tineretului. Pensionarii care 
nu pot participa la executarea tuturor lu
crărilor agricole, precum și elevii școlilor 
din comune vor fi antrenați, in raport cu 
vîrsta, la executarea unor lucrări, cum sînt 
întreținerea culturilor recoltarea legumelor, 
fructelor și strugurilor, a plantelor medici
nale, în sericicultură, prestări de servicii și 
alte asemenea activități.

(2) In perioada de desfășurare a campa

niilor agricole toți locuitorii apți de muncă 
din sate și comune, inclusiv cei care lu
crează în industrie, construcții, comerț sau 
alte activități, specialiștii de orice profil și 
membrii lor de familie sînt obligați să par
ticipe la prășit și alte lucrări de Întreținere- 
a culturilor de recoltare, transport și de
pozitare a produselor, lucrări de irigații, 
desecări, eliminarea excesului de umiditate, 
curățirea și îmbunătățirea pășunilor și fine- 
țelor naturale și alte asemenea acțiuni, po
trivit programelor de lucru aprobate.

Art. 12. — (1) Fiecare cooperator are obli
gația să execute lucrări de. calitate, in locu
rile stabilite și în perioadele optime de 
timp prevăzute, să realizeze numărul de zile 
de lucru și volumul de muncă corespunză
tor. aprobate de adunarea generală a coope
rativei agricole de producție și să respecte 
programul de lucru, stabilit.

(2) Președinții cooperativelor agricole de 
producție, celelalte cadre de conducere, 
personalul tehnic, economic și administra
tiv, precum și cei care lucrează, în coope
rative, în activitățile de industrie mică, de 
construcții și prestări de servicii vor parti
cipa nemijlocit la efectuarea lucrărilor agri
cole în perioadele de vîrf ale campaniilor 
agricole.

Art. 13. — Consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole de producție vor cu
prinde în planurile de producție și în bu
getele de venituri și cheltuieli toate lucră
rile ce, se execută în condițiile art. 10—12.

Art. 14. — (1) Pentru a se asigura parti
ciparea la muncă, în tot timpul anului, a 
unui număr cit mai mare de cooperatori și 
creșterea treptată a gradului de ocupare a 
acestora pînă la 300 de zile pe an, consiliile 
de conducere ale cooperativelor agricole 
sînt obligate ca, pe lîngă activitatea agri
colă. să dezvolte activitățile de industrie 
mică, de construcții, prestări de servicii și 
altele asemănătoare, valorificînd pe deplin 
resursele de materie primă de care dispune 
fiecare unitate.

(2) în cooperativele agricole de producție 
în care există forță de muncă disponibilă, 
consiliile de conducere sînt obligate să or
ganizeze. cu sprijinul comitetelor sau birou
rilor executive ale consiliilor populare, bri
găzi și echipe care să lucreze în alte uni
tăți agricole cooperatiste și de stat, pe șan
tiere, la exploatări forestiere*  și în alte ac
tivități.

Art. 15. — (1) Pentru folosirea rațională 
a forței de muncă, realizarea producției 
agricole și creșterea productivității muncii, 
în cooperativele agricole de producție se 
organizează subunități de producție, iar în 
cadrul acestora se constituie formații de 
muncă.

(2) Subunitățile de producție în coopera
tivele agricole de producție sînt ; ferma, 
brigada și sectorul, care au plan propriu de 
producție sau, după caz, și plan de venituri 
și cheltuieli, ce fac parte integrantă din 
planul de producție și bugetul de venituri și 
cheltuieli al unității agricole de producție.

(3) Consiliul de conducere al cooperativei 
agricole de producție repartizează pe fie
care fermă, brigadă și sector, în funcție de 
profilul de producție, suprafețele de culturi, 
plantațiile vitipomicole, efectivele de ani
male, tractoarele și mașinile agricole, celă
lalt inventar, cantitățile de îngrășăminte, 
erbicide, furaje, materii și materiale, pre
cum și forța de muncă necesară realizării 
producției stabilite.

Art. 16. — (1) Formația de bază în orga
nizarea muncii în cadrul subunităților de 
producție este echipa mixtă de mecanizatori 
și cooperatori, echipa de mecanizatori sau 
echipa de cooperatori.

(2) Organizarea muncii pe echipe are 
drept scop întărirea spiritului de muncă co
lectivă, a disciplinei, creșterea răspunderii 
întregii echipe și a fiecărui membru al 
acesteia pentru folosirea deplină a bazei 
tehnico-materiale, executarea la timp și de 
calitate a volumului de muncă stabilit pe 
întreaga suprafață sau pe întregul efectiv 
de animale și obținerea nivelurilor de pro
ducție prevăzute.

(3) în fermele, brigăzile și sectoarele în
care tehnologiile de producție și gradul de 
mecanizare permit reducerea forței de 
muncă, cooperatorii și mecanizatorii care 
lucrează nemijlocit în producție în aceste 
subunități se constituie intr-o singură 
echipă. V

Art. 17. — (1) Echipa se organizează cu 
caracter permanent, pe sole, tarlale, specii 
și categorii de animale, cel puțin pe durata 
unui ciclu de producție sau a unui an ca
lendaristic. în producția vegetală, prin ciclu 
de producție se înțelege perioada de la pre
gătirea terenului pentru semănat sau plan
tat pînă la recoltarea, livrarea și depozita
rea producției, iar în zootehnie, perioada de 
producție, de creștere sau de îngrășare, co
respunzătoare fiecărei specii sau categorii 
de animale.

(2) Componența șl mărimea echipei se 
stabilesc de adunarea fermei, respectiv a 
brigăzii sau sectorului, cu aprobarea consi
liului de conducere al unității, în funcție de 
structura culturilor, de speciile și categoriile 
de animale, de gradul de mecanizare a lu
crărilor, dispersarea terenurilor, suprafața 
parcelelor, sistemul de exploatare și alte 
criterii asemănătoare. Mărimea echipei tre
buie să se încadreze în limitele stabilite de 
Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare.

(3) Echipei 1 se repartizează, corespun
zător prevederilor din planul de producție 
al fermei, brigăzii sau sectorului, suprafețe 
de culturi, plantații de vii și pomi, efective 
de animale, mijloace de producție și mate
riale necesare, i se stabilesc producțiile ce 
trebuie obținute, precum și volumul de 
muncă ce trebuie executat potrivit tehnolo
giilor folosite.

(4) în producția vegetală, echipa are obli
gația să execute la timp și în bune condiții 
lucrările necesare obținerii producției pla
nificate : pregătirea terenului, semănatul, 
asigurarea densității plantelor pe tot ciclul 
de vegetație, completarea golurilor, între
ținerea culturilor, recoltarea, transportul și 
depozitarea întregii producții realizate, pre
cum și eliberarea terenului de produsele 
secundare. Pentru culturile irigate, echipa 
are sarcina să execute și lucrările de udare, 
de întreținere și exploatare a suprafețelor 
amenajate și a echipamentului de irigații.

CAPITOLUL III

Retribuirea muncii 
in cooperativele agricole de producție
1. Formele de retribuire a muncii
Art. 22. — (1) Forma principală de re

tribuire a muncii în cooperativele agricole 
de producție este acordul global, cu tarif 
pe unitatea de produs sau la 1 000 lei va
loare a producției fizice obținute, respec
tiv a prestărilor de servicii realizate.

(2) în cadrul formei de retribuire în 
acord global, o echipă, fermă, brigadă sau 
sector iși asumă obligația de a realiza o 
anumită producție de cereale, plante teh
nice. legume, fructe, carne, lapte, ouă, lină 
sau a unei alte producții stabilite în uni- 

în care scop în cadrul echipei se poate or
ganiza o grupă permanentă de cooperatori.

(5) In zootehnie, echipa are obligația de 
îngrijire și exploatare a animalelor, de ob
ținere a numărului de produși și a produc
țiilor animaliere planificate. Echipa asigură 
pregătirea, transportul și administrarea fu
rajelor, evacuarea dejecțiilor, dezinfecția și 
deratizarea.

Art. 18. — (1) Echipa este condusă de un 
șef de echipă, care lucrează efectiv în pro
ducție, desemnat de consiliul de conducere 
al unității agricole dintre cei mai buni me
canizatori din echipa respectivă sau dintre 
cooperatorii cu cea mai mare experiență și 
pu aptitudini în organizarea muncii, care se 
bucură de prestigiu și autoritate în rîndul 
membrilor echipei.

(2) Șeful de echipă are obligația să asi
gure respectarea strictă a ordinii și disci
plinei în producție, să controleze zilnic vo
lumul de muncă efectuat de cooperatori și 
mecanizatori, calitatea lucrărilor executate 
și să întocmească pontajul pentru fiecare 
membru al echipei.

(3) Răspunderea pentru executarea la 
timp și de calitate a întregului volum de 
lucrări prevăzut de tehnologii si înscris în 
devizele de lucrări revine întregii echipe, 
în cazul în care unii membri din echipă 
nu execută în perioada stabilită volumul 
de muncă prevăzut, lucrările vor fi efec
tuate. prin grija șefului de echipă, de către 
ceilalți membri. Volumul de muncă efec
tuat se va ponta la acei membri ai echipei 
care au executat lucrările respective.

Art. 19. — (1) Obligațiile ce revin unită
ților pentru asigurarea condițiilor tehnico- 
materiale necesare realizării producțiilor 
stabilite, răspunderile membrilor echipei 
pentru efectuarea la timp a întregului vo
lum de lucrări și respectarea tehnologiilor, 
precum și drepturile de retribuire, se în
scriu într-un angajament încheiat între 
șeful de echipă, șeful secției de mecanizare 
a agriculturii și șeful de fermă, respectiv 
șeful de brigadă sau de sector, și se apro
bă de consiliul de conducere al coopera
tivei agricole.

(2) în angajament vor fi prevăzute su
prafețele de culturi, speciile și categoriile 
de animale repartizate, producțiile ce tre
buie obținute, volumul de muncă, perioa
dele de timp cînd urmează să fie executate 
lucrările și drepturile de retribuire. Anga
jamentul va fi semnat de toți membrii 
echipei.

(3) Pentru întărirea răspunderii tuturor 
membrilor echipei în realizarea și depăși
rea producțiilor stabilite în angajament, 
consiliile de conducere, șefii. de fermă, de 
brigadă și de sector au obligația- să con
troleze în permanență modul cum se exe
cută lucrările prevăzute în devize, adîn- 
cimea și uniformitatea arăturii, realizarea 
densității plantelor pe unitatea de supra
față. completarea golurilor, executarea nu
mărului de prașile și a celorlalte lucrări de 
întreținere și combatere a bolilor și dăună
torilor, executarea lucrărilor de scurgere a 
apelor de pe terenuri și culturi, recoltarea 
în termen și fără pierderi a întregii pro
ducții. eliberarea terenurilor.

(4) în zootehnie, consiliile de conducere, 
șefii de fermă și de brigadă au obligația 
să controleze permanent activitatea desfă
șurată pentru îngrijirea animalelor, pro
cesul de reproducție și selecție, de produ
cere. conservare, preparare și administra
re a furajelor, precum și modul în care se 
respectă măsurile sanitar-veterinare. pen
tru a se asigura realizarea și depășirea pro
ducțiilor și a efectivelor prevăzute în anga
jamentele încheiate de fiecare echipă.

Art. 20. — (1) Nivelul consumului de 
muncă și al cheltuielilor materiale nece
sare realizării producțiilor planificate în 
agricultura cooperatistă se stabilește, anual, 
prin planul național unic de dezvoltare 
econom i co-socială.

(2) Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare repartizează pe județe indica
torii cu privire la consumul de muncă, la 
necesarul maxim de personal pe structură, 
precum și la cheltuielile materiale, dife
rențiat pe tehnologii pentru principalele 
culturi, specii și categorii de animale. în 
funcție de condițiile pedoclimatice. în ca
drul nivelului stabilit potrivit alin. (1).

(3) De asemenea. Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare va lua măsuri 
pentru perfecționarea tehnologiilor pe cul
turi. specii și categorii de animale și pen
tru revizuirea periodică a normelor de 
muncă și de consum. în vederea reducerii 
cheltuielilor cu forța de muncă, a cheltuie
lilor materiale, de energie și combustibil 
precum și a creșterii productivității mun
cii și eficienței economice în unitățile agri
cole cooperatiste.

(4) Direcția generală pentru agricultură 
și industrie alimentară repartizează indica
torii cu privire la consumul de muncă și 
la cheltuielile materiale, pe cooperative 
agricole de producție și. însumat, pe con
siliul unic agroindustrial de stat și coope
ratist, în funcție de condițiile concrete din 
fiecare unitate, diferențiat pe tehnologii 
pentru principalele culturi, specii și cate
gorii de animale, fără a depăși nivelul to
tal stabilit pe județ.

Art. 21. — (1) în cooperativa agricolă de 
producție, normarea muncii prestate se 
face pe baza normelor de muncă elaborate 
de Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare împreună cu Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de Produc
ție. potrivit criteriilor și în limitele stabi
lite prin lege.

(2) In funcție de natura activității, nor
mele de muncă pot fi stabilite sub formă 
de norme de timp, norme de producție, 
atribuții concrete cu precizarea zonelor de 
desfășurare a activității, sarcini de servi
ciu sau alte tipuri de norme corespunză
toare muncii respective.

(3) La stabilirea volumului de muncă 
pentru lucrările ce se efectuează in coope
rativele agricole de producție se va asi
gura ca în aceeași normă să fie cuprinse 
mai multe operații de muncă prevăzute in 
tehnologii, astfel îneît fiecare cooperator 
să execute o gamă cit mai largă de lucrări 
in sectorul în care a fost repartizat și să 
poată munci efectiv în tot cursul anului 
pentru a obține venituri constante și la un 
nivel tot mai ridicat, în raport cu cantita
tea si calitatea muncii.

tăți fizice, pentru care retribuția cuvenită 
se stabilește global. în bani sau în bani și 
în natură și se acordă proporțional cu pro
ducția fizică realizată, respectarea cheltuie
lilor. a termenelor și a celorlalte condiții 
stabilite in angajament, fără a fi plafonată.

(3) Forma de retribuire în acord global 
asigură întărirea răspunderii pentru reali
zarea producțiilor și beneficiilor planificate, 
sporirea permanentă a productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor materiale și 
de muncă pe unitatea de produs și, pe 

această bază, creșterea veniturilor coope
rativei și ale cooperatorilor.

Art. 23. — (1) In cooperativa agricolă de 
producție se pot folosi, în condițiile pre
zentei legi, și următoarele forme de re
tribuire :

a) în acord direct ;
b) in regie ;
c) pe bază de cote procentuale din pro

ducția ori din valoarea acesteia la unele 
culturi.

(2) Retribuirea în acord direct se face 
pe bază de tarif pe unitatea de produs, pe 
lucrare sau la 1 000 lei valoare a produc
ției. proporțional cu cantitatea de produse, 
lucrări sau alte unități fizice executate, și 
se aplică la lucrările care, datorită condi
țiilor specifice în care se execută, nu pot 
fi angajate în acord global cum sînt unele 
activități de industrie mică și prestări de 
servicii, unele lucrări agricole din perioadele 
de virf.și alte activități în care măsurarea 
muncii se face individual pe bază de norme.

(3) Retribuirea în regie se aplică numai 
în cazurile prevăzute de lege, cu oondiția 
realizării integrale a sarcinilor de serviciu 
într-o anumită unitate de timp.

(4) Retribuirea pe bază de cote procen-

2. Tarifele de retribuire pe norma de muncă
Art. 25. — (1) Munca prestată în unită

țile agricole cooperatiste se retribuie cu 
tarife pe norma de muncă, diferențiat pe

Sectorul de producție
Grupa de complexitate a lucrării

I II III IV
— producția vegetală 40 48 56 65
— producția animală 50 60 70

(2) Cooperativele agricole care realizea
ză producții și venituri mari pot aplica ta
rifele prevăzute pentru toate cele patru 
categorii de lucrări.

(3) Cooperativele agricole de producție 
care nu au condiții de a constitui integral 
fondul de retribuire necesar vor aplica ta
rifele prevăzute pentru grupele I și. II, ur- 
mînd ca, pe măsura creșterii puterii lor 
economice, a producțiilor și veniturilor, să 
aplice și tarifele corespunzătoare grupelor 
III și IV.

Art. 26. — (1) Pe parcursul executării 
lucrărilor, tarifele de retribuire pe noima 
de muncă prevăzute în planul de produc
ție și bugetul de venituri și cheltuieli se 
pot majora sau diminua, după cum ur
mează :

a) în producția vegetală, în raport-cu asi
gurarea și menținerea densității normate a 
plantelor pină la recoltare, cu obligația 
completării golurilor, executării numărului 
de prașile, a celorlalte lucrări de întreține
re și de combatere a bolilor și dăunători
lor, a aplicării udărilor pe suprafețele iri
gate și efectuării lucrărilor de scurgere a 
apelor de pe culturi, a recoltării și eliberă
rii terenului Ia datele stabilite;

3. Retribuirea muncii cooperatorilor care 
lucrează în producția agricolă

Art. 28. — (1) Retribuirea muncii coope
ratorilor care lucrează în producția agrico
lă se face, in mod generalizat, în acord 
global.

(2) Tarifele de retribuire în acord pe uni
tatea de produs sau la 1 000 lei valoare a 
producției fizice se stabilesc de adunarea 
generală a cooperativei agricole de produc
ție, pe baza volumului de muncă din devi
zele de lucrări pentru fiecare cultură, spe
cie sau categorie de animale și alte activi
tăți, a tarifelor de retribuire pe norma de 
muncă și a producției sau a valorii acesteia 
prevăzute a se realiza, în limita fondului 
de retribuire planificat.

Art. 29. — (1) Retribuția se acordă co
operatorilor pe baza tarifelor, proporțional 
cu volumul de muncă electiv realizat, pro
ducția obținută de întreaga echipă și 
cheltuielile materiale repartizate, cu condi
ția executării, in perioadele fixate, a tuturor 
lucrărilor prevăzute în tehnologii și a în
tregului volum de muncă înscris în devi
zele de lucrări, precum și a altor lucrări 
impuse de condițiile naturale.

(2) La cultura sau categoria de animale 
la care producția prevăzută în angajament, 
în acord global, a fost realizată sau depă
șită pe întreaga echipă drepturile cuveni
te membrilor echipei se acordă în funcție 
de realizările obținute la cultura sau cate
goria de animale respectivă.

4. Retribuirea muncii cooperatorilor care lu
crează în activitățile de industrie mică, de 
construcții și prestări de servicii

Art. 31. — Retribuirea muncii cooperato
rilor care lucrează în' activitățile de indus
trie mică, construcții și prestări de servicii 
6e face in acord global sau în acord direct, 
cu tarif pe lucrare, pe unitatea de produs 
ori la 1 000 lei valoare a producției, tarife 
care se determină pe baza normelor elabo
rate potrivit legii.

Art. 32. — (1) Cooperatorii care lucrează 
în activitățile de industrie mică, construc
ții și prestări de servicii pot fi retribuiți.

5. Retribuirea cooperatorilor care îndeplinesc 
funcții de conducere și de execuție tehnice, 
economice, de altă specialitate, administra
tive, de servire și pază

Art. 33. — Retribuția de bază pentru co
operatorii care îndeplinesc funcția de pre
ședinte se stabilește la un nivel reprezen- 
tind pină la maximum de 2,5 ori venitul 
mediu realizat de cooperatorii care lucrează 
nemijlocit în producție și execută volumul 
de muncă aprobat de adunarea generală, 
precum și în raport cu valoarea producției 
fizice planificate, mărimea și complexitatea 
unității, potrivit anexei nr. 1.

Art. 34. — Nivelul retribuției de bază pen
tru celelalte funcții de conducere șl de exe
cuție tehnice, economice, de altă speciali
tate, administrative, de servire și pază se 
stabilește în raport cu venitul mediu anual 
realizat de cooperatorii care lucrează ne
mijlocit în producție și execută volumul de 
muncă aprobat de adunarea generală, pre
cum și în raport cu valoarea producției fi
zice planificate, mărimea și complexitatea 
unității, rfără a depăși limitele stabilite față 
de retribuția de bază calculată pentru func
ția de președinte, potrivit anexei nr. 2.

Art. 35. — Retribuirea cooperatorilor care 
îndeplinesc funcții de conducere și de exe
cuție tehnice, economice, de altă speciali
tate și administrative, se face în acord 
global, cu tarif la 1 000 lei valoare a pro
ducției fizice, atit pentru personalul cu 
atribuții la nivelul cooperativei agricole, 
dt și pentru cei cu atribuții la nivelul fer
mei, brigăzii și sectorului. 

tuale din producție sau din valoarea aces
teia se poate aplica numai în cazuri ex
cepționale. dnd nu sint condiții pentru 
retribuirea în acord, la fînețele naturale 
și cultivate, fasole și dovleci în culturi 
intercalate, tăiat și adunat coceni și colete 
de sfeclă de zahăr. în funcție de specificul 
fiecărei cooperative. Cotele procentuale și 
condițiile de acordare a retribuției se sta
bilesc de Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare. împreună cu Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

Art. 24. — (1) Formele de retribuire a 
muncii se aprobă de adunarea generală a 
cooperativei agricole de producție, la pro
punerea consiliului de conducere. în funcție 
de condițiile specifice ale fiecărei unități 
și sector de activitate, asigurîndu-se core
larea fondului de retribuire cu nivelul 
producției și al veniturilor prevăzute în 
planurile de producție și bugetele de ve
nituri șt cheltuieli.

(2) Forma de retribuire pe bază de cote 
procentuale se aprobă de adunarea gene
rală a cooperativei, cu avizul direcției ge
nerale pentru agricultură și industrie ali
mentară, la propunerea consiliului unic 
agroindustrial de stai și cooperatist.

4 grupe de complexitate și sectoare de pro
ducție, astfel :

— lei/norma de muncă —

b) în zootehnie, in raport cu re. .■tarea 
normelor de îngrijire a animalelor,! reali
zarea efectivelor, indicilor de natalitate, a 
producțiilor planificate și păstrarea sănătă
ții animalelor.

(2) Majorarea tarifelor peste limitele a- 
rătate la art. 25 se poate face de coopera
tivele care obțin producții și venituri mari, 
fără a depăși insă nivelul tarifelor stabili
te pentru întreprinderile agricole de stat.

Art. 27. — In cooperativele agricole de 
producție, cooperatorii sau alt personal 
muncitor care lucrează permanent și ne
mijlocit în zootehnie, realizează volumul de 
lucrări stabilit, potrivit normelor de muncă 
pentru întreprinderile agricole de stat, în
grijesc același număr de animale sau pă
sări, asigură furajarea, îngrijirea și păstra
rea sănătății animalelor, cu respectarea 
normelor zooveterinare și obțin producțiile 
de lapte, carne, ouă, lină, produși și alte 
produse animaliere, prevăzute prin plan, 
pot beneficia de nivelurile de retribuire 
stabilite de lege, în condiții de muncă si
milare, pentru personalul Întreprinderilor 
agricole de stat.

(3) In cadrul echipei, retribuirea muncii 
se poate face și diferențiat pe cooperatorii 
care compun formația de lucru, pentru fie
care cultură sau categorie de animale, cu 
condiția executării la timp și de calitate a 
tuturor lucrărilor și realizării producției an
gajate pe întreaga echipă.

(4) Retribuirea mecanizatorilor din echi
pele de mecanizatori și din echipele mixte 
de mecanizatori și cooperatori și a perso
nalului din sectorul mecanic, încadrat la 
stațiunea pentru mecanizarea agriculturii, 
se asigură din fondul de retribuire al aces
tei unități, iar a cooperatorilor, din fondul 
de retribuire al cooperativei agricole de 
producție.

(5) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică în 
mod corespunzător și pentru retribuirea co
operatorilor care lucrează în ferme, brigăzi 
și sectoare, care sînt constituiti într-o sin
gură echipă.

Art. 30. — Cooperatorii calificați în -/rse- 
riile de șofer, conducător de tractcd’ m- 
tiere, lăcătuș, sudor, electrician și al .A »ot 
fi retribuiți în acord sau în regie, cu apro
barea adunării generale, pină la nivelul re
tribuției stabilite pentru meseriile asemănă
toare din unitățile de stat, cu condiția exe
cutării unor lucrări de același volum și 
complexitate, fără a depăși'retribuția func
ției de președinte.

în condițiile art. 189 din Legea nr. 57/1974, 
pe baza rețelelor tarifare din unitățile de 
stat sau ale industriei locale, de profil și 
complexitate similare.

(2) încadrarea în rețelele tarifare și ni
velul retribuției ce se poate acorda coopera
torilor potrivit alin. (1) se aprobă de adu
narea generală a cooperativei agricole de 
producție, cu avizul direcției generale pen
tru agricultură și industrie alimentară.

Art. 36. — In cazul depășirii producției fi
zice angajate în acord global, adaosul de 
acord global cuvenit președintelui, ingine- 
rului-șef, contabilului-șef și șefului de 
fermă, retribuiți de stat, se acordă de coo
perativa agricolă de producție.

Art. 37. — Cooperatorii care îndeplinesc 
funcțiile de paznic sau paznic-ingrijitor sint 
retribuiți în regie.

Art. 38. — Drepturile de retribuire pen
tru personalul care îndeplinește funcții da 
conducere și de execuție tehnice, economi
ce, de altă specialitate, administrative, de 
servire și pază se acordă cu condiția ca a- 
ceștia să execute, în raport cu mărimea și 
complexitatea unității, lucrări agricole re- 
prezentind 25—50 la sută din volumul da 
muncă stabilit pentru cooperatorii care lu
crează nemijlocit în producție, potrivit ho- 
tărîrii adunării generale.

Art. 39. — (1) Pentru îndeplinirea func
ției de președinte, vicepreședinte scos din 
producție, șef de fermă sau șef de brigadă, 
membrii cooperatori care nu sînt retribuiți 
de stat primesc o indemnizație lunară din 
partea statului de :

— 420 — 520 lei pentru președinte ;
— 210 — 260 lei pentru celelalte funcții.
(2) Cuantumul indemnizațiilor se stabi

lește de direcția generală pentru agricul-
(Continuare în pag. a V-a)
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tură și industrie alimentară șl uniunea 
județeană a cooperativelor agricole de pro
ducție, tinînd seama de răspunderea pe 
care aceștia o au în organizarea în bune 
condiții a producției și a muncii, execu
tarea la nivel corespunzător a lucrărilor 
agricole, aplicarea măsurilor agrozooteh

6. Modul și condițiile de acordare a retribuției
A. Constituirea fondului de re

tribuire și a fondului de 
participare la beneficii

Art. 40. — Retribuirea muncii în coopera
tiva agricolă de producție se poate face in 
bani sau în bani și in natură.

Art. 41. — In vederea acordării retribu
ției. cooperativele agricole de producție 
constituie fondul de retribuire și fondul de 
participare la beneficii, în bani sau în 
bani și în natură.

Art. 42. — (1> Fondul total de retribuire 
pe cooperativă. în bani și în natură, se sta
bilește, anual, pe baza producției și a 
veniturilor prevăzute a se realiza, cu înca
drarea în cheltuielile materiale stabilite, 
astfel incit să se asigure nivelul tarifelor 
de retribuire prevăzute și o rezervă de 
pînă la 15 la sută.

(2) Fondul total de retribuire. în bani și 
In natură, se repartizează pe ferme, bri
găzi, sectoare și, în cadrul acestora, pe 
echipe. în funcție de structura culturilor, a 
«peciilor și categoriilor de animale și de 
volumul de muncă și cheltuieli materiale 
prevăzut in devizele de lucrări, potrivit 
tehnologiilor stabilite.

Art. 43. — Partea în natură a retribuției 
de bază și a participării la beneficii în 
cadrul planului se stabilește în limita canti
tăților de cereale — griu și porumb — ce 
uris ’.ă a se acorda cooperatorilor și 
men '.lor de familie ai acestora, pentru 
consumul alimentar, potrivit programului 
de autoaprovizionare teritorială și a canti
tăților de porumb pentru furajarea anima
telor și păsărilor din gospodăria personală. 
BtaBilite prin prezenta lege.

Art. 44. — (1) Pentru determinarea fon
dului de retribuire, a fondului de aiutor și 
a fondului de participare la beneficiul pla
nificat, în natură, producția fizică planifi
cată se repartizează în următoarea ordine :

a) plata în natură pentru lucrările exe
cutate de stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii ;

b) restituirea împrumuturilor primite in 
natură ;

c) constituirea fondului de semințe ;
d) livrarea cantităților contractate la 

fondul de stat ;
e) constituirea fondului de retribuire în 

natură ;
f) constituirea fondului de furaje. în can

titățile prevăzute, atît pentru complexele 
zootehnice, cit și pentru fermele gospodă
rești. cu respectarea livrărilor planificate 
la fabricile de nutrețuri combinate ;

g) constituirea fondului de rezervă pen
tru consumul alimentar și pentru furaje ;

h) constituirea fondului de aiutor în 
natură, pentru pensionari și alte persoane 
inapte de muncă ;

1) constituirea fondului de participare la 
beneficii în natură.

(2) Totodată, cooperativele agricole de 
producție au obligația ca, la întocmirea 
planului și repartizarea producției planifi
cate în natură să asigure. în raport cu 
numărul și speciile de animale și cu nor
mele de consum stabilite, furajele de 
volum necesare atît pentru nevoile proprii, 
cît și pentru cooperatorii care dețin ani
male, precum și o rezervă care să ajungă 
la 25—30 la sută din necesarul anual de 
consum.

Art. 45. — (1) Beneficiul în bani și m 
natură prevăzut în bugetul de venituri și 
cheltuieli al cooperativei agricole se repar
tizează pentru :

a) fondul de dezvoltare economică, cel 
puțin 70 la sută, care reprezintă 18 la sută 
din producția netă ;

b) fondul mijloacelor circulante, pîna la
5 la sută ; z

c) , fondul social-cultural și sportiv, pină 
la 1 la sută ;

d) fondul de rezervă alimentar și de 
foraje. in cereale, pînă la 7 la sută:

») fondul intercooperatist de intrajuto- 
Mnt, tină la 2 la sută :

f) fondul de participare la beneficii a 
cooperatorilor și a celorlalți oameni ai 
muncii, pină la 15 la sută ;

(2) Din beneficiul obținut de cooperativa 
agricolă de producție se constituie, de 
asemenea, fondul de participare la bene
ficii pentru partea socială din depunerile 
în bani ale cooperatorilor, mecanizatorilor 
șl specialiștilor la fondul de dezvoltare 
economică a cooperativei. Constituirea și 
utilizarea acestui fond se fac potrivit legii 
și statutului cooperativei agricole de pro
ducție.

(3) Organele de conducere ale cooperati
vei. toți cooperatorii au datoria să folo
sească în întregime și eficient mijloacele de 
producție, să gospodărească judicios mu- 
loacele materiale si bănești, să obțină 
rezultatele financiare optime, să acopere 
integral cheltuielile din veniturile proprii, 
asigurînd desfășurarea unei activități ren
tabile care să permită ca din beneficiul ob
ținut să se repartizeze în fiecare an. in 
mod obligatoriu, sume corespunzătoare Ia 
fondul de dezvoltare economică. în vederea 
reluării pe scară largă a procesului de pro- 
dUÂrt. 46. — Beneficiul care se realizează de 
cooperativa agricolă de producție, peste cel 
stabilit prin plan. în bani și in natură, se 
repartizează pentru : . «

a) fondul de dezvoltare economica, -3
la sută : , .b) suplimentarea fondului de participare 
la beneficii a cooperatorilor și celorlalți 
oameni al muncii. 50 la sută ;

c) fondul de rezervă alimentar și de
furaje, in cereale, cartofi si alte produse, 
22 la sută ; .. , ,d) fondul social-cultural și sportiv, 3 la 
* Art. 47. — Producția fizică obținută peste 
plan se repartizează în proporție de 40 la sută 
pentru livrare la fondul de stat.. 20—za la 
sută pentru fondul de rezervă alimentar și 
de furaje și 35—40 la sută pentru retribui
rea suplimentară în natură a cooperatori
lor și celorlalți oameni ai muncii, sub for
ma participării la beneficiile obținute peste 
plan. în limita cantităților de produse pe 
persoană stabilite prin prezenta lege.

B. Acordarea retribuției în bani
Art. 48. T- (1) In timpul anului, coopera

tiva agricolă de producție acordă lunar, 
cooperatorilor avansuri din retribuția in 
bani aprobată prin planul de producție si 
bugetul de venituri și cheltuieli, astfel :

a) in producția vegetală, avansul este de 
80 la sută și se acordă numai cu condiția exe
cutării la timp și de calitate a tuturor lu
crărilor prevăzute în tehnologii si înscrise 
în devize, asigurării densității optime a 
plantelor pe unitatea de suprafață, execu
tării numărului de prașile. a celorlalte lu
crări de întreținere și de combatere a bo
lilor și dăunătorilor, efectuării lucrărilor 
de scurgere a anelor de pe culturi, a udă
rilor pe suprafețele irigate, recoltării si eli
berării terenurilor la datele stabilite. Avan

nice, în vederea creșterii producției vege
tale și animale și realizarea obligațiilor la 
fondul de stat, precum și de gradul de 
organizare a unității.

(3) Indemnizația se acordă numai pentru 
timpul efectiv lucrat.

(4) în cazul nerealizării sarcinilor stabi
lite lunar, organele prevăzute la alin. (2) 
pot hotări diminuarea indemnizației.

sul se calculează proporțional cu numărul 
de norme de muncă realizate. în cazul în 
care, în cursul anului, direcția generală 
pentru agricultură și industrie alimentară., 
împreună cu întreprinderea contractantă, 
sucursala Băncii pentru agricultură și in
dustrie alimentară și conducerea coopera
tivei constată că starea de vegetație a cul
turilor nu asigură realizarea producției 
prevăzute în angajament, avansul se re
duce sub 80 la sută și urmează a fi acordat 
proporțional cu gradul previzibil de reali
zare a acesteia :

b) pentru cooperatorii care lucrează In 
zootehnie, la speciile și categoriile de ani
male la care realizarea planului de pro
ducție se cunoaște lunar — lapte de vacă, 
ouă și efective de animale — avansul este 
de 90 la sută din tariful de retribuire stabilit, 
proporțional cu producția sau valoarea pro
ducției realizate în luna respectivă și cu 
numărul de zile lucrate ;

c) pentru cooperatorii care lucrează în 
zootehnie, la speciile și categoriile de ani
male la care producția sau valoarea aces
teia se cunoaște la sfirșitul ciclului de pro
ducție, avansul este de 90 la sută și se acordă 
cu condiția executării lucrărilor de îngri
jire, a realizării efectivelor și păstrării să
nătății animalelor. Avansul se calculează 
proporțional cu numărul de norme realiza
te. Dacă pe parcursul ciclului de producție 
direcția generală pentru agricultură și in
dustrie alimentară. împreună cu întreprin
derea contractantă, sucursala Băncii pen
tru agricultură și industrie alimentară și 
conducerea cooperativei constată că pro
ducția angajată in acord global nu va fi 
realizată în intregime, avansul se reduoe 
sub 90 la sută și urmează să fie acordat'pro- 
porțional cu nivelul previzibil de realizare 
a producției ;

d) pentru cooperatorii care lucrează în 
activitățile de indfistrie mică, construcții și 
prestări de servicii, avansul este de 80 la sută 
și se acordă proporțional cu numărul de 
norme de muncă efectuate, respectiv zile 
lucrate, și cu îndeplinirea sarcinilor de 
producție pe luna respectivă ;

e) cooperatorilor care îndeplinesc funcții 
de conducere și de execuție tehnice, eco
nomice, de altă specialitate, administrative, 
de servire și pază, cu atribuții pe întreaga 
cooperativă sau pe fermă, brigadă și sec
tor, li se acordă avansuri de pînă la 80 la sută 
din retribuția cuvenită pentru perioada în 
care au lucrat. în raport cu realizarea pro
ducției. respectarea cheltuielilor de pro
ducție planificate, efectuarea livrărilor la 
fondul de stat și îndeplinirea celorlalte 
sarcini de plan stabilite pentru luna res
pectivă.

(2) Cooperatorii care servesc anumite 
sectoare de producție primesc avansuri lu
nare in raport cu numărul de zile, respec
tiv norme de muncă efectiv lucrate. în ace
leași condiții ca și cooperatorii din sectorul 
respectiv.

C. Acordarea retribuției în na
tură

Art. 49. — în timpul anului după recol
tarea produselor, se acordă cooperatorilor 
avansuri de 50 la sută din drepturile de 
retribuire cuvenite în natură.

Art. 50. — Cantitățile de grîu și porumb 
pentru consumul alimentar, la nivelul pre
văzut în programul de autoaprovizionare, 
se asigură cu condiția participării la mun
că, executării sarcinilor stabilite de adu
narea generală și realizării producțiilor 
planificate. Persoanelor care nu efectuează 
lucrările stabilite prin programele de lucru 
li se vor diminua proporțional aceste can
tități. pînă la anulare.

Art. 51. — In condițiile îndeplinirii sau 
depășirii producțiilor de cereale planificate, 
se pot atribui următoarele cantități de griu 
și porumb :

a) la grîu, 150 kg de persoană, coopera
torilor care lucrează în cooperativa agri
colă și fiecărui membru de familie aflat în 
întreținerea acestora, din fondul de retri
buire și din fondul de participare la bene
ficii in cadrul planului.

Pentru depășirea producției planificate la 
griu, cooperativele agricole de producție 
acordă, ca retribuție suplimentară din fon
dul de participare da beneficii peste plan, 
cooperatorilor care au realizat volumul de 
muncă stabilit de adunarea generală, pînă 
la 100 kg grîu pentru fiecare cooperator și 
pină la 50 kg pentru fiecare membru de 
familie aflat în întreținerea acestuia. în 
limita cantităților repartizate potrivit pre
zentei legi.

în cazul nerealizării planului de produc
ție, cantitatea de grîu se reduce proporțio
nal, dar nu sub 130 kg pentru o persoană 
cu condiția de a fi executat volumul de 
muncă stabilit de adunarea generală.

Pensionarii care execută lucrările prevă
zute in programul de lucru aprobat pri
mesc, din fondul de retribuire și ca par
ticipare la beneficii, cantitățile de grîu în 
condițiile stabilite pentru ceilalți coope
ratori.

Pensionarii si alti cooperatori, inapti de 
muncă și copiii orfani primesc griul pen
tru consumul alimentar din fondul de aiu
tor. în limita cantităților acrobate de adu
narea generală pentru acest fond, urmind 
ca diferența cină la consumul alimentar 
stabilit să se acorde contra cost.

b) la porumb :
— 30 kg de persoană pentru consumul 

alimentar, cooperatorilor care lucrează în 
cooperativa agricolă si fiecărui membru de 
familie aflat în întreținerea acestora :

— pînă la 300 kg de persoană pentru fu
rate. cooperatorilor care lucrează si reali
zează volumul de muncă stabilit de adu
narea generală, precum si pînă la 100 kg 
pentru fiecare membru de familie aflat în 
întreținerea acestora

Aceste cantităti se acordă din fondul de 
retribuire si din fondul de participare la 
beneficii în cadrul planului.

Pentru depășirea producției planificate 
Ia porumb, cooperativele agricole de pro
ducție pot acorda, ca retribuție suplimen
tară din fondul de participare la beneficii 
peste olan, cooperatorilor care au partici
pat la muncă si au îndeplinit volumul de 
muncă aorobat de adunarea generală, oină 
la 200 kg porumb de persoană. în limita 
cantităților repartizate potrivit prezentei 
legi.

Pensionarii care execută lucrările prevă
zute în programul acrobat primesc, din 
fondul de retribuire si ca participare la be
neficii. 30 kg porumb de persoană pentru 
consumul alimentar si oină la 100 kg po
rumb pentru furajarea animalelor.

Pensionarii si alti cooperatori, inaoti de 
muncă si copiii orfani primesc 30 kg po
rumb pentru consumul alimentar si oină la 
50 kg porumb de persoană pentru furajarea 
animalelor, din fondul de aiutor. precum 
si oină la 50 kg de persoană, contra cost.

Art. 52. — Cantitățile de grîu si porumb 
realizate ceste olan, ce urmează a se re
partiza ca retribuție suplimentară sub for
ma participării la beneficii, pot fi valorifi

cate de cooperativă, cu aprobarea adunării 
generale, la fondul de stat. Sumele astfel 
obținute vor fi repartizate în totalitate coo
peratorilor.

Art. 53. — (1) Retribuția în natură se a- 
cordă din producția proprie a fiecărei coo
perative agricole.

(2) Cooperativele agricole care nu cultivă 
cereale sau nu pot asigura, din producția 
planificată, cantitățile de cereale cuvenite 
cooperatorilor care lucrează membrilor de 
familie aflati in întreținerea acestora, pre
cum si celorlalte persoane prevăzute de 
lege, vor beneficia din fondul de stat de 
cantitățile necesare pentru consumul ali
mentar stabilit nrin programul de autoa- 
nrovizionare. cu condiția de a preda prin 
schimb echivalent alte produse — cartofi, 
fasole, fructe, carne, lapte etc. — sau. în 
cazuri excepționale, cu plata în bani, din 
drepturile de retribuire, cu condiția ca uni
tatea să livreze la fondul de stat produsele 
contractate ne care le realizează potrivit 
specificului.

(3) în situații deosebite, cînd. datorită 
unor calamități naturale, unele cooperative 
agricole nu acoperă integral, din producția 
de cereale obținută nevoile de consum ali
mentar stabilite potrivit programului de au- 
toaorovizionare. vor beneficia de Ta fondul 
de stat de diferența de produse necesare, 
prin schimb echivalent cu alte produse sau 
sub formă de împrumut ce urmează a fi 
restituit din recolta anului următor.

Art. 54. — (1) Cooperativele agricole de 
producție pot Vinde cereale numai către 
stat.

(2) Cooperativele agricole de producție 
pot acorda, contra cost, cantitățile de ce
reale prevăzute la art. 51 pentru pensio
nari si alte persoane inapte de muncă, pre
cum si pentru cooperatorii care lucrează în 
unitățile care aplică retribuirea muncii nu
mai in bani, ne ansamblul unității sau pe 
anumite sectoare.

D. Acordarea drepturilor de re
tribuire la sfîrșitul anului

a) Retribuția de bază
Art. 55. — (1) Fondul total de retribuire 

se determină la sfîrsitul anului, dună În
cheierea bilanțului, ne baza producției fi
zice și a beneficiului realizat pe ansamblul 
cooperativei.

(2) Din fondul de retribuire realizat se 
acordă diferența dintre avansurile primite 
în timpul anului și drepturile totale de re
tribuire.

(3) Pentru cooperatorii care lucrează în 
producție, drepturile totale de retribuire se 
calculează ne echloe. brigăzi, ferme si sec
toare. în funcție de nivelul producției ob
ținute. cu respectarea cheltuielilor de pro
ducție aferente, de către fiecare subunitate 
sau formație de muncă in narte.

(4) Pentru cooperatorii care îndeplinesc 
funcții de conducere si de execuție tehnice, 
economice, de altă specialitate, administra
tive. de servire si nază. cu atribuții, ne în
treaga cooperativă sau ne fermă, brigadă si 
sector, drenturile totale de retribuire se 
calculează în funcție de realizarea valorii 
nroductiei fizice si a beneficiilor planifica
te. a livrărilor la fondul de stat si a celor
lalte sarcini de nlan stabilite ne anul res
pectiv. ne întreaga unitate sau. dună caz. ne 
subunitate.

Art. 56. — (1) Pentru cooperatorii din 
echipele care au realizat sau denăsit nro- 
ductia planificată, drepturile totale de re

CAPITOLUL IV

Organizarea producției și a muncii 
și retribuirea în asociațiile economice 

intercooperatiste
Art. 62. — (1) Activitatea în asociația 

economică intercooperatistă se realizează 
prin munca membrilor cooperativelor agri
cole de producție asociate. V

(2) Subunitățile de producție din asocia
ția economică intercooperatistă sint ferma 
și sectoruL

(3) în fermele de producție și în sectoa
rele de activitate din asociațiile economice 
intercooperatiste munca se organizează pe 
echipe de mecanici agricoli și cooperatori 
sau numai de cooperatori, constituite pe o 
perioadă de cel puțin un ciclu de produc
ție sau un an calendaristic.

(4) Echipa este condusă de un șef de 
echipă desemnat de consiliul oamenilor 
muncii al asociației economice intercoope
ratiste.

(5) Echipa ia în primire, de la șeful de 
fermă, o suprafață de teren sau. după caz, 
efective de animale, cu adăposturile și 
celelalte mijloace necesare executării lu
crărilor și realizării producției.

Art. 63. — (1) Mărimea echipei se stabi
lește de consiliul oamenilor muncii. în 
funcție de profilul de activitate al acesteia 
și de condițiile specifice în care lucrează. 
Mărimea echipei trebuie să se încadreze în 
limitele stabilite de Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare.

(2) Obligațiile principale și răspunderile 
ce revin echipei, fermei și sectorului se 
înscriu intr-un angajament încheiat între 
șeful de fermă respectiv de sector, și șeful 
de echipă și se aprobă de consiliul oame
nilor muncii al asociației. Angajamentul se 
semnează de toți membrii echipei.

Art. 64. — (1) Retribuirea muncii în aso
ciațiile economice intercooperatiste se face 
în funcție de producția obținută, de venitu
rile și beneficiile realizate, astfel îricît în 
fiecare unitate să se asigure autogestiunea 
și autofinanțarea.

(2) Drepturile de retribuire în asociațiile 
economice intercooperatiste se stabilesc pe 
baza retribuției și tarifelor, în bani sau în 
bani șiznatură. în condițiile prevăzute pen
tru cooperativele agricole de producție.

(3) Drepturile în natură se acordă de 
cooperativele asociate, in limitele și în 
condițiile stabilite pentru cooperatori.
Art. 65. — (1) Drepturile de retribuire ale 
cooperatorilor din asociațiile economice 
intercooperatiste cu profil agrozootehnic, 
care execută același volum de lucrări și 
realizează aceleași producții cu cele pre
văzute pentru întreprinderile agricole de 
stat, se stabilesc potrivit prevederilor Legii

CAPITOLUL V

Venitul
Art. 69. — (1) Retribuția se acordă coope

ratorilor in bani sau în bani și în natură, 
proporțional cu producția fizică și benefi
ciile realizate.

(2) Cooperatorilor din fermele, brigăzile, 
sectoarele și echipele care își îndeplinesc 
toate sarcinile ce le revin, execută lucrările 
în bune condiții și realizează producția 
fizică angajată, cu respectarea cheltuielilor 
aferente acesteia, li se garantează retribu
ția de bază și participarea la beneficii, 
prevăzute în plan. 

tribuire se stabilesc ne baza tarifelor în
scrise în angaiament.

(2) Pentru cooperatorii din echipele care 
nu au realizat producția planificată, dren
turile totale de retribuire se stabilesc ne 
baza tarifelor recalculate. în funcție de 
fondul de retribuire realizat, mai puțin su
mele acordate cooperatorilor prevăzut! la 
alin. (1).

Art. 57. — în cazul în care cooperativa 
agricolă de producție nu poate asigura în 
intregime nartea în natură din tarif, pen
tru alte oroduse decît cele stabilite pentru 
consumul alimentar, diferența, calculată la 
prețul de contractare al produselor vege
tale respective, se acordă în bani.

b) Participarea la beneficii
Art. 58. — Fondul de participare la be

neficiile obținute în cadrul planului si neste 
plan se acordă integral cooperatorilor si 
celorlalți oameni ai muncii cu condiția în
deplinirii valorii producției fizice si a li
vrărilor Ia fondul de stat. în cazul nerea
lizării acestor indicatori, fondul total de 
participare la beneficii se reduce cu 1 la 
sută centru fiecare procent de nerealizare 
a Planului la fiecare dintre acești indica
tori. dar nu cu mai mult de 25 la sută in 
total.

Art. 59. — Cooperatorii si ceilalți oameni 
ai muncii din cooperativa agricolă de pro
ducție participă la beneficiile obținute în 
cadrul planului, proporțional cu contribuția 
adusă la realizarea producției și a benefi
ciilor.

Art. 60. — (1) Cooperatorii și ceilalți oa
meni ai muncii din formațiile de muncă 
care au depășit producțiile stabilite prin 
angajamente și s-au încadrat în nivelul 
cheltuielilor aferente beneficiază, pentru 
fiecare cultură șl specie de animale, de re
tribuție suplimentară sub forma participării 
la beneficiile peste plan.

(2) Cooperatorii și ceilalți oameni ai mun
cii care îndeplinesc funcții de conducere și 
de execuție tehnice economice, de altă spe
cialitate, administrative, de servire și pază 
pot să primească retribuție suplimentară 
sub forma participării la beneficiile obținu
te peste plan, pe ansamblul unității, cu 
condiția realizării și depășirii producțiilor 
fizice la principalele culturi agricole și spe
cii de animale, stabilite la începutul anului 
de direcția generală pentru agricultură și 
industrie alimentară. In funcție de condițiile 
specifice din fiecare unitate.

Art. 61. — (1) Drepturile individuale cu
venite cooperatorilor și celorlalți oameni ai 
muncii din fondul de participare la benefi
ciile obținute în cadrul planului si peste 
plan se stabilesc de consiliul de conducere, 
în raport cu contribuția adusă la realizarea 
producției și a beneficiilor, la dezvoltarea 
cooperativei agricole de producție și se 
aprobă de adunarea generală.

(2) Drepturile individuale sub forma par
ticipării la beneficii cuvenite cooperatorilor 
și celorlalți oameni ai muncii care lucrea
ză nemijlocit în producție nu sînt plafo
nata Pentru persoanele prevăzute la art. 60 
alin. (2) aceste drepturi nu pot depăși de 2,5 
ori drepturile individuale medii cuvenite 
cooperatorilor care lucrează nemijlocit în 
producție.

(3) Adunarea generală poate să reducă 
sau să nu acorde cota de participare la be
neficii cooperatorilor și celorlalți oameni ai 
muncii care. în cursul anului au avut defi
ciente în activitate sau au săvîrșit abateri 
disciplinare.

nr. 57/1974, aplicabile acestor întreprinderi, 
de grad și profil similar.

(2) Drepturile de retribuire ale coopera
torilor din asociațiile economice intercoope
ratiste cu alt profil decît cel agrozootehnic 
se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. 
57/1974, aplicabile unităților economice de 
stat sau ale cooperației meșteșugărești, de 
grad și profil similar, dacă execută același 
volum de lucrări și realizează aceleași pro
ducții.

Art 66. — Beneficiul prevăzut în bugetul 
de venituri și cheltuieli al asociației eco
nomice intercooperatiste se repartizează 
pentru :

a) cote-părți cuvenite cooperativelor aso
ciate. proporțional cu partea socială a fie
căreia. cel puțin 65 la sută, pentru :

— restituirea creditelor de investiții ;
— completarea veniturilor proprii ale 

cooperativelor ;
b) fondul de dezvoltare economică al 

asociației, cel puțin 20 la sută ;
c) fondul mijloacelor circulante al aso

ciației pină la 5 la sută ;
dj fondul social-cultural si sportiv al 

asociației, pînă la 1 la sută :
e) fondul de rezervă al asociației, pină 

la 2 la sută :
f) fondul intercooperatist de Întrajuto

rare, pînă la 2 la sută ;
g) fondul de participare la beneficii a 

cooperatorilor și celorlalți oameni ai muncii 
din asociație, pînă la 5 la sută ;

Art. 67. — Beneficiul care se realizează 
de asociația economică intercooperatistă 
peste cel stabilit prin plan se repartizează 
pentru :

a) cote-părți cuvenite cooperativelor aso
ciate, pentru completarea veniturilor în 
bani ale acestora. 45 la sută :

bl fondul de dezvoltare economică al 
asociației. 20 la sută :

c) fondul mijloacelor circulante al aso
ciației. 7 la sută ;

d) suplimentarea fondului de participare 
la beneficii a cooperatorilor și celorlalți 
oameni ai muncii din asociație, 25 la sută ;

e) fondul social-cultural și sportiv al 
asociației, 3 la sută.

Art. 68. — Modul și condițiile de stabi
lire a fondului de participare la beneficii 
în cadrul planului și peste plan, precum 
și drepturile individuale ce se cuvin coope
ratorilor și celorlalți oameni ai muncii din 
asociațiile economice intercooperatiste sînt 
cele prevăzute pentru cooperativele agri
cole de producție.

garantat
(3) Șeful de fermă, brigadă, sector sau 

echipă primesc retribuția în raport cu re
zultatele obținute de întreaga formație pe 
care o conduc și cu veniturile medii ale 
membrilor acesteia.

(4) în cazul depășirii producției planifi
cate, cu încadrarea în cheltuielile aferente, 
cooperatorilor li se garantează, pe lîngă 
retribuția cuvenită potrivit alin. (1), o re
tribuție suplimentară sub formă de parti
cipare la beneficiile obținute peste plan.

(5) In cazul nerealizării producției plani

ficate și a beneficiilor, retribuția se di
minuează în mod corespunzător.

Art. 70. — în timpul anului, cooperatori
lor li se asigură avansuri în bani. în co
tele prevăzute de prezenta lege, precum 
și 50 la sută din drepturile de retribuire 
cuvenite în natură, după recoltarea pro
duselor.

Art. 71. — Cooperatorilor care participă 
la muncă și realizează volumul de muncă 
aprobat de adunarea generală li se garan
tează atribuirea unui lot în folosință, din 
terenurile proprietatea cooperativei agri
cole. in condițiile prevăzute de statut.

Art. 72. — Cooperatorilor care muncesc 
permanent, în tot cursul anului, în sectoa

CAPITOLUL VI

Alte drepturi
Art. 74. — (1) Cooperatorii care își des

fășoară activitatea în zootehnie, legumi
cultura. viticultură, pomicultură, cei cali
ficați și care lucrează în cooperativa agri
colă în meseriile de șofer, conducător de 
tractoare rutiere, lăcătuș, electrician și 
altele, precum și cei care îndeplinesc funcții 
de conducere și de execuție tehnice, eco
nomice. de altă specialitate, administrative 
și de servire, care muncesc în tot cursul 
anului, permanent, realizează sarcinile ce 
le revin, sînt retribuiti de cooperativă și 
au vechime neîntreruptă în aceeași unitate 
și în același sector de activitate, beneficia
ză, din fondul de retribuire al fiecărei uni
tăți, de un spor de vechime neîntreruptă.

(2) în calculul vechimii neîntrerupte în 
același sector intră și perioada în care coo
peratorii prevăzuți la alin. (1) lucrează tem
porar în alte sectoare de activitate pro
ductivă. pentru folosirea timpului de lucru

Tranșele de vechime neîntreruptă 
in aceeași unitate și același sector

intre 5—10 ani 2°/o
de la 10—15 ani <«/o
de Ia 15—20 ani 6%
peste 20 ani 8%

(6) Cooperatorii prevăzuți la alin. (1) vor 
beneficia de sporul de vechime neîntreruptă 
în aceeași unitate sau același sector dacă 
au absolvit cursurile învătămîntului agro
zootehnic de masă sau alte forme de pre
gătire și perfecționare profesională la care 
sint trimiși de cooperativa agricolă de 
producție.

(7) Cei care au. în cursul unei luni, una 
sau mai multe absente nemotivate pierd 
sporul de vechime neîntreruptă pentru acea 
lună.

Art. 75. — (1) Pentru economiile la con
sumul de materiale, combustibili, energie, 
față de normele stabilite, cooperatorii din 
formațiile de lucru pot beneficia de premii 
în cursul anului, potrivit legii.

(2) Cooperatorii pot beneficia, în condi
țiile Legii nr. 57/1974, și de premii în 
cursul anului, pentru economii de forță de 
muncă la obținerea cărora au contribuit 
nemijlocit.

Art. 76. — Cooperatorii desemnați de adu
narea generală să îndeplinească funcțiile de 
președinte, vicepreședinte scos din pro
ducție. șef de fermă sau șef de brigadă, pe 
timpul cît titularii retribuiti de cooperativa 
agricolă de producție urmează cursuri pen
tru perfecționarea pregătirii profesionale 
sau își satisfac stagiul militar, sînt in in
capacitate temporară de muncă. în con
cediu de maternitate sau pentru îngrijirea 
copiilor bolnavi, beneficiază de indemni
zația lunară din partea statului cuvenită 
titularului potrivit art. 39. cu excepția vice
președintelui scos din producție, care înlo
cuiește pe președinte. Indemnizația se acor
dă numai dacă această perioadă depășește 
30 de zile calendaristice.

Art. 77. — Cooperatorii care îndeplinesc 
funcții de conducere și execuție tehnice, < 
economice și de altă specialitate, pe peri

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale
Art. 80. — (1) încadrarea in grade de or

ganizare a cooperativelor agricole de pro
ducție și a asociațiilor economice intercoo
peratiste se face, la înființare, prin decret 
al Consiliului de Stat, la propunerea Mi
nisterului Agriculturii și Industriei Ali
mentare, a Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție și a comitetelor 
executive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București.

(2) încadrarea în grade de organizare a 
fermelor și sectoarelor se face, la înființare, 
de către Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, la propunerea Direcției ge
nerale pentru agricultură și industrie ali
mentară, pe baza criteriilor prevăzute in 
reglementările în vigoare.

(3) Modificarea gradului de organizare a 
unităților și subunităților prevăzute la alin. 
(1) și (2) se va putea face în același mod, 
acolo unde este cazul, odată cu aprobarea 
planului național unic de dezvoltare eco
nom ico-socială.

Art. 81. — (1) Organele de conducere ale 
unităților agricole cooperatiste vor lua mă
suri pentru asigurarea executării tuturor 
lucrărilor din unitățile cooperatiste de către 
cooperatori, pentru folosirea deplină a 
timpului de muncă al mecanizatorilor, pre
cum și pentru calificarea in meseriile ne
cesare a unui număr corespunzător de 
membri ai cooperativei.

(2) Pentru meseriile de șofer, lăcătuș, su
dor, electrician și altele, vor fi folosiți în 
primul rînd mecanicii agricoli din secțiile 
de mecanizare a agriculturii, repartizați în 
cooperative.

(3) In cazul în care unele lucrări ce ne
cesită calificare nu pot fi executate în în
tregime de cooperatori sau de mecanizatorii 
agricoli. în mod excepțional, cu aprobarea 
Direcției generale pentru agricultură și in
dustrie alimentară, în cooperativele agri
cole de producție și în asociațiile economice 
intercooperatiste pot fi încadrate, cu con
tract de muncă, pe baza normativelor 
elaborate de Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare și Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție, un 
număr limitat de persoane calificate în me
seriile de șofer, lăcătuș, sudor, electrician 
și altele, care să lucreze nemijlocit în pro
ducție, pină la calificarea în aceste meserii 
a unor cooperatori.

(4) De asemenea, în unitățile agricole 
cooperatiste pot fi încadrate cu contract de 
muncă persoane cu pregătire tehnică, eco
nomică, financiară și de altă specialitate, 
iar în asociațiile economice intercooperatis
te de valorificare a produselor agricole, și 
personal operativ, în limitele normelor de 
structură aprobate de lege.

(5) Retribuirea personalului încadrat cu 
contract de muncă de cooperativa agricolă 
de producție și de asociația economică in
tercooperatistă se face potrivit prevederilor 
Legii nr. 57/1974. cu condiția executării unor 
lucrări de volum și de complexitate simi
lare cu cele stabilite pentru personalul din 
unitățile de stat cu același profil și grad de 

rele prevăzute de prezenta lege. în aceeași 
unitate și in același sector de activitate, li 
se recunoaște vechimea neîntreruptă și li 
se garantează acordarea sporului pentru 
vechimea in muncă.

Art. 73. — Cooperativele agricole de pro
ducție și asociațiile economice intercoope
ratiste sînt obligate să realizeze integral 
producția fizică și beneficiile planificate, 
să asigure echilibrul între venituri și chel
tuieli și, pe această cale, să-și constituie 
fondurile necesare retribuirii și participării 
la beneficii a cooperatorilor, cel puțin la 
nivelul prevăzut în planul de producție (1 
bugetul de venituri și cheltuieli.

de retribuire
și efectuarea unor lucrări impuse de pro
cesul de producție.

(3) Pot beneficia de acordarea sporului 
de vechime și cooperatorii care lucrează în 
aceeași unitate, cînd își schimbă sectorul 
de muncă cu aprobarea adunării generale, 
ca urmare a dobîndirii altei calificări sau 
a restrîngerii activității în sectorul din care 
se transferă, datorită creșterii gradului de 
mecanizare sau modificării profilului de 
producție. De asemenea. își mențin sporul 
de vechime cooperatorii care trec dintr-o 
unitate agricolă cooperatistă în altă unitate 
agricolă cooperatistă, cu aprobarea adună
rilor generale.

(4) Vechimea neîntreruptă în aceeași uni
tate, pentru perioada anterioară intrării în 
vigoare a prezentei legi, se stabilește po
trivit alin. (1). *.

(5) Sporul se calculează la retribuția de 
bază după cum urmează :

Cotele din retribuția 
de bază

oada cit urmează cursuri de pregătire pro
fesională, primesc din partea cooperativei 
o retribuție stabilită potrivit anexei nr. 2.

Art. 78. — <1> Pentru contribuția adusă 
la realizarea planului de producție, coope
rativa agricolă acordă inginerului șef, con- 
tabilului-șef și șefilor de fermă, retribuiți 
de stat, o retribuție reprezentind pină la 
15 la sută din retribuția cuvenită funcției 
de președinte, în raport cu realizarea pla
nului producției fizice.

(2) Specialiștii agricoli retribuiți de stat, 
aleși în funcția de președinte și care înde
plinesc și atribuțiile de inginer șef, primesc 
o retribuție de pînă Ia 25 la sută din retri
buția cuvenită pentru funcția de președinte, 
în raport cu realizarea producției fizice.

(3) Specialiștii agricoli retribuiți de stat, 
aleși în funcția de președinte, care nu în
deplinesc și atribuțiile de inginer șef, pre
cum și șefii secțiilor de mecanizare retri
buiti de stațiunea pentru mecanizarea agri
culturii, aleși în funcția de președinte, pri
mesc din partea cooperativei agricole o re
tribuție de pină la 20 la sută din retribuția 
cuvenită funcției de președinte.

(4) Retribuțiile prevăzute la alin. (1)—(3) 
se aprobă de adunarea generală a coopera
tivei agricole de producție.

(5) Specialiștii agricoli și contabilul șef 
din cooperativele agricole de producție, re
tribuiti de stat, participă la beneficiile rea
lizate în cadrul planului și peste plan, în 
condițiile stabilite pentru cooperatori.

Art. 79. — Cooperatorii, precum și meca
nicii agricoli încadrați la stațiunea pentru 
mecanizarea agriculturii, care, pe lingă ac
tivitatea desfășurată în producție, conduc o 
echipă, beneficiază, din partea cooperativei, 
de un spor de pînă la 10 la sută din retri
buția de bază, respectiv tarifară.

organizare, fără a depăși nivelul retribuției 
funcțiilor sau meseriilor respective din uni
tățile de stat sau ale cooperației meșteșu
gărești și nici retribuția lunară totală cuve
nită președintelui cooperativei agricole de 
producție, respectiv directorului asociației 
economice intercooperatiste.

(6) Contestațiile personalului Încadrat cu 
contract de muncă, in legătură cu retribui
rea muncii, se soluționează potrivit preve
derilor Legii nr. 57/1974.

Art. 82. — (1) Cooperativele agricole care 
dețin suprafețe mari de teren și nu au for
ță de muncă suficientă pentru executarea 
lucrărilor la timp și in bune condiții, pot să 
primească, în calitate de membri ai coope
rativei, persoane din alte zone ale țării, 
unde există forță de muncă excedentară, 
dacă Iși stabilesc domiciliul legal în locali
tatea in care iși are sediul cooperativa.

(2) In mod excepțional, cu aprobarea Mi
nisterului Agriculturii si Industriei Alimen
tare și a Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, la propunerea 
direcțiilor generale pentru agricultură și in
dustrie alimentară și a uniunilor județene 
ale cooperativelor agricole de producție, 
unitățile agricole cooperatiste pot folosi 
muncitori încadrați cu contract de muncă 
pe perioada unui ciclu de producție sau a 
unui an calendaristic, care să lucreze 
nemijlocit In producție, la lucrări agricole 
vegetale sau in zootehnie.

(3) Retribuția muncitorilor care lucrează 
pe perioada unui ciclu de producție sau a 
unui an calendaristic va fi stabilită la nive
lul retribuției cooperatorilor din același sec
tor de activitate, care efectuează lucrări si
milare.

Art. 83. — Formele de retribuire și condi
țiile de acordare a retribuției pentru per
sonalul încadrat cu contract de muncă, po
trivit art. 81—82. se aprobă de adunarea 
generală a fiecărei unități agrioole coopera
tiste. potrivit prezentei legi.

Art. 84. — (1) Cooperatorii care lucrează 
permanent și nemijlocit în sectoarele zoo
tehnice din unitățile agricole cooperatiste, 
realizează volumul de lucrări potrivit nor
melor de muncă ce se aplică în întreprin
derile agrioole de stat și au o vechime de 
cel puțin 20 de ani în această activitate, pot 
beneficia de pensii în cuantum de 80 la sută 
din nivelul pensiilor stabilite, confo-m legii, 
pentru muncitorii din unitățile agricole de 
stat.

(2) Totodată. în condițiile prevăzute de 
lege și de statut, pensionarii prevăzuți la 
alin. (1) beneficiază de lot în folosință, de 
cantitățile de cereale pentru consumul ali
mentar și furajarea animalelor, precum si 
de celelalte drepturi și avantaje ce se acor
dă cooperatorilor pensionari.

(3) Persoanelor care lucrează la stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii. în între
prinderi sau alte unități socialiste de stat 
ori cooperatiste și care trec în sectoarele 
zootehnice ale unităților agricole coopera-

(Continuare in pag. a Vl-a)
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retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste
(Urmare din pag. a V-a)
tiste li se recunoaște ca vechime in muncă 
pentru stabilirea pensiei și timpul lucrat 
în unitățile de la care provin.

(4) In vederea constituirii resurselor ne
cesare acordării pensiilor potrivit alin. (1) 
și (3), contribuția cooperativelor agricole 
de producție la fondul de pensii și asigurări 
sociale se stabilește la 9.5 la sută din va
loarea producției globale, iar contribuția 
asociațiilor economice intercooperatiste la 
4,5 la sută din valoarea producției globale

Art. 85. — (1) Plata muncii prestate de 
alte persoane care, pe baza hotărîrii adu
nării generale, sînt folosite. în mod excep
țional. la efectuarea unor lucrări agricole 
pentru care cooperativa nu dispune de for
ță de muncă suficientă, se face în acord di
rect cu tarif pe norma de muncă.

(2) In cazul incapacității temporare de 
muncă provocate de un acoident de muncă 
in cooperativă, persoanele arătate la alin. 
(1) primesc ajutoare în condițiile prevăzute 
pentru cooperatori.

Art. 88. — Retribuirea muncii persoane
lor care lucrează în condițiile art. 81, 82 și 
85 se va asigura de unitățile agricole coo
peratiste din fondul propriu de retribuire.

Art 87. — (1) încălcarea dispozițiilor pre
zentei legi atrage răspunderea disciplinară, 
materială, civilă, contravențională sau pe
nală după caz.

(2) Pentru neparticiparea la muncă, 
neexecutarea la timp și de calitate a lucră
rilor, nefolosirea la întreaga capacitate a 
utilajelor, reaua gospodărire a avutului ob
ștesc ori încălcarea altor norme de discipli
nă a muncii, membrilor cooperativei agri
cole de producție Ii se aplfcă, potrivit sta
tutului, următoarele sancțiuni disciplinare :

a) refacerea fără plată a lucrărilor de ca
litate necorespunzătoare ori suportarea pa
gubelor, în condițiile legii, în cazul în care 
lucrările nu se mai pot reface ;

b) reținerea pînă la cel mult 10 la sută din 
retribuția cuvenită pentru munca prestată;'

c) pierderea dreptului de retribuire su
plimentară în anul respectiv ;

d) pierderea, pe timp limitat, a dreptului 
de a obține lot în folosință personală sau 
retragerea acestuia in timpul anului, în 
cazul neparticipării la muncă și neexecută- 
rii lucrărilor.

(3) Stabilirea și aplicarea sancțiunilor dis
ciplinare. precum și soluționarea plîngeri- 
lor împotriva acestora, se fac în condițiile 
și cu procedura prevăzute în statutul coope
rativei și în regulamentul de ordine inte
rioară

Art. 88. — Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare. Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție, di
recțiile generale pentru agricultură și indus

trie alimentară și uniunile județene ,ale 
cooperativelor agricole de producție, consi
liile unice agroindustriale de stat și coope
ratiste. precum și conducerile unităților a- 
gricole cooperatiste, răspund de respectarea 
prevederilor legale stabilite în domeniul 
retribuirii muncii, organizează controlul 
permanent al modului de aplicare a elemen
telor sistemului de retribuire în agricultura

Anexa 1
RETRIBUȚIA DE BAZA PENTRU COOPERATORII CARE ÎNDEPLINESC 

FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL COOPERATIVEI AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE

Retribuția de. bază pentru cooperatorii - 
care îndeplinesc funcția de președinte se 
stabilește după cum urmează :

1. Maximum pînă la 2,5 ori venitul mediu 
anual al cooperatorilor care lucrează ne
mijlocit în producție și efectuează volumul 
minim de muncă stabilit de adunarea ge
nerală, care reprezintă 70 la sută din baza de 
calcul a retribuției funcției de președinte ;

Valoarea producției fizice 
— lei —

pînă la 6 000 000
6 000 001 — 9 000 000
9 000 001 — 12 000 000

12 000 001 — 15 000 000
15 000 001 — 20 000 000
20 000 001 — 25 000 000
25 000 001 — 30 000 000

peste 30 000 000

b) în funcție de mărimea și complexitatea unității exprimate prin număr de uni
tăți de producție convenționale :

Mărimea și complexitatea unității 
exprimate prin numărul unități
lor de producție convenționale

pînă la 2 000
2 001 — 3 000
3 001 — 4 000
4 001 — 5 000
5 001 — 6 000

peste 6 000

Retribuția de bază anuală a președinte
lui, cuvenită potrivit prevederilor de la 
pct. 2 se determină prin înmulțirea norme
lor de muncă acordate în funcție de 
valoarea producției fizice, de mărimea și 
complexitatea unității, cu tariful pe norma 
de muncă luat. în calcul la stabilirea veni
tului mediu pe cooperator prevăzut la pct. 1.

Numărul unităților de producție conven

cooperatistă și iau măsuri pentru utilizarea 
lor eficientă în vederea creșterii continue a 
producției agricole vegetale și animale, ridi
cării productivității muncii, reducerii chel
tuielilor de producție, sporirii contribuției 
tuturor unităților la constituirea fondului 
de stat de produse agricole.

Art. 89. — Anexele nr. 1—2 fac parte inte
grantă din prezenta lege.

2. La retribuția calculată potrivit preve
derilor de la pct. 1 se adaugă o retribuție 
stabilită prin acordarea unui număr de 
norme de muncă în funcție de valoarea 
producției fizice, de mărimea și complexi
tatea unității, astfel :

a) în funcție de valoarea producției 
fizice :

Nr, normelor de muncă 
luate în calcul anual

85
90
95

100
105
110
115
120

Nr. normelor de muncă 
luate in calcul anual

45
50
55
60
65
70

ționale se determină prin echivalarea su
prafețelor. pe categorii de folosință și 
culturi, a categoriilor de animale sau a 
unor activități din cooperativă cu un hectar 
culturi de grîu, pe baza coeficienților sta
biliți prin reglementările în vigoare.

Persoanele provenite din alte sectoare de 
activitate — industrie, organizații de masă 
și obștești, activiști de partid și de stat — 

care Îndeplinesc funcția de președinte, fiind 
încadrate cu contract de muncă și retri
buite de către cooperativă, își mențin, pe o 
perioadă de doi ani. retribuția avută în 
cazul cînd aceasta este mai mare decît cea 
calculată pentru funcția de președinte.

Retribuția de bază lunară calculată pen

Anexa 2
NIVELUL DE RETRIBUIRE PENTRU COOPERATORII 

CARE ÎNDEPLINESC CELELALTE FUNCȚII DE CONDUCERE 
ȘI DE EXECUȚIE TEHNICE, ECONOMICE, DE ALTA 

SPECIALITATE, ADMINISTRATIVE, DE SERVIRE ȘI PAZA 
IN COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE

I. Retribuția de bază a cooperatorilor 
care îndeplinesc celelalte funcții de condu
cere și execuție tehnice, economice, de altă 
specialitate, administrative și de servire se 
stabilește în raport cu venitul mediu anual 
al cooperatorilor care lucrează nemijlocit în 
producție și efectuează volumul minim de 
muncă stabilit de adunarea generală — re- 

Funcții retribuite de cooperativa 
agricolă de producție

Retribuția calculată față 
de venitul mediu anual ai 

cooperatorilor
Procent maxim din 
retribuția de bază 

a președintelui
— vicepreședinte scos din producție cel mult de 2,3 ori pină la 90%
— contabil șef :

— cu studii economice superioare cel mult de 2,2 ori pînă la 90%
— cu studii economice medii cel mult de 2,1 ori pină la 85%
— cu gimnaziu comercial cel mult de 2,0 ori pînă la 80%
— cu școală generală cel mult de 1,9 ori pînă la 75%
șef fermă :
— la fermele de gradul I cel mult de 2,2 ori pînă la 90%
— la fermele de gradul II cel mult de 2,1 ori pină la 85%
— la fermele de gradul III cel mult de 2,0 ori pînă la 80%

— brigadier, șef sector cel mult de 2,0 ori pînă la 80%
— tehnician hidroameliorator cel mult de 2.1 ori pină la 85%— economist cu studii superioare cel mult de 2,0 ori pînă la 75%

contabil, planificator :
— cu studii medii sau gimnaziu 

comercial cel mult de 1,8 ori pînă la 70%
— cu școală generală cel mult de 1,6 ori pină la 65%

— contabil de fermă cu studii medii :
— la fermele de gradul I cel mult de 1,7 ori pînă la 70%
— la fermele de gradul II cel mult de 1,6 ori pînă la 65%
— la fermele de gradul III cel mult de 1,5 ori pînă la 60%
contabil de fermă cu școala gene
rală :
— la fermele de gradul I cel mult de 1,6 ori pină la 65%
— la fermele de gradul II cel mult de 1,5 ori , • pînă la 60%
— la fermele de gradul III cel mult de 1,4 ori pină la 55%
merceolog, magaziner :
— cu studii medii cel mult de 1,8 ori pînă la 75%
— cu școală generală cel mult de 1,6 ori pînă la 65%

— achizitor, casier cel mult de 1,3 ori pină la 50%
— secretar-dactilograf cel mult de 1,2 ori pină la 50%

tru funcția de președinte la cooperativele 
agricole de producție a căror valoare 
anuală a producției fizice depășește 30 mi
lioane lei, nu va nutea depăși retribuția 
tarifară lunară a funcției de director din 
întreprinderile agricole de stat de grad 
special.

prezentînd 70 la sută din baza de calcul a 
retribuției pentru aceste funcții — precum 
și in raport cu valoarea producției fizice, 
mărimea și complexitatea unității, fără a 
putea depăși o anumită proporție din retri
buția de bază a funcției de președinte, după 
cum urmează :

Retribuția șefilor de fermă, de brigadă șl 
sector, care au pregătire medie tehnică sau 
tehnică de specialitate, poate fi majorată cu 
pină la 5 la sută.

Retribuția tehnicienilor agricoli care În
deplinesc funcția de șef de fermă. încadrați 
de cooperativa agricolă de producție cu 
contract de muncă, va fi mai mică cu 2 cla
se de retribuire decît cea stabilită pentru 
funcția de șef de fermă cu studii superi
oare, retribuit de stat, fără a depăși drep
turile cuvenite președintelui cooperativei, 
rezultate din retribuția de bază și indem
nizația acordată de stat.

II. Paznicul și paznicul-îngrijitor se re- 
tribuie pentru fiecare zi lucrată cu tariful 
pe norma de muncă aplicat de cooperativa 
agricolă de producție pentru lucrările din 
grupa I de complexitate de la producția 
vegetală.

III. Stabilirea retribuție) cooperatorilor 
care urmează cursurile de calificare și per
fecționare a pregătirii profesionale.

Membrii cooperativelor agricole de pro
ducție cu funcții de conducere tehnică, eco
nomică și de altă specialitate vor fi retri- 
buiți pe timpul cursurilor de calificare șl 
perfecționare, cu durata pînă la o lună, cu 
retribuția de bază.

Pentru cursurile de calificare și perfecțio
nare ce depășesc durata de 30 de zile, vor 
primi de la cooperativa agricolă, pe peri
oada școlarizării, o retribuție lunară egală 
cu venitul mediu lunar realizat în ultimei» 
12 luni, precum și ajutorul pentru cofe^în 
venitul mediu lunar se include și inț Ji- 
zația de la stat.

Cooperatorii care urmează cursuri de in
struire, calificare, perfecționare, precum și 
in sesiunile de examen, vor primi de*  la 
cooperativă, pentru fiecare zi, tariful unei 
norme din grupa I de complexitate din 
producția vegetală. Pe timpul practicii în 
producție retribuirea se va face în raport 
cu munca prestată în producție, potrivit 
hotărîrii adunării generale a cooperativei 
agricole de producție.

PENTRU REALIZAREA PLANULUI SI CREȘTEREA EFICIENTEI ACTIVITĂȚII
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ECONOMICE, PENTRU ASIGURAREA BUNEI APROVIZIONĂRI A POPULAȚIEI

CHEMĂRI LA ÎNTRECEREMOBILIZATOARE
ÎNTREPRINDEREA DE ANVELOPE „VICTORIA" 

FLORESTI-PRAHOVA
către toate unitățile
Oamenii muncii din întreprinderea de 

anvelope „Victoria" Florești, traducînd în 
viață sarcinile mobilizatoare cuprinse in ho- 
tăririle Congresului al XII-lea al P.C.R., 
îndemnurile adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, 
au muncit cu entuziasm și dăruire, rapor- 
tind cu mindrie obținerea în anul 1981 a 
unor însemnate succese în muncă : depă
șirea producției nete planificate cu 8,9 la 
sută și a producției marfă cu 4,3 la sută ; 
productivitatea muncii planificate, calcu
lată pe baza producției nete, a fost de
pășită cu peste 8 000 lei/persoanâ, iar pla
nul la export cu 2,3 la sută.

Puternic mobilizat de indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al partidului, Ia plenara C.Q. al P.C.R. 
din noiembrie 1981, colectivul de muncă al 
întreprinderii de anvelope „Victoria" Flo
rești. ferm hotărî t să depună toate efortu
rile pentru valorificarea eficientă a tu
turor resurselor de creștere a producției și 
a eficienței întregii activități economice, 
cheamă la întrecere toate unitățile din in
dustria chimică și se angajează să realizeze 
în anul 1982 următoarele obiective :

1. Depășirea prevederilor planului la 
producția fizică cu 10 000 garnituri an
velope pentru autoturisme, tractoare si au
tocamioane.

2. Depășirea sarcinilor de plan la pro
ducția netă cu 10 milioane lei și la produc
ția marfă cu 30 milioane lei.

3. Sporirea volumului producției desti
nate exportului cu 10 milioane lei față de 
plan.

4. Reducerea cu 2 lei a cheltuielilor totale 
de producție planificate la 1 000 lei pro
ducție marfă și obținerea unor beneficii su
plimentare de 5.5 milioane lei, prin re
ducerea consumurilor specifice de materii 
prime și materiale cu 4 milioane lei, a 
consumurilor energetice cu 3 300 MWh. iar 
a consumurilor termice cu 2 500 tone com
bustibil convențional.

5. Creșterea productivității muncii peste 
sarcina planificată pe anul 1982 cu 1 la 
sută.

6. Se va acorda o atenție deosebită îm
bunătățirii calității produselor, creșterii com
petitivității acestora, promovării in pro
ducție a unor noi tehnologii, astfel incit 
să se realizeze :

— asimilarea de piese de schimb și sub- 
ansamble pentru utilaje și instalații, în 
scopul diminuării efortului valutar cu 5 
milioane,lei ;

— asimilarea unor materii prime care să 
reducă importurile cu cel puțin 15 mi
lioane lei

— diversificarea gamei de tipodimensiunl 
pentru asigurarea cererilor partenerilor ex-, 
terni, in baza comenzilor încheiate ;

— diversificarea producției de anvelope 
pentru echiparea noilor tipuri de autove
hicule românești ;

— reconditionarea de subansamble șl 
piese de schimb, al căror efect economic să

ÎNTREPRINDEREA „ELECTROCENTRALE" CIUUDVA
către toate întreprinderile din industria 

energiei electrice
Energeticienii din cadrul întreprinderii toricele hotărîri ale Congresului al XII-lea 

.Electroeentrale" Craiova. însuflețiți de is- al P.C.R., de chemarea secretarului general

din industria chimică
diminueze costurile planificate cu 8 mi
lioane lei.

7. Se va acorda o atenție deosebită ri
dicării permanente a nivelului calitativ al 
produselor, astfel incit randamentul kilo
metric al acestora să crească cu cel puțin 
5 la sută față de nivelul cincinalului 1976— 
1980, prin îmbunătățirea asistenței tehnice 
pe schimburi, dotarea operatorilor și con
trolorilor cu întreaga aparatură de măsură 
și control necesară, ridicarea nivelului de 
pregătire tehnică și profesională al între
gului personal, ce va fi testat periodic și 
antrenat în concursuri pe meserii.

8. Gradul de folosire a instalațiilor va 
spori cu 1.5 la sută față de plan, iar al 
preselor de vulcanizare cu 0,5 la sută.

9. Vom extinde sistemul de retribuire a 
muncii în acord cu 1,5 la sută față de sar
cina planificată.

10. Vom intensifica creația tehnico-știin- 
țifică, generalizînd inițiativa „Fiecare spe
cialist. un cadru de concepție", prin care 
se va asigura cifprinderea și antrenarea 
tuturor specialiștilor la acțiunea de repro- 
iectare si modernizare a producției ; prin 
valorificarea unor produse secundare vom 
obține o producție de 25 milioane lei.

11. Vom acționa cu fermitate pentru în
tărirea ordinii și disciplinei în producție, 
în scopul asigurării bunei funcționări a 
mașinilor și instalațiilor, al realizării exem
plare a sarcinilor de plan.

12. în vederea îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de viață ale întregului personal 
muncitor vom lua măsuri pentru :

— îmbunătățirea sistemelor de ventilație 
pentru reținerea pulberilor de negru de 
fum la secția de amestecare primară și de
finitivă ;

— creșterea ponderii producției de an- - 
velope de tractoare, vulcanizate în prese 
automate, în vederea reducerii efortului 
fizic al muncitorilor ;

— cunoașterea șl aplicarea riguroasă a 
normelor de protecție a muncii ;

— îmbunătățirea condițiilor de servire 
a meselor la cantina-restaurant și la cele 
9 microcantine și dezvoltarea gospodăriei- 
anexă ;

— dezvoltarea bazei de dotări social-cul- 
turale si sportive prin organizarea unor 
acțiuni de muncă patriotică. în cadrul 
cărora se vor efectua 15 000 ore.

13. Sub directa conducere a organizației 
de partid, consiliul oamenilor muncii va in
tensifica preocupările pentru formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste a perso
nalului muncitor, pentru amplificarea ac
tivității 'culturale, astfel incit să obținem 
noi succese în cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României".
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al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a spori continuu producția de energie 
electrică, în condițiile unei înalte eficiente 
economice, au realizat peste plan, în primul 
an al actualului cincinal, o producție de 
energie electrică, la bornele generatoarelor, 
de 200 milioane kWh și o putere efectiv 
utilizabilă la dispoziția sistemului energe
tic național de 40 MW.

Puternic mobilizat de sarcinile puse în 
fața noastră de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1981. colectivul întreprinderii „Eleotrocen- 
trale" Craiova, sub conducerea directă a or
ganizației de partid, este ferm hotărit să 
înfăptuiască neabătut planul pe 1982. să dea 
țării cit mai multă energie electrică.

Exprimînd voința și hotărîrea tuturor oa
menilor muncii de la întreprinderea „Elec- 
țrocentrale" Craiova de a consolida realiză
rile din primul an al cincinalului cu noi 
succese în producție, colectivul nostru adre
sează chemarea la întrecerea socialistă pen
tru depășirea planului pe anul 1982 7 către 
toate colectivele de muncă din ramura 
energiei electrice, cu următoarele obiective:

1. Depășirea planului la energie electrică 
cu 100 milioane kWh și creșterea puterii 
medii efectiv utilizabile cu 40 MW, prin :

— reducerea timpului de imobilizare în 
reparații planificate a agregatelor de bază 
cu 30 zile ;

— reducerea incidentelor șl avariilor teh
nice și eliminarea completă a avariilor din 
vina personalului, prin aplicarea si respec
tarea riguroasă a instrucțiunilor de lucru :

— aplicarea în scopul creșterii randamen
tului a unor îmbunătățiri tehnice la cazane- 
le de 330 și 370 tone abur pe oră.

2. Reducerea consumului tehnologic pla
nificat cu 2 000 tone combustibil convențio
nal și 5 milioane kWh energie electrică, 
prin :

— îmbunătățirea operațiunilor de recepție 
a cărbunelui ;

— executarea Ia timp și de calitate a re
parațiilor. organizarea judicioasă a lucrări
lor de revizie ;

— asigurarea funcționării instalațiilor în 
regimuri optime din punct de vedere tehnic 
și economic.

3. Creșterea eficientei generale a activi
tății productive, prin :

— creșterea productivității muncii cu 1,5 
la sută fată de plan ;

— reducerea cheltuielilor constant con
venționale planificate cu 2 milioane lei;

— realizarea în atelierele proprii, peste 
prevederi, a unor piese de schimb în va
loare de 15 milioane lei ;

— depășirea sarcinilor de plan la recupe
rarea și valorificarea materialelor re.folo- 
sibile cu 200 tone fier vechi, 15 tone cupru. 
2 tone plumb. 5 tone cărămizi refractare 
și altele ;

— extinderea acordului global cu cel pu
țin 2 la sută fată de anul trecut.

4. întărirea ordinii si disciplinei în pro
ducție. funcționarea în deplină siguranță a 
instalațiilor energetice, prin :

— ridicarea gradului de cunoaștere șl de 
respectare a instrucțiunilor tehnice interne 
și a tehnologiilor de reparație a agrega
telor ;

— asigurarea asistenței tehnice la mane
vre și lucrări pe toată durata schimburilor:

— perfecționarea pregătirii profesionale a 
unui număr de 1 250 lucrători ;

— organizarea de exerciții pe simulatoare 
cu personalul de exploatare ;

— creșterea indicelui de utilizare a fon
dului de timp maxim disponibil al perso
nalului muncitor cu 0.5 la sută față de 
anul 1981.

5. îmbunătățirea condițiilor de muncă șl 
de viată ale personalului muncitor, prin :

— dotarea cit dispozitive și mecanisme 
pentru reducerea efortului fizic ;

— asigurarea cunoașterii și respectării 
riguroase a normelor de protecție a muncii;

— executarea în regie proprie a unui bloc 
de locuințe cu 50 apartamente ;

— dezvoltarea gospodăriei-anexă prin 
creșterea și îngrășarea a 50 de porci și 500 
păsări ;

— efectuarea unul număr de 50 000 ore 
de muncă patriotică in activități adminis
trați v-gos podărești.

întregul colectiv al întreprinderii „Elec- 
trocentrale" Craiova este ferm hotărit să-și

ÎNTREPRINDEREA comerciala de stat pentrd 
MĂRFAR! textile-incaltăminte timișoara 

către toate întreprinderile comerciale
Colectivul de oameni ai muncii de la în

treprinderea comercială de stat mărfuri tex- 
tile-încălțăminte Timișoara, mobilizat de is
toricele hotărîri ale celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, de sar
cinile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român din noiembrie 1981. 
cu privire la ridicarea activității comercia
le la nivelul cerințelor actuale șl îmbună
tățirea aprovizionării, adresează chemarea 
la întrecere socialistă pe anul 1982 către 
toate întreprinderile comerciale, angajîndu- 
se să realizeze următoarele obiective :

1. Ridicarea nivelului calitativ al întregii 
activități de aprovizionare și servire cu 
mărfuri a populației, în condițiile depășirii 
planului de desfacere cu 2 la sută, respec
tiv cu 28 milioane lei. prin :

— asigurarea în volum și structură a fon
dului de marfă contractat, repartizarea ju
dicioasă a acestuia, corespunzător cerințe
lor populației, și mobilizarea în mai mare 
măsură la desfacerea stocurilor de mărfuri 
cu vînzare lentă ;

— organizarea a 50 de expoziții cu vîn
zare, parade ale modei și alte acțiuni de re
clamă comercială ;

— extinderea comerțului stradal și a 
punctelor de vînzare in piețe și tirguri, pe 
arterele de circulație pietonală intensă, în 
vederea realizării unei desfaceri de mărfuri 
de cel puțin 5—6 milioane lei ;

— imprimarea unei atitudini corecte șl 
demne personalului comercial operativ în 
relațiile cu cumpărătorii, în spiritul norme
lor eticii și echității socialiste ;

— perfecționarea pregătirii profesionale 
a 300 de lucrători, extinderea metodelor și 
inițiativelor înaintate de muncă, organiza
rea a 80 de brigăzi de bună servire, a 10 
unități model și introducerea în 38 de uni
tăți a inițiativei „controlului și autocontro
lului" ;

— organizarea de acțiuni politice șl edu
cative, în vederea creșterii conștiinței pro
fesionale a personalului muncitor, dezvol
tării solicitudinii față de cumpărători, a gri
jii și răspunderii față de avutul obștesc.

2. Dezvoltarea, modernizarea și utilizarea 
eficientă a bazei tehnico-materiale, prin :

— darea in folosință a 12 unități comer
ciale noi, cu o suprafață utilă de peste 1 900 
mp, cu 15 zile în devans și modernizarea 
a 10 unități comerciale cu o suprafață de 
circa 2 400 mp ;

— folosirea intensivă a suprafețelor co
merciale, prin reamplasarea și moderniza
rea mobilierului, astfel incit să se asigure 
expunerea întregului sortiment de mărfuri 
existent în depozite, urmind ca vînzările de 
mărfuri pe mp să sporească cu 1,5 la sută 
față de anul 1981 ; 

consacre întreaga capacitate și putere de 
muncă pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce-i revin din planul pe anul 1982 
și a angajamentelor asumate, exprimîn- 
du-și prin fapte adeziunea la politica in
ternă și externă a partidului și statului, 
stima și dragostea nețărmurită față de con
ducerea partidului, de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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— extinderea formelor moderne și efici
ente de vînzare — autoservire, expunere și 
alegere liberă a mărfurilor — pe această 
cale realizîndu-se cel puțin 50 la sută din 
volumul total al desfacerilor cu amănuntul ;

— adîncirea gradului de specializare la 
un număr de încă 10 unități comerciale.

3. Sporirea eficienței economice a intregll 
activități și creșterea rentabilității tuturor 
unităților comerciale, prin :

— reducerea cheltuielilor de circulație 
planificate cu 400 mii lei, prin îmbunătăți
rea condițiilor de transport, depozitare și 
păstrare a mărfurilor și ambalajelor, redu
cerea consumului de energie electrică și 
combustibil, eliminarea cheltuielilor neeco- 
nomicoase ;

— realizarea unor beneficii suplimentare 
în valoare de 600 mii lei ;

— realizarea întregului spor al vînzărilor 
de mărfuri din anul 1982, cu același număr 
de personal, ceea ce va asigura creșterea 
productivității muncii pe lucrător cu peste 
8 la sută față de anul 1981 ;

— reducerea, pînă la finele anului 1982, cu 
15 la sută a personalului auxiliar și trece
rea acestuia în procesul de vinzare a măr
furilor ;

— accelerarea vitezei de circulație a măr
furilor cu cel puțin 2 zile față de anul 1981 ;

— creșterea volumului desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul la 1 000 lei fonduri 
fixe cu 7 la sută față de anul 1981 ;

— recuperarea și valorificarea, peste pre
vederi, a 20 tone hîrtie, 1 000 kg ambalaje 
din mase plastice și 500 kg deșeuri textile.

4. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale personalului muncitor, prin :

— sporirea gradului de mecanizare a ope
rațiilor de transport și manipulare a măr
furilor, unitățile de desfacere urmînd să 
fie dotate cu 4 transpalete, 10 cărucioare 
și un electropalan ;

— aplicarea fermă a măsurilor de protec
ție a muncii. în vederea prevenirii acciden
telor și îmbolnăvirilor.

Colectivul întreprinderii comerciale de 
stat pentru mărfuri textile-încălțăminte 
Timișoara este ferm hotărit să muncească 
cu devotament, abnegație și pricepere pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă pe anul 1982, aducindu-și 
astfel contribuția Ia realizarea programului 
de aprovizionare a populației stabilit de 
conducerea partidului și statului nostru.
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Ieri, la Combinatul siderurgic

din Galați

A fost elaborată 

prima șarjă la noua 

baterie de cocsificare
Tudorel Oancea transmite : Ieri, 

23 ianuarie, pe platforma Combi
natului siderurgic din Galați a 
avut loc un eveniment deosebit : a 
fost elaborată prima șarjă de cocs la 
bateria nr. 7 din cadrul uzinei cocso- 
chimice nr. 2. cea mai mare capa
citate de producere a cocsului din 
țară. Noul obiectiv se impune aten
ției prin cîteva caracteristici care-1 
deosebesc de celelalte intrate în 
funcțiune pînă în prezent. Este sin
gura capacitate de acest gen care 
folosește in procesul de încălzire 
drept resursă energetică gazul de 
furnal. De asemenea, în rețetele, 
de fabricație a cocsului metalur
gic sint folosite importante can
tități de cărbune indigen, ceea ce 
permite reducerea efortului valutar 
al țării pentru importul de cărbune.

Participarea industriei românești 
cu utilaje, echipamente, instalații și 
alte subansamble la înălțarea acestuj 
obiectiv este edificatoare. De țaw 1 
piu, întregul ansamblu de ins ins 
al bateriei este opera colectivelor da 
oameni ai muncii de la întreprinde
rea de utilaj greu Craiova șl 
„Victoria" Călan : de asemenea, 
cele peste 21 000 de tone mate
riale refractare necesare înzidirii ma
sivului ceramic au fost produse pen
tru prima dată în țară de colectivul 
întreprinderii de produse refractare 
Turda. Merită subliniată, totodată, 
contribuția deosebit de importan
tă in furnizarea de utilaje șl 
instalații a unor binecunoscute uni
tăți industriale cum sînt : „Electro- 
putere" Craiova. „Automatica" Bucu
rești. „Electrocontact" Botoșani. „E- 
lectrobanat" Timișoara. „1 Mai" Plo
iești. întreprinderea mecanică na
vală din Galați și multe altele, care 
au realizat pentru prima dată uti
laje și echipamente de mare com
plexitate șl tehnicitate solicitate de 
construcția noului obiectiv.

Desigur, despre oamenii șantierelor 
I.C.M.S.G., despre specialiștii de la 
T.I.A.B. și T.M.U.C.B.. ca și despre 
proiectanți, despre fierar-betoniștii, 
dulgherii, lăcătușii, electrotehnicienii 
sau constructorii de căi ferate s-ar 
putea spune foarte multe lucruri, 
pentru că Împreună au trăit în ulti
mele luni pulsul muncii la cea mai 
înaltă cotă a patriotismului. Avîndu-i 
în frunte pe comuniști, ei au muncit 
zi și noapte pentru a traduce în 
faptă sarcinile trasate de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la întîlnirea de 
lucru cu membrii biroului executiv 
al consiliului oamenilor muncii din 
Centrala siderurgică Galați, din luna 
octombrie 1981, cînd s-au jalonat 
căile de punere în funcțiune cît mai 
grabnică a acestei capacități de 
primă mărime in producția de cocs 
a tării.

în telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul județean Galați al 
P.C.R., constructorii, siderurgiștii șl 
proiectanții acestui obiectiv se anga
jează să asigure toate condițiile pen
tru a exploata, la nivelul parametri
lor proiectați, noua capacitate.

„Punerea în funcțiune a acestei noi 
capacități de producție în preajma 
aniversării zilei dumneavoastră de 
naștere — se spune în telegramă — 
se constituie într-un modest omagiu 
pe care comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Galați îl aduo 
prestigioasei dumneavoastră persona
lități, oferindu-ne incâ un prilej de 
a vă mulțumi din inimă pentru con
tribuția decisivă la elaborarea poli
ticii interne și internaționale a parti
dului și statului nostru, la progresul 
multilateral al României socialiste, 
pentru pace în întreaga lume".
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ANIVERSĂRII ZILEI DE NAȘTERE

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
întregul cuprins al tării continuă să se desfășoare vibrante mani- 
politico-educative și cultural-științifice dedicate apropiatei aniver- 
zilei de naștere a secretarului general ai Partidului Comunist

Pc 
testări 
sări a _ . .
Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Comuniștii, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, dau 
glas sentimentelor de fierbinte dragoste, aleasă cinstire, profundă stimă 
și puternic atașament față de activitatea revoluționară a conducătorului 
partidului și statului nostru, față de tot ceea ce a făcut și face pentru 
progresul, prosperitatea și înflorirea continuă a patriei, pentru împlinirea 
supremelor aspirații de libertate, dreptate socială, independență, bună
stare și pace ale poporului nostru.

La Cabinetul pentru activitate 
ideologică și politico-educativă din 
Capitală a avut loc. simbătă, în or
ganizarea Comitetului municipal de 
pan d uucurești, o 
gială de comunicări 
tema „Concepția 
profund originală. 
Nicolae Ceaușescu 
democratizarea continuă a sistemu
lui societății noastre socialiste, dez
voltarea si aprofundarea autocon- 
ducerii muncitorești, a autogestiu- 
nii economico-financiare. însușirea, 
respectarea și aplicarea neabătută a 
legalității socialiste".

Activiști de partid și de stat, 
cadre de conducere din economie și 
juriști în intervențiile lor au relevat 
contribuția de excepțională însem
nătate, teoretică și practică, a secre
tarului general al partidului la 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. A fost 
subliniat, totodată, aportul determi
nant al președintelui Republicii la 
perfecționarea cadrului legislativ, a 
democrației noastre socialiste, a ca- 

>ui larg de participare a oame- 
\ muncii la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și exter
ne, la exercitarea autoconducerli 

‘Muncitorești.
în încheiere, participanții au a- 

dresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, in care, printre 
altele, se spune: „Aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere constituie 
pentru noi un minunat prilej pentru 
a ne exprima sentimentele, 
profundă mîndrie de a vă avea 
fruntea partidului și a țării 
dumneavoastră, cel mai iubit 
devotat fiu al poporului, patriot în
flăcărat. comunist de omenie, care 
v-ați dedicat întreaga viață. încă 
din fragedă tinerețe, cauzei nobile 
a dreptății și libertății. înfăptuirii 
aspirațiilor celor mai înalte ale na
țiunii noastre.- militind pentru feri
cirea și bunăstarea întregului nostru 
popor, pentru asigurarea, pe toate 
meridianele globului, a păcii și 
securității, pentru instaurarea unui 
climat de colaborare si încredere 
intre toate statele, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planSfâ'■fi'oastfă. ' ‘

Vă asigurăm, mult iubite si sti
mate tovarășe secretar general, că 
vom face totul pentru promovarea 
și respectarea cu consecventă de 
către toți oamenii muncii din Ca
pitală a legalității socialiste, pentru 
a ne spori neîncetat contribuția la 
transpunerea in viață a Programu
lui partidului, a orientărilor și sar
cinilor trasate de dumneavoastră în 
vederea aprofundării autoconducerii 
muncitorești, autogestiunii finan
ciare. calea sigură a dezvoltării 
vertiginoase economico-sociale a 
țâri., a creșterii calității vieții în
tregului nostru popor".

sesiune orna
și referate pe 
revoluționară, 

a tovarășului 
cu privire la

cultural-educative cu prilejul apro
piatei aniversări a zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. La 
Casa tineretului din municipiul 
Giurgiu, în fața unui numeros pu
blic, a fost organizat — de către 
biblioteca județeană — un simpo
zion cu tema „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tezaur de gîn- 
dire economică, social-politică și fi
lozofică în România și în lume". în 
cadrul licedlui „Ion Maiorescu" din

manifestări omagiale, la Muzeul de 
artă din Constanța s-a deschis ex
poziția de grafică cu tema „Pentru 
pacea lumii".
l

în comandamente, unități șl insti
tuții militare de învățămint și de 
cultură subordonate Ministerului 
Apărării Naționale continuă să se 
desfășoare ample activități politi
co-educative și cultural-artistice 
consacrate apropiatei aniversări a 
Zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în unități aparținînd diviziei 
„Mărășești", cadrele și militarii în 
termen au participat la expunerea 
„Nicolae Ceaușescu — eminent om 
politic și conducător militar", au 
vizionat spectacolele de muzică și 
poezie intitulate „O viață închina’ă 
partidului și patriei socialiste", 
„Odă conducătorului iubit", „Oma
giul nostru". Un real interes îl pre
zintă și expoziția de carte „Gîn-

La casa de cultură a studenților 
din Ciuj-Napoca a avut loc un 
simpozion omagial dedicat apropia
tei zile de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în fața unui 
mare număr de oameni ai muncii, 
romani, maghiari și de alte naționa
lități. oameni de cultură și artă, 
’■’■■'denți și elevi, academicianul 
■>,.Ja;i Pascu, conf. univ. Magyari 
Andrei, conf. univ. Maria Protase și 
prof. univ. Pompiliu Teodoru au 
evocat unitatea de nezdruncinat a 
poporului român în jurul partidu
lui, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, patriot 
înflăcărat proeminentă personali
tate a vieții politice internaționale, 
pentru inițiativele sale de pace și 
colaborare intre toate popoarele. La 
biblioteca județeană, o expoziție de 
publicații cuprinde operele tovară
șului Nicolae Ceaușescu editate în 
țară și străinătate, fotografii, foto
copii, scrieri despre viața și activi
tatea președintelui Republicii. La 
toate bibliotecile din județul Cluj 
s-au amenajat vitrine festive și au 
loc recitaluri de poezie dedicate a- 
cestui eveniment. Oamenii muncii 
de la întreprinderea de sticlărie 
Turda au asistat la un moment 
poetic intitulat „Un om pentru oa
meni". în orașul Gherla s-au orga
nizat expoziții cu lucrări
flectă gindi-ea social-politică 
varășului Nicolae Ceaușescu.

Trup din trupul țării,

Brațul său in semn de pace

Ca o ploaie de lumină peste

scump al

Pentru cel ce

Peste tot prezent întîiul
Molcom ninge în Moldova, sub zăpezi griul 

visează 
La a palmelor căldură-n așteptare sâ-l 

mîngîie. 
Calm pămîntul sfînt al țării, in adincuri 

germinează 
Intr-un cîntec de iubire pentru maica Românie,

ne conduce, îndemnîndu-ne- 
nainte, 

izvorind din 
Scornicești. 
înflorească 
în cuvinte 

dealuri 
strămoșești.

Albă, flacăra zăpezii, să-i
Spre îndepărtate creste ale anilor ce vin, 
Și sub raza de lumină ce-o lumină Tricolorul 
Aibă-n veci pridvorul casei îmbrăcat cu cer 

senin.

ilumineze zborul

Pildă ni-i in tot ce face, carte pururea deschisă 
Invățindu-ne că munca este cel mai scump 

tezaur, 
li citim in ochi aceasta, ca o flacără aprinsă 
Lingă focul din cuptoare, vara-n holdele 

de aur.

Peste tot prezent întîiul, Intr-o faptă, o idee, 
Cu tovarășa de muncă și de luptă, de victorii — 
Stea pe cerul demnității ce-n adine de zări 

scinteie, 
Precum rouă de acasă sărutind corola florii.

Vă urăm cu bucurie să trâiți în sănătate, 
Cum e datina din veacuri, a strămoșilor țărani, 
Ca străbuna noastră glie să-nflorească-n 

libertate ;
E urarea unanimă ce-o rostim întru mulți ani I

Giurgiu, elevii, cu inimile vibrînd 
de dragoste și recunoștință față de 
conducătorul iubit, au susținut un 
emoționant spectacol de cîntece și 
poezie intitulat „Un singur gind, 
o singură dorință : Partidul- 
Ceaușescu-România". La librăria 
municipală a fost organizat un 
stand cu operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea, la cămi
nele culturale din comunele Izvoa
rele. Comana, 30 Decembrie, Vidra 
și Bolintin Vale au fost organizate 
expoziții de carte social-politică, fo
tomontaje. ilustrind opera și perso
nalitatea proeminentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. La Mihăilești, 
Ciorogîrla și Hotarele s-au desfă
șurat manifestări cultural-artistice 
sub genericul „Omagiu președin
telui țării".

ce re
ft to-

pre- 
agro-

Mihai LÂU
Botoșani

Sub genericul „Cinstire 
ședintelui țării", la Institutul 
nomic Timișoara s-a desfășurat un 
simpozion în cadrul căruia1 au fost 
evocate viața și activitatea revolu
ționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. dedicate fericirii patriei 
și poporului român. La biblioteca 
județeană Timiș s-a deschis o ex
poziție de carte social-politică cu- 
prinzind lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrate cau
zei păcii, socialismului si progre
sului în lume. Teatrul național din 
Timișoara a prezentat montajul de 
lirică patriotică intitulat „Urare 
întîiului fiu al țării".

în județul Giurgiu au avut Ioc 
numeroase manifestări politice și

în numeroase întreprinderi și in
stituții, pe șantierele de construc
ții, in institutele de învățămint din 
județul Constanta sînt organizate, 
în aceste zile, manifestări complexe, 
prin care colectivele de oameni ai 
muncii, tineri și virstnici iși expri
mă sentimentele de profundă re
cunoștință, de dragoste și stimă față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. La 
Școala interjudețeană de partid, 
elevii și cadrele didactice au asis
tat la recitalul de versuri patriotice 
intitulat simbolic „Ceaușescu — 
Omul". în librării din Medgidia, 
Mangalia, Năvodari. Constanta au 
fost deschise expoziții de carte so
cial-politică, în care sînt expuse 
operele secretarului general al 
partidului nostru, .militantul neobo
sit pentru pace și progres.

La Casa de cultură din Techir- 
ghiol a fost deschisă o expoziție do
cumentară sub genericul „O viață 
închinată fericirii națiunii noastre", 
iar la Cernavodă, locuitori ai ora
șului și muncitori de pe șantierul 
Canalul Dunare-Marea Neagră au 
participat la o seară de muzică și 
poezie patriotică. în suita acelorași
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10.30 Viata satului
11.45
12.30
13,00
13.05
16.40
17,25

8,00 Teleșcoală. Consultații pentru ele
vii cursurilor serale. Fizică (clasa 
a Xl-a). Chimie (clasa a Xl-a)

8.40 Tot înainte !
9.15 Film serial pentru copil : Alarmă

In Deltă — episodul 3
9.40 Omul și sănătatea a Vigoare psi

hică prin activitate multilaterală
10,00 Agricultura românească — Împli

niri și perspective

Bucuriile muzicii 
De strajă paulei 
Telex
Album duminical
Telesport
Film serial : „Linia maritimă One- 
din“ — episodul 4
Călătorii spre viitor — concurs 
pionieresc realizat in colaborare cu 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor.

19.90 Telejurnal
19,25 Unirea — aspirație istorică a po

porului român, izvor al forței sal*  
creatoare. Documentar

19,50 „E scris pe tricolor unire". Spec
tacol llterar-muzlcal-coregraflc

18,10

ședintele Republicii, comandant su
prem al forțelor noastre armate, pe 
tema „Doctrina militară româneas
că — expresie strălucită a gindiril 
științifice, revoluționare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu".

Bogat prin mesajul său educativ, 
spectacolul artistic omagial pre
zentat în finalul manifestării a fost 
susținut de formații artistice ale 
trupelor de securitate din garni
zoana București. laureate ale 
Festivalului național „Cîntarea 
României".

Aceluiași eveniment i-a fost con
sacrată și expoziția de carte si foto- 
documentară „Omagiu președintelui 
Nicolae Ceaușescu", organizată de 
Direcția Generală a Arhivelor Sta
tului, care reunește scrieri din 
operele alese ale secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
editate în tară și peste hotare.

La Casa de cultură a Ministe
rului de Interne a avut loc un con
curs „Cine știe, răspunde", avînd 
ca temă „Istoricele inițiative ale 
președintelui României pentru înlă
turarea pericolului unui război nu
clear. pentru edificarea unei lumi a 
păcii și colaborării". Acțiunea, pre
gătită cu sprijinul Muzeului de is
torie al Republicii Socialiste Româ
nia. s-a constituit într-un remar
cabil moment de educație patrio
tică.

în încheierea concursului, celor 
prezenți le-au fost prezentate fil
mul documentar „Rpmânia, pentru 
o lume fără arme și războaie" si un 
recital de poezie patriotică.

La școala militară de ofițeri ac
tivi a Ministerului de Interne, sub 
genericul „Omagiu celui mai iubit 
fiu al țării" s-a desfășurat simpo
zionul în cadrul căruia au fost pre
zentate comunicările „Exemplul de 
patriot și revoluționar înflăcărat al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu", 
„1965—1982 — perioada cea mai fer
tilă din istoria patriei". „Secretarul 
general al partidului — promotor al 
politicii de pace și înțelegere între 
popoare". Spectacolul festiv „Uniți 
în jurul comandantului suprem", 
manifestare susținută de formațiile 
artistice ale școlii. laureate ale 
Festivalului național „Cîntarea 
României", a încheiat într-o at
mosferă vibrantă simpozionul.

în școlile militare pentru pregă
tirea subofițerilor au avut loc sim
pozioane intitulate „Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — prietenul apro
piat al tinerei generații din patria 
noastră", „Din gîndirea social-poli
tică a președintelui României. 
Nicolae Ceaușescu". precum si con
cursuri „Cine știe, răspunde", care 
au reliefat contribuția deosebită a
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i secretarului general al partidului
* la opera de construire a societății
i socialiste multilateral dezvoltate,
’ grija șa statornică pentru creșterea și
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direa social-politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu", care reunește 
scrieri alese din vasta operă a secre
tarului general al partidului.

Casa armatei din Ploiești, în 
colaborare cu Editura politică, a 
organizat simpozionul „Gîndirea 
și acțiunea practică, revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — în 
slujba edificării și apărării patriei 
socialiste", iar la Casa armatei din 
Timișoara, precum și în unități din 
garnizoanele Oradea și Tîrgu 
Mureș s-au deschis expoziții de 
carte sub genericul „Tinerețea re
voluționară a tovarășului 
Ceaușescu".

Nicolae

dedicate 
a secre-

în cadrul manifestărilor 
aniversării zilei de naștere 
tarului general al partidului nostru, 
in județul Dolj, la Cabinetul ju
dețean pentru activitate ideologică 
și politico-educativă din Craiova a 
fost deschisă expoziția omagială 
„Ceaușescu — România — Pace". 
Expoziția cuprinde numeroase lu
crări — în limba română și limbi de 
circulație internațională — ale pre
ședintelui țării din seriile „Româ
nia pe drumul construcției societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te", „Din gîndirea social-politică a 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu", „Din gîndirea economi
că a președintelui României. Nicolae 
Ceaușescu". Sînt expuse, de ase
menea, fotomontaje cu aspecte de 
la marșul păcii din București și de 
la marea a<junare populară consa
crată cauzei păcii, destinderii, cola
borării și înțelegerii între popoare 
desfășurată în Capitala patriei, pre
cum și de la acțiunile pentru apă
rarea păcii inițiate în județul Dolj.

La Comandamentul trupelor de 
securitate a avut loc un simpozion 
dedicat aniversării zilei de naștere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pre-

și pace în lume.
„Omul, comunistul, revoluționa

rul" este genericul sub care s-au 
desfășurat. în județul Mureș, o serie 
de manifestări omagiale. Astfel, la 
Casa de cultură din Tîrnăveni a 
avut loc un simpozion în cadrul că
ruia activiști de partid, cadre di
dactice. cercetători, juriști au subli
niat contribuția deosebită a secre
tarului general al partidului la opera 
de construcție socialistă a țării, la 
realizarea unui climat de destindere 
și pace în lume. La Casa de cultură 
din orașul Luduș a avut loc un reci
tal de versuri patriotice și revolu
ționare sub genericul ..întiiiri băr- 
bat al țării". La rîndul lor. artiștii 
plastici mureșeni — români, ma
ghiari. germani — lși exprimă sen
timentele de dragoste și prețuire 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prin lucrări prezentate în cadrul ex
poziției de pictură, sculptură si gra
fică intitulată „Omagiu".

„Cu inimile vibrînd de bucurie, 
înălțăm imn de slavă conducătoru
lui" — sub acest generic s-au desfă
șurat recitalurile de versuri găzdui
te de casele orășenești de cultură 
din Strehaia. Baia de Aramă. Or
șova Si Vînju Mare. La Simian, 
Gruia. Bălăcița, Obirșia de Cimp. 
Recea. în alte localități mehedințe- 
ne au avut loc simpozioane cu tema 
„Nicolae Ceaușescu în conștiința 
lumii". Sala clubului muncitoresc 
„Patria" din Drobeta-Tumu Severin 
a găzduit seara culturală pentru ti
neret intitulată ..Trăim în miezul 
unui ev aprins", iar în bibliotecile 
din peste 20 de localități au fost 
deschide expoziții de carte „Din 
gîndirea social-politică și economică 
a președintelui Republicii Socialis
te România".

în localitățile județului Caraș- 
Severin se desfășoară o largă suită 
de manifestări omagiale dedicate 
personalității secretarului general 
al partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
La Oțelu Roșu a avut loc un sim
pozion cu tema „Opera și persona
litatea iubitului conducător", la 
Bocșa s-a prezentat o expunere in
titulată „O viață închinată exem
plar poporului", frumoasa stațiune 
Băile Herculane a găzduit un spec
tacol de muzică și poezie desfășu
rat sub genericul „Cîntarea anilor 
luminoși", iar orașele Caransebeș 
și Moldova Nouă, pe lîngâ expozi
țiile de carte cu operele tovarășului 
Nitolae Ceaușescu. pregătesc reci
taluri de poezie și muzică patrio
tică, spectacole omagiale, care vor 
fi prezentate în așezămintele de 
cultură. La rîndul lor. reșițenil, cu 
participarea celor mai bune forma
ții cultural-artistice. au pregătit 
spectacolul „La mulțf ani. cu să
nătate".

20,45 Film artistic : „Bureblsta". Pre
mieră TV. Producție a Casei de 
filme Cinci. Partea I
Telejurnal
Melodii, melodii
PROGRAMUL 2 ,
Concert de prînz 
Orașele Unirii — reportaj

13,00
13.40 _ _ _
14,00 Teatru TV : File din cronica Uni

rii, de Mircea Ștefănescu.
15,35 Desene animate
16,00 Serată muzicală TV. București — 

centru muzical international (V)
10,00 Telejurnal
19.25 Telerama
19.55 Clubul tineretului
20.40 Din vremea Unirii Opereta „Vlo-

tete de Parma" de Elly Roman. 
Premieră TV

21,45 Mihai Viteazul — o clipă de vis Îm
plinit

22,05 Telejurnal
22^0 Melodii, melodii

LUNI 25 IANUARIE
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 India • Evocare Istorică, reper*  

ale dezvoltării contemporane
15,20 Emisiune In limba maghiară
20,00 Telejurnal
20,30 Oameni al marilor șantiere socia

liste. Reportaj

Simbătă a avut loc Plenara Con
siliului Național al Femeilor, Plenara 
a dezbătut raportul privind sarcinile 
ce revin Consiliului Național, comi
tetelor și comisiilor femeilor din Ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului. la Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1981, relevînd contribuția 
organizațiilor femeilor la înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., la realizarea Planului națio
nal unic de dezvoltare economico-so- 
cială pe anul 1982.

Plenara a evidențiat hotărîrea tu
turor femeilor din tara noastră, fără 
deosebire de naționalitate, de a ridi
ca pe un plan superior întreaga lor 
activitate, de a spori preocuparea 
pentru promovarea unui stil de mun
că dinamic, revoluționar, în scopul 
înlăturării neajunsurilor, pentru în
tărirea răspunderii fiecărei femei la 
locul de muncă. în plenară s-au accen
tuat sarcinile ce revin femeilor pentru 
mobilizarea resurselor și energiilor 
creatoare în direcția realizării indica
torilor de plan privind producția fi
zică. exportul, reducerea importuri
lor, ridicarea calității producției, pre
cum și pentru combaterea oricăror 
forme de risipă. S-a exprimat, în 
luările de cuvînt. angajamentul fe
meilor de la sate de a participa ac
tiv la înfăptuirea noii revoluții agra
re în tara noastră, de a-și spori e- 
forturile pentru creșterea producției 
vegetale și animale, pentru înfăptui
rea autoconducerii și autoeprovizio- 
nării teritoriale, pentru creșterea 
cantităților de produse agricole li
vrate la fondul de stat.

Plenara a adoptat planul de măsuri 
privind sarcinile Consiliului Național, 
ale comitetelor și comisiilor femeilor 
pentru mobilizarea maselor de femei 
la înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al XII-lea, a Indicațiilor și orientă
rilor formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1981, pentru îndeplinirea 
obiectivelor Planului national unic de 
dezvoltare economico-socială a tării 
pe anul 1982. A fost adoptat, de ase
menea, planul de măsuri privind 
sarcinile ce revin Consiliului Natio
nal. comitetelor și comisiilor femei
lor în înfăptuirea „Programului cu- 
prinzînd măsurile politico-organiza- 
torice și social-culturale pentru parti
ciparea femeilor la viata economico- 
socială a tării în perioada 1981—1985.

în cadrul plenarei a fost lansată 
chemarea la întrecere a Comitetului 
județean al femeilor Hunedoara că
tre toate comitetele si comisiile fe
meilor din județe, municipii și orașe, 
din corriune și sate.

în încheierea lucrărilor plenarei a

i
luat cuvîntul tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. Plenara Consiliului National 
al Femeilor a adresat COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegra
mă, în care se spune : Urmind în
tocmai orientările și indicațiile dum
neavoastră, de a contribui la dezvolta
rea și consolidarea orînduirii noastre 
noi, al cărei strălucit ctitor sinteti, în- 
găduiți-ne, stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, ca, acum, 
în preajma apropiatei sărbătoriri a 
zilei dumneavoastră de naștere, să 
vă adresăm din adîncul inimilor 
noastre tradiționalul „La multi ani", 
cele'mai fierbinți urări de fericire, 
sănătate deplină, de viată lungă si 
multă putere de muncă, spre binele 
și fericirea Întregului popor, să fiți 
și să ne conduceți mereu in fruntea 
partidului și a tării pentru ridicarea 
Pe noi trepte de progres și civiliza
ție a României socialiste. Sintem pe 
deplin conștiente că afirmarea fără 
.precedent a femeilor în societatea 
noastră, promovarea lor curajoasă in 
conducerea societății, creșterea con
tribuției lor la Înfăptuirea politicii 
partidului șl statului le datorăm 
politicii partidului, dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, făuritorul unui nou și 
luminos destin al patriei. Pentru noi, 
participantele Ia plenară, este, tot
odată, o deosebită cinste de a ex
prima sentimentele de aleasă stimă, 
de profundă dragoste și admirație ale 
femeilor României socialiste fată de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, militant revoluțio
nar a! partidului, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, om de știință 
de renume mondial, care — prin acti
vitatea sa de Înaltă răspundere în 
conducerea partidului și statului — 
constituie un inalt exemplu de patrio
tism, Întruchipează cele mai alese tră
sături ale minunatului nostru popor. 
Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, ur
mind Îndeaproape luminosul dumnea
voastră exemplu, al tovarășei Elena 
Ceaușescu, femeile de la orașe și 
sate vor munci cu și mai multă 
abnegație și dăruire, spre a inscrie 
noi și tot mai mari succese in în
făptuirea mărețelor obiective stabili
te in Programul partidului, pentru 
transpunerea in viață a hotăririlor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
sporindu-și în acest fel contribuția 
la continua înflorire a scumpei noas
tre patrii. (Agerpres)

ANIVERSAREA
UNIRII

Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România a dedicat zilei 
de 24 Ianuarie un întreg ciclu de 
acțiuni politico-educative organi
zate la sediu sau în întreprinderi, 
instituții, așezăminte de cultură, u- 
nități de învățămint ale Capitalei. 
Una dintre marile săli ale muzeu
lui — sala Unirii — a cunoscut un 
deosebit aflux de vizitatori, tineri 
și vîrstnici, care au avut prilejul 
să treacă în revistă grăitoare măr
turii documentare legate de ziua 
de 24 Ianuarie. Specialiști ai mu
zeului au prezentat expuneri, re- 
levînd semnificațiile actului unirii, 
răsunetul său în contemporanei
tate.

La Combinatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca, muncitori, ingineri și 
tehnicieni au luat parte la simpozio
nul cu tema „24 Ianuarie 1859 — 
Unirea Principatelor Române — mo
ment înălțător în istoria națiunii 
noastre". La Arhivele Statului din 
localitate a fost deschisă o expoziție 
documentară ilustrind actul Unirii 
de la 1859.

în orașele șl satele județului 
Botoșani au avut loc numeroase 
manifestări : vernisarea unei expo
ziții documentare întitulate „Unirea 
cea mare — unirea întregului po
por". la biblioteca județeană, sim
pozioanele avind drept generic 
„Unirea — vocație supremă a na
țiunii noastre", la muzeul județean, 
„De la România modernă la Româ
nia societății socialiste multilateral 
dezvoltate", la casa tineretului.

Școala Unirii
(Urmare din pag. I)

Convorbiri româno-cehoslovace
La 23 ianuarie, ministrul aface

rilor externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, a primit pe 
Dușan Spâdl, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, aflat in țara 
noastră cu prilejul sesiunii Comisiei 
guvernamentale româno-cehoslovace 
de colaborare culturală.

S-au discutat unele aspecte privind 
dezvoltarea relațiilor dintre România 
și Cehoslovacia și s-a procedat la un 
schimb de păreri privind o serie de 
probleme actuale ale situației Inter
nationale.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
De asemenea, tovarășa Suzana Gâ- 

dea, președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, a primit 
delegația de oameni de cultură din. 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 
condusă de Dușan SpâlciL

*în zilele de 22 și 23 ianuarie au 
avut loc convorbiri între adjunctul 
ministrului afacerilor exterpe al Re
publicii Socialiste RomăgiC Constan
tin jDeneSaț și Dușan -Spăl-il, adjunct

al ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Cehoslovace, în 
cadrul cărora s-a făcut un schimb de 
păreri privind dezvoltarea relațiilor 
româno-cehoslovace, precum și asu
pra unor probleme internaționale de 
interes reciproc.

In zilele de 20—23 ianuarie au avut 
loc la București lucrările celei de-a 
IlI-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-cehoslovace de 
colaborare culturală.

în cadrul sesiunii au fost analizate 
aspecte ale schimburilor dintre cele 
două țări în domeniile culturii șl în- 
vățămintuiui, ale dezvoltării colaboră
rii în aceste sfere de interes-reciproc, 
în vederea adlineirii cunoașterii valo
rilor creației spirituale, pentru Întă
rirea prieteniei dintre popoarele ce
lor două țări.

Documentul sesiunii a fost semnai 
de președinții celor două părți în co
misie — Aurel Duca, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, și Dușan Spâcil, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

La semnare și la primiri a fost pre
zent Josef Simon, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace la București.

Cronica zilei
în zilele de 21—22 ianuarie 1982 la 

Ministerul Afacerilor Externe au avut 
loc consultări intre Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului, și Leonid 
Iliciov, adjunct al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S. Au fost a- 
bordate aspecte ale dezvoltării con
tinue a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre România și Uniunea 
Sovietică și unele probleme Interna
ționale actuale.

La convorbiri a participat ambasa
dorul U.R.S.S. în România, V. I. Droz
denko.

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Ion Ceterchi se eliberează din func
ția de ministru al justiției pentru 
motive de sănătate.

Tovarășul Gheorghe Chivulescu se 
numește în funcția de ministru al 
justiției.

Sub egida Institutului de studii is
torice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., în Editura politică a 
apărut volumul : „Ani de luptă co
munistă 1933—1944", autori Olimpiu 
Matichescu și Stelian Neagoe.

Știri sp
• în runda a 12-a a turneului zonal 

masculin de șah de la Băile Hercu
lane, Sznapik a ciștigat la Pavlov, 
Ftacnik l-a învins pe Ghindă, iar 
partidele Gheorghiu-Meduna. Radu
lov — Ribli. Inkiov — Sax. Ciocîl- 
tea — Velikov și Schmidt — Am- 
broz s-au terminat remiză. în clasa
ment conduce Ribli (Ungaria) cu 9,5 
puncte, urmat de Șubă (România) —- 
7 puncte (2).
• în sala „Floreasca" din Capitală 

s-au încheiat întrecerile individuale 
din cadrul Campionatelor internațio
nale feminine de floretă ale Româ
niei, victoria revenind sportivei ro
mânce Marcela Moldovan, care a 
învins în finală cu 10—9 pe Marghe
rita Zalaffi (Italia).

în asaltul pentru locul 3, disputat 
Intre scrimere italience, Annelise 
Coltorti a întrecut-o cu 8—6 pe Anna- 
Pia Gandolfi.

Astăzi are loc competiția pe echipe.
• Timp de două zile. Sala poliva

lentă din Brăila a găzduit turneul de 
handbal dotat cu „Cupa 24 Ianuarie" 
— competiție devenită tradițională, 
organizată de clubul sportiv școlar 
din localitate, la care. în acest an, au 
participat echipe de juniori din Foc
șani, Galați și Brăila. Trofeul „Cupa 
24 Ianuarie" a fast ciștigat de echipa 
Clubului sportiv școlar Galați, pe lo
cul doi situlndu-se C.S.S. Brăila — 2.

• în localitatea Italiană Brusson 
s-a disputat o probă de 30 km din ca
drul „Cupei mondiale" la schj (fond).

ortive
Victoria a fost repurtată de america
nul Bill Koch, cu timpul de lh 29’ 
33”97/100. în clasamentul „Cupei 
mondiale", pe primul loc se află în 
prezent Jean Paul Pierrat, medaliat 
cu bronz in anul 1978 la Lahti în 
proba de 50 km din cadrul campiona
telor mondiale.
• în cadrul unei reuniuni a Fede

rației internaționale de tenis, care a 
avut loc la Paris, John McEnroe 
(S.U.A.) la masculin, și Chris Evert- 
Lloyd (S.U.A.) la feminin, au fost de
clarați campioni ai lumii pe anul 1981, 
ca urmare a rezultatelor înregistrate 
în sezonul trecut.

Juriul care a stabilit noii campioni 
mondiali a fost alcătuit din fostele 
glorii ale acestui siport : Donald 
Budge, Lewis Road, Fred Perry (la 
masculin), Margaret Court. Althea 
Gibson și Ann .Jones (la feminin).
• Cu prilejul concursului interna

țional feminin de schi de la Neu- 
kirch, proba de ștafetă 3X5 km a fost 
ciștigată de echipa Cehoslovaciei cu 
timpul de 54’35”.
• Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat la Los Angeles pe teren 
acoperit. Stanley Floyd a parcurs 50 
yarzi în 5”22/100 (cea mai bună per
formantă mondială de sală). în ca
drul aceluiași concurs, Mary Decker 
a realizat. în proba de o milă, timpul 
de 4’24”6/100 (cea mal bună perfor
manță mondială pe teren acoperit).

30.50 Pentru curtea șl grădina dumnea
voastră

21,00 Cîntarea României. De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran.

22.06 Telejurnal
22.30 Mic concert de seară

PROGRAMUL 2
15,00 Cenacluri ale tineretului
16,05 Film artistic : „Vînătoare neobiș

nuită". Premieră TV.
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.30 Selecțiuni din emisiunea „La sfîr- 

șlt de săptămînă"
21,25 Studioul tineretului
22,05 Telejurnal
22.30 Emisiune da cîntec*  șt versuri

vremea
Timpul probabil pentru zilele 25, 26

șl 27 ianuarie. In țară : Vreme tn gene
ral închisă. Vor cădea ninsori tempora
re în jumătatea de nord a țării. In re
giunile sudice precipitații Izolate. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 10 
șl zero grade, izolat mal coborlte în 
depresiuni, maximele între minus 3 și 
plus 7 grade. Ceafă, dimineața și seara. 
(Margareta Strufu, meteorolog da ser
viciu).

tele dind tribut greu de durere și 
însingurare.

Nălucită abia, dună intrarea pe 
cal alb a lui Mihai sub arca
dele Alba luliel, trasă pe umerii 
țării ca o cămașă a speranțet, la 
ceasul îndoitei alegeri ca domn a 
lui Cuza și dobîndită cu conture 
întregi, în 1918, in același oraș ce-l 
văzuse murind pe roată pe Horea, 
Unirea n-a încetat — chiar dobin- 
dită — să ne umple cugetele de fe
ricire, dar și de gospodărească in- 
grijare. Pentru că o Unire trebuie 
păstrată, trebuie apărată.

întreaga noastră lucrare contem
porană se constituie tot intr-o etapă 
de consolidare a Unirii. Numai 
unindu-ne, puni nd pe același talger 
al balanței timpului energie, inspi- 
rare, aspirație superioară vom izbu
ti să ne dovedim demni de măreția 
Unirii. Și in consonanță firească 
pentru noi, românii, cu aspirația dz 
frățietate cu toate popoarele lumii, 
noi nu prefacem preceptele Unirii 
în porți de cetate, ori zid de cetate, 
ci ne gindim existenta cu o largă 
deschidere universală spre idei ale 
progresului și păcii.

Dăruindu-ne efortului unanim de 
împlinire a marilor aspirații pe 
care le nutrim, unind nu doar mină 
cu mină, după cum frumos se 
rostea poetul, ci in primul rind 
inimă cu inimă, vom străbate îm
preună un parcurs istoric conturat 
cu energie și slujit cu flacăra cre
dinței in bine, in învingerea tu
turor obstacolelor intilnite in cale. 
Unind, unindu-ne vom ajunge să 
impunem considerația că pentru 
români Unirea e o școală a patrio
tismului și a celor mai înalte va
lori morale.

Luplind cu inerția (altă frumoa
să vorbă, a unui alt, mai tinăr mare 
poet), redescoperindu-ne capacită
țile de inovare, dind matcă fert.lă 
optimismului social, forță de pene
trație visării, H vom dura Unirii 
tronul de lemn înflorit pe care, 
după o întreită alegere, o putem 
face să domnească in veci...

0 pagină eroică
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lind si ultimul hotar ce mai des
părțea pe români de români. îm- 
plinindu-și aspirațiile naționale, po
porul român nu uita insa câ aiături 
de el. pe vatra sa străbună, trăiesc 
locuitori de altă limbă și neam. în- 
țelegînd că orice construcție națio
nală de durată se poate realiza nu
mai pe temelia respectului reciproc, 
poporul român a înscris, în docu
mentele Unirii celei Mari, drepturi 
egale pentru toți locuitorii tării, 
fără deosebire de naționalitate. Șl. 
de aceea, hotăririle de la Alba Iu- 
lia au aflat un larg ecou în con
știința naționalităților conlocuitoare, 
au adus adeziunea lor la mărețul act 
de la 1 Deoembrie 1918.

Perioada care a urmat Unirii de 
la 1859 a marcat și ascensiunea pe 
arena vieții social-politice a clasei 
muncitoare, a partidului ei revolu
ționar. care și-au înscris la loc de 
seamă, pe flamurile de luptă, desă- 
virșirea unității naționale, dobin- 
direa și apărarea independentei. 
Suna astfel ca un adevărat credo, ca 
un program de acțiune titulatura 
uneia dintre cele dintîi reviste so
cialiste „Dacia viitoare", înțeleasă 
ca „Dacia muncitorului și a țăranu
lui", Năzuința scumpă a deplinei 
eliberări naționale și sociale avea 
să devină realitate, peste decenii, 
prin lupta unită a maselor popu
lare, conduse de eroicul nostfu 
partid comunist. Pe drept cuvmt 
sublinia tovarășul N icolae 
Ceaușescu că Unirea de la 1859 stă 
la temelia tuturor victoriilor obți
nute de atunci de poporul român, 
că „există o strînsâ legătură intre 
realizarea Unirii Principatelor și în
făptuirea insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimperialiste. 
in '1944, care a dus la răsturnarea 
dictaturii fasciste, la eliberarea tării 
de sub dominația hitleristă si tre
cerea României pe calea dezvoltării 
noi". însăși victoria noii orînduiri 
în patria noastră nu poate fi înțe
leasă in adevăratele ei dimensiuni 
fără Unirea de la 24 ianuarie 1859,

Privim cu mîndrie firească anii 
care au trecut de atunci. Călăuzit de 
Partidul Comunist Român, poporul 
și-a desfășurat larg energiile si for
țele creatoare. România socialistă 
înfățișînd lumii chipul unei țări în 
plin și dinamic avînt. al unei na
țiuni libere, suverane, stăpînă ps 
destinele sale. Adine convins că 
toate aceste înfăptuiri isi au izvorul 
în unitatea sa. în conducerea de că
tre partid, poporul român, isi strîn- 
ge și mai mult rîndurile în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
înfăptuind, prin munca sa plină de 
abnegație, grandioasele obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea 
pentru înflorirea si prosperitatea 
României socialiste.



ÎNALTĂ PREȚUIRE UNIVERSALĂ PENTRU OPERA 
TEORETICĂ A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

consacrată idealurilor păcii, independenței și colaborării intre popoare

„PREȘEDINTELE ROMÂNIEI - UN MARE CONDUCĂTOR 
Al LUPTEI PENTRU PACE SI DREPTATE IN LUME"
Adunarea festivă de Ia Delhi consacrată zilei de naștere a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

Constatăm mereu, cu legitimă mîndrie patrio
tică, cu cit respect și cită admirație este rostit 
astăzi pe toate meridianele globului numele to
varășului Nicolae Ceaușescu, Personalități poli
tice marcante, reprezentanți ai vieții economice, 
științifice și culturale internaționale asociază, in 
mod firesc, profundele prefaceri revoluționare ce 
au dus la ridicarea României pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație cu activitatea 
neobosită desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in fruntea partidului și statului, activi
tate pusă în slujba intereselor fundamentale ale 
națiunii, a înfloririi continue a patriei noastre so
cialiste.

In același timp, numele secretarului general a! 
partidului nostru, președintele Republicii, este 
rostit cu profund respect și admirație pentru con

secvența și nesecata energie a demersurilor sale 
pe arena vieții internaționale, pentru profunzi
mea analizelor științifice și claritatea concluzii
lor acestora, pentru principialitatea și caracte
rul constructiv al inițiativelor vizînd soluționarea 
pozitivă, in consens cu aspirațiile popoare
lor, a problemelor cardinale ale contemporanei
tății.

Grăitoare mărturie in acest sens sint cele pes
te 100 de volume dedicate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu - editate intr-un mare număr de țări, 
in peste 20 de limbi - expresie vie a interesu
lui deosebit manifestat in cercurile politice, ca 
și in rindul opiniei publice largi din cele mai 
diferite colțuri ale lumii, față de gindirea teo
retică și activitatea practică a omului de stat

care, intruchipind virtuțile cele mai alese ale po
porului român, este considerat „un simbol al ce
lor mai fierbinți idealuri ale umanității".

Care sint sursele acestui larg interes interna
țional, audienței de care se bucură cuvîntul con
ducătorului partidului și statului nostru ?

Răspunsul îl dau înșiși editorii operelor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, personalități politice, 
științifice și culturale prezente la manifestările 
prilejuite de apariția în străinătate a unor vo
lume dedicate președintelui României — decla
rațiile lor constituindu-se intr-un călduros oma
giu pentru activitatea sa prodigioasă' pusă în 
slujba intereselor fundamentale ale poporului, a 
aspirațiilor de pace, independență și progres ale 
tuturor națiunilor.

„Un conducător 
ce se identifică 

cu interesele poporului"
O idee ce revine ca un laitmotiv 

in aprecierile la adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este aceea a 
identificării sale cu interesele si nă
zuințele întregii noastre națiuni. 
Iată ce declara în acest sens pro
fesorul R. N. TRIVEDI. autorul pre
feței lucrării în cinci volume apă
rute în India „Din gindirea social- 
politică a președintelui României1* * :

I CONVORBIRI IUGOSLAVO—PA-1
KISTANEZE. La Belgrad s-a 
desfășurat vineri prima rundă de I

I convorbiri între Serghei Kraigher, | 
președintele Prezidiului R.S.F.

I Iugoslavia, și Mohammad (Zia-ul I 
Haq, președintele Pakistanului. I 

’ care efectuează o vizită în Iugosla- 
. via. După cum relevă agenția Ta-■ 

niug, in cadrul convorbirilor, aten- I
I tia principală a fost acordată dez-1 

voltării cooperării bilaterale. în

I special formelor superioare de pro- I 
inovare a relațiilor economice.

■ O MARE DEMONSTRAȚIE PEN- , 
TRU PACE a avut loc la Roma

I la inițiativa Federației Tineretului I 
Comunist Italian și a altor organi-

I zații democratice de tineret dini
I Italia. în cursul demonstrației, la 1 
care au participat numeroși tineri

Iși tinere, s-au exprimat proteste |
în legătură cu planurile guvernului I 
de a extinde suprafețele afectate '

. poligoanelor militare.
j DECLARAȚIE. Organizațiile si | 

grupările neofasciste din R. F

I Germania continuă să prolifereze. I 
a declarat E. Meklinghof, ministrul | 
de interne aF landului Saxonia In-

Iferioară. Ca urmare a atacurilor să- I 
vîrșite de membrii acestor organi- | 
zatii, în ultimii trei ani au fost ră-

I nite aproape 250 persoane.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
reprezintă modelul de conducător 
care se identifică cu interesele ge
nerale ale poporului, iar spiritul di
namic ce îi caracterizează neobosita 
activitate reprezintă o trăsătură ce 
poate fi remarcată în întreaga poli
tică pe care o promovează. Prin tot 
ceea ce face spre binele și fericirea 
poporului român, pentru gloria 
României, pentru triumful cauzei 
păcii, el a devenit un simbol al ce
lor mai arzătoare idealuri ale li
bertății, păcii și progresului națiu
nii române, ale lumii contem
porane".

„Protagonist și făuritor 
de istorie contemporană"

Volumul apărut în Italia în cursul 
anului trecut este intitulat, su
gestiv. „NICOLAE CEAUȘESCU — 
O VIAȚĂ DE MILITANT REVO
LUȚIONAR PENTRU DREPTATE 
ȘI LIBERTATE SOCIALA. PEN
TRU INDEPENDENȚA. PACE ȘI 
PRIETENIE INTRE POPOARE**.

„Puțini oameni de stat — subli
niază în prefața lucrării editorul 
ANTONIN O BARONE — se pot bu
cura de atitea și de asemenea apre
cieri și stimă pentru rolul de pro
tagonist și făuritor de istorie con
temporană. Numele său, ideile și 
inițiativele sale sint strins legate de 
cele mai nobile aspirații și idealuri 
ale fiecărui popor iubitor de liber
tate și de independență, pe deplin 
încrezător în edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte".

In același sens, ALI YATA, 
secretar general al Partidului Pro
gresului și Socialismului din Maroc, 
prezent la festivitatea lansării la 
Rabat a lucrării ..NICOLAE 
CEAUȘESCU — PROMOTOR AL 
EGALITĂȚII ■ POPOARELOR ȘI 
STATELOR**,  sublinia :

„Anumitq personalități pot avea o 
influență asupra cursului istoriei 
grație erudiției și bogăției, experien
ței lor. Astfel, oameni eminenți. cu 
înalte responsabilități. marchează 
viitorul societății. Și se poate afir
ma că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
aparține acestui gen de oameni".

„Simbol al luptei 
pentru dezarmare, 

independență și justiție 
internațională"

O trăsătură caracteristică, unanim 
reliefată de cei ce cunosc pro
digioasa activitate a președintelui

O contribuție de seamă la dezvoltarea 
relațiilor româno-pakistaneze

In prodigioasa activitate desfășu
rată pe plan internațional de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, un loc de 
frunte ocupă convorbirile la nivel 
înalt, participarea activă a României 
socialiste la dialogul internațional. 
In concepția secretarului generai al 
partidului nostru, președintele tării, 
metoda întîlnirilor și contactelor di
recte. purtate în spiritul respectului, 
receptivității si înțelegerii reciproce, 
reprezintă o modalitate deosebit de 
rodnică pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești de colaborare dintre po
poare și state, pentru schimbul de 
opinii si mai buna cunoaștere a 
punctelor de vedere respective, pen
tru conlucrarea Pe arena mondială în 
vederea soluționării marilor proble
me cu care este confruntată ome
nirea contemporană. însemnătatea 
acestei metode își găsește o vie ex
presie în multitudinea contactelor cu 
reprezentanții statelor, fără deosebi
re de orînduire socială, de sistem 
politic sau onțiunl ideologice, potrivit 
cerințelor destinderii si cooperării 
internaționale.

In acest context se înscrie si vizita 
oficială de prietenie ne care a efec- 
tuat-o în țara noastră, la invitația 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
șl a tovarășei Elena Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Islamice Pakis
tan, Mohammad Zia-ul Haq. împreu
nă cu doamna Zia-ul Haq. Desfășu- 
rindu-se sub semnul stimei si înțele
gerii reciproce, caracteristice relații
lor dintre cele două țări si popoare, 
recenta întîlnire la nivel înalt româ- 
no-pakistaneză s-a încheiat cu rezul
tate rodnice, de natură să dea un 
nou impuls conlucrării pe tărîm bi
lateral. cit și în sfera vieții interna
ționale. Aceste rezultate și-au găsit 
oglindirea în Declarația comnnâ și 
în celelalte documente convenite cu 
prilejul convorbirilor de la București, 
confirmîndu-se încă o dată consec
venta cu care țara noastră acționea

NICOLAE CIĂUSESCT

României, este atitudinea consecven
tă pentru promovarea în viata in
ternațională a unei politici noi. de
mocratice. bazate pe deplina egali
tate și respect reciproc, pe dreptul 
fiecărei națiuni de a fi pe deplin 
stăp.nă pe destinele sale.

„Contribuția și ideile valoroase ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu se 
află la originea numeroaselor ini
țiative ale României in vederea de
mocratizării relațiilor internațio
nale. Numele președintelui Nicolae 
Ceaușescu a devenit în lumea 
arabă un simbol al luptei ferme 
pentru socialism și justiție, pentru

ză pentru intensificarea legăturilor 
de colaborare cu statele nealiniate, 
cu toate țările independente. în curs 
de dezvoltare.

Așa cum se știe, în ciuda distante
lor care le despart. România si Pa
kistanul au manifestat întotdeauna 
dorința sincera de a se cunoaște și de 
a colabora, ceea ce a făcut ca rapor
turile româno-pakistaneze să înregis
treze progrese notabile, îndeosebi în 
domeniul schimburilor economice, al 
cooperării pentru realizarea unor 
obiective industriale. Astfel, prin 
efortul comun al muncitorilor români 
și pakistanezi, a fost construită o 
mare rafinărie la Karachi cu o ca
pacitate de 1 200 000 tone, iar în pre
zent se realizează două fabrici de 
ciment si alte obiective economice. A 
crescut, de asemenea, volumul schim
burilor comerciale.

Evidențiind satisfacția pentru acest 
curs, noul dialog româno-pakistanez 
a constituit un prilej de reafirmare 
a dorinței celor două țări de ampli
ficare. în continuare. a cooperării 
dintre ele. „Vizita pe care o între
prindeți în România — a subliniat 
președintele NICOLAE CEAUSESCU
— constituie o ilustrare a evoluției 
pozitive a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-pakistaneze. o ex
presie a dorinței comune de a le 
conferi un caracter tot mai larg. Sint 
bucuros că — după întîlnirea si con
vorbirile pe care le-am purtat îm
preună în luna mai 1980, la Belgrad
— avem prilejul să ne revedem și 
să continuăm dialogul început atunci, 
să faoem un schimb de păreri cu 
privire la stadiul relațiilor noastre, 
la perspectivele întăririi în continua
re a colaborării si conlucrării dintre 
România și Pakistan, atît pe plan 
bilateral, cit și pe plan internațio
nal**.  „Sint încredințat — declara la 
rîndul său președintele MOHAMMAD 
ZIA-UL HAQ — că schimbul de 
opinii va contribui Ia consolidarea 
continuă a cooperării reciproc avan

a pune capăt politicii imperialiste 
de forța și dictat, sferelor de in
fluență. pentru a asigura afirmarea 
independentă a tuturor națiunilor 
lumii, destinderii și păcii". (Dr. 
KHALIL AHMAD KHALIL, profe
sor la Universitatea libaneză).

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a afirmat ca unul dintre conducă
torii cei mai de frunte, profund ata
șat cauzei promovării destinderii, 
definind un rol eminent în miș
carea statelor în curs de dezvoltare, 
dovedvndu-se un partizan devotat 
al realizării unor măsuri concrete 
de dezarmare, în primul rind de 

tajoase dintre țările noastre In di
verse domenii. Această cooperare, 
care a fost instituționalizată prin 
crearea Comisiei mixte guvernamen
tale româno-pakistaneze de coopera
re economică, științifică și tehnică, 
este în folosul ambelor țări. Noi, 
în Pakistan, sîntem recunoscători 
pentru ajutorul acordat de România 
in multe domenii. în special in cel al 
petrochimiei și fabricării cimentului. 
Rafinăria națională din Karachi ar 
putea fi considerată, pe drept cUvint, 
un monument ai prieteniei noastre**.

Pornind de la experiența pozitivă 
acumulată, ca și de la potențialul 
economic, tehnic și științific în con
tinuă creștere al României și al Pakis
tanului. în cursul convorbirilor a fost 
pus un accent deosebit pe extinderea 
schimburilor comerciale și a coope
rării în producție. Astfel, s-a prevă
zut finalizarea, cit mai urgent posi
bil, a negocierilor pentru realizarea 
unor acțiuni de cooperare în dome
niul materialelor de construcții, al 
prelucrării petrolului petrochimiei, 
metalurgiei, industriei ușoare, agri
culturii ; inițierea de noi negocieri 
pentru extinderea conlucrării în alte 
sfere de activitate ; întrunirea. în a- 
cest scop, a Comisiei mixte guver
namentale în Pakistan. în 'prima ju
mătate a anului 1982 ; intensificarea 
cooperării tehnico-știintifice. în do
meniul pregătirii cadrelor, culturii, 
artelor, sportului informațiilor etc. 
Totodată, cele două țări și-au expri
mat hotărirea de a acționa în ve
derea realizării, pînă în 1985. a unul 
nivel anual al schimburilor comer
ciale de 200 milioane de dolari, pe 
o bază echitabilă.

In cursul dialogului la nivel înalt 
au fost abordate numeroase probleme 
stringente ale vieții internaționale, 
cum ar fi imperativul dezarmării și 
în primul rind al dezarmării nucleare, 
necesitatea soluționării pe cale poli
tică a focarelor de conflict existente 
în Orientul Mijlociu, Asia, Africa, li

dezarmare nucleară, pentru între
prinderea unor pași concreți în ve
derea lichidării subdezvoltării, pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale". (MAHMUD 
ALI, ministru de stat. Pakistan).

„Ideile generoase și originale în 
favoarea noii ordini economice in
ternaționale reprezintă rezultatul 
efortului creator izvorît din gin
direa de trace a unui eminent și 
experimentat conducător de stat și 
om politic, cunoscător profund al 
realităților lumii contemporane". 
(Prof. AFONSO ARINOS DE 
MELO FRANCO. Brazilia).

chidării subdezvoltării și instaurării 
noii ordini economice internaționale, 
înfăptuirii securității europene — 
cele două țări manifestîndu-și voința 
de a conlucra mai strîns în vederea 
unor soluții corespunzătoare intere
selor popoarelor, cauzei păcii.

In abordarea tuturor acestor pro
bleme. s-a subliniat că astăzi, mai 
mult ca orieînd. se impune ca statele 
și popoarele să acționeze cu eforturi 
unite pentru oprirea agravării situa
ției internaționale, pentru reluarea 
și continuarea politicii de pace, des
tindere și colaborare. Declarația co
mună evidențiază, ca o condiție de 
bază în acest sens, necesitatea respec
tării stricte de către toate statele a 
principiilor independentei și suvera
nității naționale, deplinei egalități în 
drepturi, avantajului reciproc, inte
grității teritoriale, neamestecului în 
treburile interne, neutilizării forței 
sau amenințării cu forța.

In același timp, problemele com
plexe care confruntă omenirea im
pun cu acuitate sporirea rolului sta
telor în curs de dezvoltare, al țărilor 
nealiniate pentru găsirea unor soluții 
echitabile, conforme cu interesele 
tuturor popoarelor. Tocmai în virtu
tea acestei cerințe. în cursul dialogu
lui la nivel înalt s-a stabilit intensi
ficarea contactelor și consultărilor 
dintre cele două țări în cadrul O.N.U. 
și al altor organisme internaționale, 
al „Grupului celor 77“ și al mișcării 
țărilor nealiniate.

Prin rezultatele șale rodnice, dialo
gul româno-pakistanez la nivel înalt 
se înscrie, așa cum s-a subliniat și la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ca un moment de 
seamă în evoluția ascendentă și rod
nică a relațiilor dintre cele două țări 
și popoare în interesul reciproc, al 
cauzei păcii, destinderii și cooperării 
internaționale.

Nicolae N. LUPU

DELHI 23 (Agerpres). — La „Centrul internațional indian**  din Delhi 
a avut loc, sub auspiciile Asociației de prietenie India — România, o adu
nare festivă consacrată aniversării zilei de naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Sala era împodobită cu portretele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și primului ministru al Indici, Indira Gandhi, pre
cum și cu drapelele de stat ale celor două țări.
Luînd cuvîntul, A.P. SHARMA, 

membru al guvernului Indiei, 
relevînd că „viața președintelui 
Nicolae Ceaușescu este un exem
plu de activitate mobilizatoa
re", a prezentat principalele mo
mente din activitatea șefului 
statului român și a subliniat că 
„in anii care au trecut de cind a 
fost ales în funcția de secretar ge
neral al partidului a condus cu di
namism revoluționar, înțelepciune 
politică și devotament patriotic des
tinele poporului și ale țării, rezol- 
vind sarcinile uriașe ale construirii 
socialismului pe pămintul româ
nesc". „Poporul român, a spus în 
continuare vorbitorul, vede in acti
vitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu un exemplu de slujire a 
intereselor naționale, de clarviziune 
politică și spirit științific, exprimin- 
du-și sentimentele de adîncă apre
ciere și profundă recunoștință pen
tru tot ceea ce a înfăptuit in cali
tate de conducător al partidului și 
statului, pentru asigurarea pro
gresului, prosperității și libertății 
patriei, pentru creșterea bunăstării 
națiunii, afirmarea personalității 
umane, consolidarea independenței 
și suveranității României".

„Marile realizări ale poporului 
român nu pot fi sub nici o formă 
despărțite de activitatea președin
telui Nicolae Ceaușescu, care deți
ne rolul esențial în elaborarea și 
promovarea politicii interne și ex
terne a țării, în formularea obiec
tivelor de dezvoltare social-econo- 
mică, în organizarea și îndrumarea 
pe baze științifice a înfăptuirii în 
practică a programelor de dezvol
tare -a României".

„In calitate de conducător de 
partid și de stat, a spus în conti
nuare vorbitorul, Nicolae Ceaușescu 
călăuzește politica externă și ac
tivitatea internațională a Româ
niei, promovează consecvent prin
cipiile independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neintervenției în treburile in
terne și avantajului reciproc, dez
voltarea prieteniei și colaborării 
cu toate țările socialiste, cu țările 
in curs de dezvoltare, lărgirea re
lațiilor cu alte state, indiferent de 
sistemul social, întărirea solidarită
ții cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, cu mișcarea revolu
ționară progresistă și antiimperia- 
listă din întreaga lume".

în încheiere, A.P. Sharma a 
adresat, în numele poporului indi
an, urări de viață lungă și fericire

Manifestări dedicate aniversării Unirii Principatelor Române
ROMA 23 (Agerpres). — La Biblio

teca română din Roma a avut loc o 
manifestare omagială dedicată zilei 
Unirii Principatelor Române. Au fost 
prezentate cu acest prilej expuneri în 
care s-au relevat importanța actului 
de la 24 Ianuarie 1859 și impactul său 
asupra dezvoltării moderne a Țărilor 
române.

Sesiunea Comisiei mixte 
de cooperare economică 

româno-srilankeză
COLOMBO 23 (Agerpres). — La 

Colombo s-au desfășurat lucrările 
celei de-a patra sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică româno-srilankeză. în 
cursul cărora s-a analizat stadiul 
relațiilor economice dintre cele două 
țări și s-au identificat noi posibilități 
de cooperare în domeniile industriei 
chimice, energetice, industriei con
structoare de mașini și agriculturii. 
Au fost stabilite noi măsuri pentru 
creșterea și diversificarea schimburi
lor comerciale bilaterale. Protocolul 
sesiunii a fost semnat de Nicolae 
Murgu, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, și de W. M. Tillaka- 
ratna, secretar la Ministerul Finan
țelor și Planificării. 

. Agențiile de presa .
transmit:

președintelui Nicolae Ceaușescu și 
de prosperitate poporului român.

In cuvîntul său. ASHOK SEN, 
președintele Asociației de prietenie 
India—România, a declarat : „Este 
o mare fericire pentru mine să par
ticip, în numele acestei organiza
ții, la aniversarea zilei de naștere 
a unuia dintre cei mai mari prie
teni ai Indiei și luptători pentru 
libertate — Nicolae Ceaușescu".

„Președintele Ceaușescu, a spus 
vorbitorul, a luptat cu fermitate 
împotriva tiraniei și agresiunii 
străine, pentru pace, egalitate și un 
viitor fericit al tuturor națiunilor, 
al întregii comunități umane. Pre
ședintele României este un mare 
conducător al luptei pentru pace și 
dreptate pe planeta noastră și cre
de în făurirea unei lumi fără ex
ploatare și asuprire".

Luînd cuvîntul, M. FAROOKI, 
membru al Comitetului Executiv 
Central al Partidului Comunist din 
India, redactor-șel' al revistei „Party 
Life**,  a subliniat : „Nicolae 
Ceaușescu este unul din marii 
lideri contemporani din mișcarea 
comunistă și muncitorească inter
națională, unul din marii conducă
tori ai unei țări socialiste".

„La sărbătorirea celui mai mare 
fiu al poporului român și a unuia 
dintre conducătorii mișcării mun
citorești internaționale, a spus el, 
trebuie să subliniem și contribuția 
sa majoră la lupta pentru pace, 

idezarmare, egalitate și dreptate în 
lume".

în intervenția sa, R. S. SWAMI- 
NATHAN, ministru de stat la Mi
nisterul Agriculturii. a evocat 
lupta tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Împotriva opresiunilor și nedreptă
ților pe plan intern, împotriva fas
cismului și războaielor de cotropire.

PROF. DR. LOKESH CHANDRA, 
membru al parlamentului, director 
al Academiei internaționale de cul
tură indiană, a spus, între altele : 
„Este un prilej fericit să sărbăto
rim pe cel mai mare fiu al po
porului român. Printr-o eroică ac
tivitate, Nicolae Ceaușescu a ridi
cat țara sa pe culmi înalte ale ci
vilizației umane și a devenit, tot
odată, simbolul luptei pentru liber
tate și coexistență pașnică între po
poare".

K. R. F. KHINANI, fost ambasa
dor al Indiei la București, a arătat : 
„Poporul român a avut șansa ca, 
odată cu desăvîrșirea statului națio
nal roman, să se nască un mare om 
al României — Nicolae Ceaușescu.

LONDRA 23 (Agerpres). — împli
nirea a 123 de ani de la Unirea Prin
cipatelor a fost marcată și de Asocia
ția de prietenie Romănia-Marea Bri- 
tanie, care a organizat cu acest pri
lej o seară românească. Despre sem
nificația istorică a evenimentului a 
vorbit Harry Gold, secretarul asocia
ției de prietenie.
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Inocența • • •
Onorată instanță I Adevărul, adevărul și numai adevărul — pe care 

jurăm să-l respectăm așa cum il respectă orice avocat respectabil — 
este că acuzațiile aduse onorabilului Sam Cummings sînt nefondate. 
In numele părții civile ne rezervăm dreptul de a introduce acțiune 
penală pentru delictul de calomnie.

Completul de judecată trebuie să fie informat că distinsul Sam 
Cummings nu a făcut decît să-și urmeze vocația : aflați, stimați jude
cători și stimați jurați, că la virsta de numai cinci ani - da, la numai 
cinci ani, cind copiii iresponsabili aleargă cu cercul sau se joacă cu 
bile - băiețașul Cummings, geniu precoce, știa să demonteze și să 
remonteze perfect orice tip de revolver sau pistol.

Călăuzit mereu de același ideal, dl. S. C. a fost voluntar în războiul 
din Coreea, a lucrat în cadrul C.I.A. ca specialist armurier. Iar cind 
s-au mai stins flăcările, dl. Cummings, om cu frica lui dumnezeu, și-a 
pus întrebarea decisivă : „Ce se va intimpla cu surplusurile de arma
ment rămase din război ? Dacă vor ajunge — doamne ferește I — pe 
mina unor iresponsabili ? Pe mina celor care, jignind noblețea meta
lului și înjosind mindria oțelului, spuneau să se transforme tunurile 
în pluguri, tancurile în tractoare și mitralierele în motopompe ?".

A cumpărat din Anglia 300 000 de puști cu prețul de 1 dolar tru
cata — și le-a revîndut cu 10. Muncind astfel din qreu, a creat cu 
sudoarea frunții imperiul comercial „Inlerarms", devenind cel mai mare 
negustor particular de arme din lume.

Azi, aproape oriunde există vreun conflict, există și firma Cummings. 
Dar cum, d-lor jurați ? Intr-o postură de înaltă obiectivitate și absolută 
echitate : dacă luptă două state, dl. Cummings, imparțial, le furnizează 
armament ambelor. Există o mișcare insurecțională ? Prompt, vinde arme 
și guvernului, și insurgenților. Ba chiar, cu multă corectitudine, îi infor
mează : vedeți, „lor" le-am vîndut 2 000 de mitraliere cu cadență 
rapidă ; ca să nu rămîneți în inferioritate și să vă echilibrați, vă ofer 
500 de mortiere de mare calibru. Astfel, îi echilibrează cînd pe unii, 
cînd pe alții, de parcă of fi expert la tratativele de dezarmare.

Dl. Cummings aduce mari servicii umanității : vinde o mare parte 
din marfa sa țărilor sărace, utilizarea produselor sale micșorînd 
numărul celor ce se zbat în atîtea lipsuri și nevoi pe lumea aceasta.

Să se consemneze în caietul grefierului și faptul că dl. S. C. nu-și 
poate exporta marfa fără licențe speciale din partea guvernelor ; in 
schimb, el, ca particular, își poate desface produsele acolo unde gu; 
vernele au reticențe să intervină. Incît o mînă spală pe alta — deși 
obrazul rămîne pătat.

Nu poate fi, deci, adevărat că dl. Cummings ar avea mîinile roșii ; 
el nu at'nge decît cecurile, care-s tipărite pe hîrtie velină. Și apoi — 
nu-s mai curate mîinile murdare de sînge decît mîinile albe, pudrate - 
cu praf atomic, radioactiv ? I

Cum poate fi acuzat dl. S. C. că în depozitele sale din Virginia și 
Manchester (cu porți blindate și dispozitive de alarmă video, cu ultra
sunete și radar) sînt stocate 500 000 arme — din moment ce muniția 
aferentă ajunge doar pentru a satisface necesarul de plumb al numai 
100 milioane de persoane ? ! Nu este vorba nici de megatone, nici de 
miliarde de oameni I Rechizitoriul procurorului exagerează ; inculpatul 
nu vinde nici rachete, nici bombardiere, nici cuirasate, submarine ori 
sateliți - e de fapt un negustor de mărunțișuri, ca ambulanții cu 
tava de halviță.

A, dacă ar începe cu adevărat procesul, adevăratul Proces I Atunci, 
să recunoaștem, ar fi o mare înghesuială pe banca acuzaților, ar trebui 
o boxă de o mie de ori mai mare decît cea de la Niirnberg. Pînă 
atunci, lăsați-l in pace pe inocentul domn Cummings I

Oameni ca el merită să fie achitați.
N. CORBU

Sub conducerea președintelui 
Ceaușescu, România s-a trans
format dintr-o țară agricolă sub
dezvoltată intr-o țară industria
lizată, cu o economie puterni
că. In politica externă, președin
tele Nicolae Ceaușescu promovează 
cu fermitate ideile păcii și dreptă
ții, ale colaborării, în avantajul re
ciproc, între națiynile lumii, mili
tează împotriva exploatării unora 
de către altele".

In încheierea adunării, la propu
nerea lui M. N. SETH, secretar gene
ral al Asociației de prietenie India 
— România, participanții au adop
tai un mesaj in eare adresează pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu felici
tări călduroase eu prilejul aniver
sării zilei de naștere, urări de viață 
îndelungată, sănătate, deplină pu
tere de muncă.

,,Sub conducerea înțeleaptă a Ex
celenței Voastre, se relevă în me
saj, poporul român înaintează pe 
calea prosperității materiale și 
spirituale. Urăm Excelenței Voastre 
succes deplin in conducerea desti
nului națiunii dumneavoastră. Fie 
ca, sub conducerea dinamică a Ex
celenței Voastre, poporul român să 
poată obține succese tot mai mari 
pe calea păcii, dezvoltării și pro
gresului.

De asemenea, dăm o înaltă a- 
preciere rolului constructiv și e- 
forturilor permanente ale Excelen
ței Voastre pentru promovarea în
țelegerii internaționale și păcii 
mondiale, îndeosebi pentru rezrin 
varea tuturor problemelor 
mijloace pașnice și negocieri, / "*•
tru dezarmare și instaurarea < 
noi ordini economice internaționa
le, pentru cooperare intre toate na
țiunile lumii și promovarea păcii 
și dreptății pe planeta noastră".

Subliniind întărirea legăturilor 
dintre România și India, ilustrată 
și de recenta vizită în țara noas
tră a primului ministru Indira 
Gandhi, participanții la adunare își 
exprimă in mesaj hotărirea de a 
acționa pentru extinderea relațiilor 
bilaterale și a cooperării în cît mai 
multe domenii de activitate.

La manifestare au participat per
sonalități politice și culturale in
diene, membri ai corpului diploma
tic, oameni de afaceri, ziariști, un 
numeros public. A luat parte, de 
asemenea, ambasadorul țării noas
tre la Delhi, Dumitru Niculescu.

★
Cu același prilej a fost organiza

tă o expoziție în care sint prezen
tate lucrări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu apărute în țara noastră 
și în India, precum și alte docu
mente înfățișînd' momente din viata 
politică, economică și socială a ță
rii noastre. A fost prezentat, de 
asemenea; filmul documentar ro
mânesc „Trepte spre istorie**.

BRUXELLES 23 (Agerpres). — La 
Bruxelles, cu aceeași ocazie, a avut 
loc o seară culturală românească. A 
fost prezentat filmul „Rapsodia ro
mână**,  realizat de regizorul belgian 
Frans Verhouven. precum și un bo
gat program folcloric.
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