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Măsuri energice, susținute, ample inițiative pentru

RECUPERAREA SI VALORIFICAREA SUPERIOARA
A MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Recuperarea și valorificarea mate
rialelor refolosibile a intrat in ul
timii ani in rindul acțiunilor priorita
re. esențiale ale activității economice, 
ca urmare a necesității asigurării in- 
ttr-o măsură tot mai mare din resurse 
proprii a bazei materiale pentru în
făptuirea sarcinilor de plan. Prin 
preocuparea stăruitoare a conducerii 

artidului. a tovarășului Nicolae 
-aușescu, s-a conturat cu claritate o 
ncepție radical nouă, revoluționară 

■ n acest domeniu și s-a elaborat o a- 
devărată strategie a acestei activități, 
care și-au găsit concretizarea în re
glementări legale ce cuprind măsuri 
precise pentru intensificarea colectă
rii materialelor refolosibile rezultate 
din producție și consum, organizarea 
corespunzătoare a recuperării si rein
troducerii in circuitul economic a 
acestor resurse. - crearea unei adevă
rate industrii a reciclării materialelor 
refolosibile.

Ne aflăm acum într-o etapă în 
care, depășindu-se stadiul acțiunilor 
organizatorice de început, se pune cu 
acuitate problema creșterii ponderii 
materialelor refolosibile în asigurarea 
materiilor prime necesare economiei 
naționale. Este o sarcină de o deose
bită însemnătate economică, subli
niată cu pregnantă de secretarul ge
neral al partidului la Plenara comună 
a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice si So
ciale din 25—26 noiembrie 1981. în mod 
corespunzător, in planul național unic 
de dezvoltare economico-socială pe 
anul 1982 se prevede sporirea cu circa 
16 la sută față de anul precedent a 
volumului resurselor materiale refo
losibile atrase in circuitul economic, 
urmind ca in balanțele de materii 
prime aceste resurse să reprezinte 
ponderi de 30-60 la sută. Din aceste 
date rezultă limpede că in anul 1982 
recuperarea și refolosirea materia
lelor vor reprezenta un factor esen
țial pentru asigurarea aprovizionării 
cu materii prime si materiale a eco
nomiei. pentru sporirea gradului de 
valorificare a resurselor materiale și 
pentru reducerea importului.

Esențiale pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan din acest an în ce 
privește recuperarea și valorificarea 
resurselor materiale refolosibile sint 
buna organizare a ateste! acțiuni și 
manifestarea unei răspunderi sporite 
din partea tuturor factorilor cu atri
buții și obligații în acest domeniu. 
La fel ca in întreaga activitate pro
ductivă consacrată dezvoltării bazei 
de materii prime a țării, și în do
meniul recuperării și valorificării 
materialelor refolosibile sarcinile de 
plan trebuie considerate minime. Cu 
atît mai mult cu cit la unele sorti
mente și categorii de astfel de ma
teriale sint de recuperat și unele ne- 
realizări de anul trecut. Concret, ce 
trebuie Întreprins în această privință?

Firește, intii de toate trebuie in
tensificată activitatea de recuperare 
a resurselor materiale rezultate din 
producție și consum. Practic, este 
vorba de organizarea gospodărească, 
cu maximă grijă a colectării și uti
lizării tuturor materialelor refolosi
bile in fiecare unitate, astfel incit 
nici o resursă să nu fie irosită, tot 
ceea ce poate fi valorificat să fie 
predat neintirziat. fără pierderi in
dustriei de reciclare. Cu atit mai 
mult trebuie acționat în acest sens 
cu cit, la recuperarea unei serii de 
materiale, la care sint posibilități 
mari de reutilizare. rezultatele de 
pină acum sint nesatisfăcătoare. 
Bunăoară, datorită unor neajunsuri 
în colectarea maculaturii, nu pot fi 
acoperite integral resursele materiale 
necesare capacităților de prelucrare 
care există in industrie. Sint județe

ca Arad. Bacău. Bihor. Botoșani, Bu
zău. Caraș-Severin. Dolj. Galati. Har
ghita, Hunedoara, Mehedinți. Tul
cea, Vilcea și Vrancea care, prac
tic. nu au înregistrat nici un progres 
in recuperarea hirtiei de la popu
lație. Situația se prezintă asemănător 
si in privința recuperării unor va
loroase metale neferoase (cupru, 
bronz, zinc, aluminiu), datorită defi
cientelor care există în privința or
ganizării activității de dezmembrare, 
sortare si extragere selectivă a me
talelor utile din subansamblurile 
scoase din uz. Este necesar ca la ca
sarea fondurilor fixe să se asigure 
recuperarea și reconditionarea tutu
ror pieselor reutilizabile.

Potrivit reglementărilor legale, ac
tivitatea de recuperare a materiale
lor refolosibile este organizată intr-o 
centrală specializată, cu unități in 
fiecare județ. Dar sarcina de a co
lecta și pregăti resursele materiale 
refolosibile in vederea valorificării 
revine, deopotrivă, și fiecărei unităti 
socialiste din producția căreia rezul
tă asemenea resurse. In spiritul 
înaltei răspunderi pentru gospodări
rea judicioasă a tuturor bunurilor 
materiale pe care le administrează, 
fiecare colectiv de oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții trebuie 
ca, în cadrul măsurilor pe care le 
adoptă pentru economisirea și valo
rificarea superioară a resurselor ma
teriale, să acorde cea mai mare a- 
tenție gestionării 
materiilor prime 
recuperate, 
anul trecut 
și în acest 
dispune de 
repartizate 
sura în care vor recupera, reutiliza 
sau preda toate materialele ce rezul
tă din procesul tehnologic, așa cum 
este prevăzut în bilanțurile materia- uv 
le. în acest sens, este necesar ca pre-1' ' -’ll 
tutindeni să se asigure colectarea și' 
depozitarea separată a fiecăruia din 
aceste materiale, să se evite impuri-’ 
ficarea. să se ia măsuri ca ele să fie 
balotate, ambalate și transportate 
rapid, fără pierderi, la unitățile ce le 
utilizează.

Tot atit de importantă este elabo
rarea tehnologiilor necesare reintro
ducerii materialelor refolosibile in 
circuitul economiei și dotarea unită
ților cu mașini, utilaje și instalații 
necesare pentru aplicarea tehnologii
lor stabilite. Din acest punct de ve
dere sînt incă multe de făcut, în di
verse domenii existînd rămineri in 
urmă in ce privește crearea condi
țiilor tehnice necesare pentru inten
sificarea valorificării resurselor ma
teriale refolosibile. Așa se explică de 
ce la o serie de materiale refolosi
bile s-au creat stocuri mari ce iși aș
teaptă valorificarea. Astfel, sarema 
de recuperare directă a metalului din 
haidele metalurgice existente și din 
zgurile de oțelării nu s-a realizat de
oarece în cadrul combinatelor side
rurgice nu au fost organizate cores
punzător sectoare de activitate spe
cial destinate acestui scop. Mari în- 
tîrzieri există și în ce privește va
lorificarea anvelopelor refolosibile ; 
ele s-au adunat în stocuri impresio
nante datorită îndeosebi 
realizării matrițelor 
rea anvelopelor cu 
asemenea, nu sînt 
tehnologiile privind 
ciucului. a materialelor din 
și iazurile miniere, a cenușilor 
termocentrală, precum și a unor ma
teriale refolosibile specifice indus
triei chimice și industriei alimentare. 
Trenează, de asemenea, fabricația în 
serie a unor utilaje pentru bricheta- 
rea și balotarea șpanului, precum și

stricte a tuturor
• atît noi, cît și 

Regula care a funcționat 
se va aplica cu fermitate 
an: unitățile vor putea 
resursele materiale noi 
prin plan numai in mâ-

întîrzierii 
pentru reșapa- 

cord metalic. De 
încă definitivate 
recuperarea cau- 

haldele 
de

pentru reconditionarea anumitor pie
se de schimb.

Este timpul ca toți factorii cu răs
punderi bine precizate de reglemen
tările legale în vigoare și in cadrul 
programelor referitoare la stabilirea 
tehnologiilor și realizarea dotărilor 
tehnice necesare industriei de reci
clare — ministere, centrale, între
prinderi, institute de cercetare și 
proiectare — să înțeleagă că nu mai 
pot fi admise nici un fel de tergiver
sări sau amînări. Cantitățile de ma
teriale refolosibile ce trebuie valori
ficate sini cuprinse in plan și balan
țe materiale ca resurse de bază ale 
producției acestui an; ele nu 
înlocuite cu nimic altceva și 
un caz nu se poate recurge 
port. Orice intirziere față de 
nele planificate în asigurarea 
lorificarea materialelor refolosibile 
pune în cauză îndeplinirea planului 
la producția fizică intr-un șir de în
treprinderi prelucrătoare, periclitea
ză realizarea obiectivelor prevăzute.

Creșterea continuă a volumului re
surselor materiale recuperate și va
lorificate trebuie privită de toti oa
menii muncii — de la muncitori, in
gineri și directori de întreprinderi, 
specialiști din institute de cercetare 
și dezvoltare tehnologică, pînă la ca
dre de conducere din centrale si 
ministere — ca o sarcină de maximă 
importanță a planului pe anul 1982. 
îndeplinirii acestei sarcini trebuie 
să-i consacrăm permanent spiritul 
nostru gospodăresc și organizatoric, 
dovedind pretutindeni, in fiecare în
treprindere și ramură, inițiativă și 
răspundere, cu conștiința că sintem 
cu toții interesați ca industria re
ciclării să funcționeze la cei mai 
înalți parametri, pentru a se asigura 
pe această cale cantități cît mai mari 
de rpaterii prime și materiale absolut 
necesare infăpiu.iri!. obiectivelor, pla-t 
«cdui pe acest; al doilea an al, cinci
nalului.

pot fi 
in nici 
la im- 
terme- 
și va-

RECENTELE DECRETE

ALE CONSILIULUI

DE STAT ASIGURĂ :

COINTERESAREA
Șl SPORIREA 
RĂSPUNDERII 

oamenilor muncii 
din agricultură 

pentru creșterea 
producției 
vegetale 

si animale
■>
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o cauză a tuturor,
in interesul fiecăruia
La adunările generale 
ale cetățenilor, Ia se
siunile consiliilor popu
lare se alirmă cu putere 
o idee de înaltă răs
pundere civică : SIN
TEM CU TOTII CONSU
MATORI, CU T0T1I SA 
FIM ȘI PRODUCĂTORI 1
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul agriculturii și pădurilor al Italiei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, pe Giu
seppe Bartolomei, senator, ministrul 
agriculturii și pădurilor al Italiei, 
care a făcut o vizită in tara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ion Teșu, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare.

A fost de fată Benedetto Santa- 
relli, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

Ministrul italian a exprimat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu gratitu
dinea sa pentru întrevederea acorda
tă, subliniind că se simte deosebit de 
onorat de a fi primit de șeful statu
lui român. Totodată, el a relevat sa
tisfacția de a fi vizitat România și 
a evidențiat caracterul rodnic al îri-

tilnirilor și convorbirilor avute în 
timpul șederii în țara noastră, cu 
care prilej au fost identificate noi 
căi și modalități de extindere a co
laborării româno-italiene.

în cursul întrevederii s-au evocat 
relațiile de strînsă prietenie și cola
borare dintre România și Italia, 
care au cunoscut, in ultimii ani. o 
continuă și fructuoasă dezvoltare. A 
fost afirmată dorința ca aceste bune 
și tradiționale raporturi să fie am
plificate și întărite in viitor, potrivit 
intereselor și aspirațiilor ambelor 
țări și popoare, in folosul Cauzei 
păcii, securității. înțelegerii si coope
rării în Europa și. in lume.

în acest cadru a fost reliefată im
portanta intensificării și diversifică
rii colaborării și cooperării econo

mice dintre România și Italia, în 
multiple domenii de interes reciproc, 
inclusiv în agricultură și silvicultură, 
corespunzător potențialului economic 
al celor două țări.

Schimbul de păreri în probleme 
internaționale a scos în evidență ne
cesitatea sporirii eforturilor din par
tea tuturor statelor pentru statorni
cirea unui climat de destindere, 
securitate. încredere și colaborare in 
Europa și pe plan mondial, pentru 
adoptarea unor măsuri ferme de 
dezarmare, in primul rind de dezar
mare nucleară, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de pace, independență și 
progres ale popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

în această săptămînă,

acțiuni de mare importanță pentru

PREGAIIREA CAMPANIEI AGRICOLE
Chiar dacă ne aflăm în plină iarnă, 

fiecare zi din această săptămînă tre
buie folosită din plin la sate pentru 
pregătirea temeinică a campaniei a- 
gricole de primăvară. Și in această 
privință sint multe de făcut. Iată de 
ce. puternic stimulați de recentele 
decrete ale Consiliului de Stat, oame
nii muncii din agricultură sint datori 
să participe în mare număr și cu 
răspundere la toate acțiunile aflate 
in actualitate, de care depinde creș
terea substanțială a 
producției agrico
le in acest an.

Pentru ca pămin- 
tul să rodească îm
belșugat. important 
este acum să se a- 
sigure fertilizarea 
unor suprafețe cît 
mai mari cu îngră
șăminte naturale si 
executarea lucrări
lor de desecări care 
să prevină 
apelor pe 
turi si alte 
îgricole.
programului. în lu
na ianuarie urmea- 

trans-
cimp 
tone 
naturale. Pînă ieri, 

datelor furnizate de Mi-

băltirea 
semănă- 
terenuri 
Potrivit

DE PRIMĂVARĂ
telor organice. în toate comunele, in 
toate unitățile agricole trebuie folo
site in acest scop toate mijloacele de 
transport și. îndeosebi, atelajele exis
tente. La fertilizare, orice zi ciștigată 
acum inseamnă un spor de 
toamnă.

Tot pentru a se folosi 
pămintul și a se preveni 
determinate de băltirea apelor pe se
mănături. este necesar ca acum, in 
plină iarnă, să continue desecările.

recoltă la
integral 

pierderile

tocmai în județele în care lucrările 
agricole de primăvară se declanșează 
mai devreme. Consiliile agroindus
triale și conducerile stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii au datoria 
ca. incepind din această săptămînă. să 
ia măsuri pentru ca la reparații să 
se lucreze in schimburi prelungite, 
să se acționeze cu și mai multă hotă- 
rire pentru reconditionarea si refolo- 
sirea pieselor de schimb.

Totodată, nu

PE AGENDA URGENȚELOR

ză să fie • 
nortate la
3.2 milioane 
îngrășăminte 
potrivit 
nisterul Agriculturii au fost trans
portate 770 570 tone, cele 
rezultate obtinindu-se i 
rativele 
cea — 63 la sută din cantitățile pre
văzute. Mehedinți — 56 la sută, Brăi
la și Argeș — 52 la sută. Cluj — 50 
la sută. în schimb, in cooperativele 
agricole din județele Arad. Alba. Co- 
vasna. Constanta. Caraș-Severin, Ma
ramureș, Prahova, cantitățile de în
grășăminte transportate nu reprezintă 
nici 10 la sută din program. Terenu
rile sînt acum înghețate — și. de a- 
ceea, nu., mai pot fi, admise. nici., un . 
fel de justificări pejntru aminarea 
transportului in cimp al îngrășămin-

Fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte 
naturale
intensificarea lucrărilor de desecări 
Repararea tractoarelor și mașinilor agri
cole
Pregătirea semințelor și a răsadurilor de 
legume

mai bune 
in coope- 

agricole din județele : Tul-

PONDEREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE
ÎN CONSUMUL INTERN DE MATERIALE DIN CARE REZULTĂ

aluminiu 36%

polietilenă 65,6%

este deloc devreme 
ca unitățile agricole 
să intre in posesia 
semințelor care vor 
fi folosite în cam
pania de primăva
ră. Spre a se pre
veni situațiile din 
alti ani. cînd trans
portul și preluarea 
semințelor au intir- 
ziat. se impune ca 
din această săptă
mînă. pe baza re
partițiilor date de 
organele de specia
litate. să fie orga
nizată livrarea se
mințelor, 
pentru 
care se 
tează in 
gentă. 1

alte lucrări de îmbunătățiri funciare. 
Potrivit datelor furnizate de organele 
de resort din Ministerul Agriculturii, 
lucrările de desecări au fost execu
tate pe 22 la sută^in suprafețele pre
văzute. Sînt ' " 
care băltesc 
pune ca. și 
temperaturi 
săparea de 
existente.

Potrivit programului stabilit, repa
rarea tractoarelor și a celorlalte uti
laje agricole trebuie încheiată nină 
la 20 februarie. Pină acum, așa cum 
ne-a comunicat ministerul de resort, 
tractoarele au fost reparate în pro
porție de' apri/Xlmătlv dW la sută". 
crările fiind măi avansate în stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii 
din județele Argeș, Harghita. Neămt, 
Mureș și Hunedoara. Sub media rea
lizărilor pe tară se situează unitățile 
respective din județele Brăila. Ia
lomița, Călărași. Tulcea, Dolj, adică

însă unele terenuri pe 
apele. De aceea se im- 
în această perioadă cu 
scăzute, să se continue 

canale si adincirea celor

. îndeosebi 
culturile 
însămîn- 

prima ur- 
De aseme

nea. trebuie organizată producerea 
răsadurilor de legume, respectindu-se 
întocmai graficele elaborate de uni
tățile contractante, astfel incit să se 
asigure eșalonarea producției potrivit 
cerințelor aprovizionării populației.

Intensificarea pregătirilor pentru 
campania de primăvară trebuie să 
preocupe în cel mai înalt grad orga
nizațiile de partid de la sate, consi
liile populare, consiliile agroindus
triale și conducerile unităților agri
cole. în spiritul prevederilor Legii 
privind organizarea producției si a 
muncii în agricultură, ele au datoria 
să acționeze energic pentru , mobiliza- 

. rea puternică a tortelor de la sate in 
vederea îndeplinirii programelor zil
nice la fertilizări, la îmbunătățiri fun
ciare. la repararea utilajelor, la cele
lalte lucrări de mare importantă 
pentru pregătirea celor mai bune 
condiții de desfășurare a campaniei 
agricole de primăvară.

De la străbunii mei...

DISCIPLINA- - - - - - - -—
- expresie a 

înaltei conștiințe 
muncitorești

- factor hotăritor 
în realizarea 

planului
• întărirea ordinii și disci*  

plinei — principala cale 
pentru recuperarea res
tanțelor la producția de 
cărbune

• Valoarea unui minut a 
fost exemplul de la care 
s-a pornit în dezbaterea 
colectivului și s-a dove
dit un exemplu puternic, 
convingător

• Autoconducerea impune 
ca fiecare să-și înțelea
gă răspunderile, să-și 
facă pe deplin datoria
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UN CAZ CARE DEMONSTREAZĂ CE SE POATE ÎNTÎMPLA
•>

Cind la locul de muncă lipsește atitudinea intransigentă
față

seninătatea cu 
fi incunoștin- 
lui era să-și 
studiile. sau

....Scopu’ meu era să dau 
in el" — ne declară dezin
volt cetățeanul din , fata 
noastră, cu 
care ne-ar 
țat că telul 
completeze
să-și cumpere o sanie, ori 
să cultive ciuperci in piv
niță. „Dezinvoltul" se nu
mește Mihai Todică si este 
muncitor la atelierul-anexă 
din comuna Gruiu (Secto
rul agricol Ilfov) al între
prinderii de utilai chimic 
..Grivița roșie" iar „sco
pu’" pe care ii evocă a fost 
chiar îndeplinit : l-a bătut 
mâr pe șeful său ierarhic. 
Maxim Toma.

Iată insă filmul eveni
mentelor. Schimbul II. ora 
22. După cum declară mun
citorul Vasile Serban. Mi
hai Todică (mai era o oră 
pînă la sfîrșitul programu
lui) vrea să plece, dar șe
ful de brigadă, Maxim 
Toma. firesc, nu îl lasă. 
Todică. împreună cu incă 
un confrate, se apucă de 
băut. Iarăși firesc. ..în 
timp cit ei consumau bău
tură — declară muncitoa
rea Joița Balog — tov. Ma-

de abaterile de la disciplina muncii
xim Toma le-a atras aten
ția că nu e voie ce fac si 
să pună mina la muncă. 
Atunci tov. Todică a înce
put sâ-1 facă prost si să-l 
înjure cu niște
că mi-e rușine să le pun 
pe . hîrtie. Tov. Maxim nu 
j-a spus nimic decit că să 
nu-1 mai injure".

Mai departe. La

înjurături

23,15,

Acestea sînt faptele. Să 
recapitulăm : un ins bea la 
locul de muncă, șeful de 
brigadă îl trimite să mun
cească. bețivul îl înjură 
după care îl, si maltratea
ză. Fapte, indiscutabil, gra
ve. care atentează cu vio
lentă la normele scrise si 
nescrise ce guvernează via
ta unei unităti socialiste.

că mtimplarea este de 
strictă actualitate.

Si mai este de strictă ac
tualitate si prin aceea — 
de necrezut dar adevărat ! 
— că nu s-au luat nici un 
fel de măsuri. Maxim 
Toma ii cheamă oe soții 
Todică în fata comisiei de 
judecată a uzinei (in pa
ranteză fie spus, am avut

frumoși ai 
unul din- 

de brigadă.

Dialoguri despre ordine și răspundere în producție

sătul de băutură. Mihai 
Todică se urcă împreună 
cu soția (si ea muncitoare 
in aceeași unitate) in au
tomobil si dă să plece spre 
casă, nu însă înainte de 
ă-i striga lui Maxim : 
..Vino. mă. să-mi împingi 
mașina că-ti dau 5 lei". A- 
cesta din urmă nu face de- 
cit să-1 întrebe dacă nu-i 
e rușine, drept care soții 
Todică se reoed asupra lui. 
îl doboară la pămint si-1 

«■ calcă, literalmente. în pi
cioare (declarațiile mai 
multor martori si recunoaș
terea lui Todică).

Ele s-au Intimplat — a 
precizat cineva — înainte 
de apariția recentului De
cret al Consiliului de Stat 
cu privire la întărirea or
dinii si disciplinei in pro
ducție. Așa e : dar ele nu 
s-au petrecut înainte de a- 
paritia Regulamentului de 
ordine interioară, a Codu
lui muncii sau a Codului 
penal. Interdicția de a bea 
la locul de producție nu 
este nouă, după rum nu 
sînt noi nici obligația de â 
munci efectiv 480 de minu
te. nici interdicția de a 
lovi un alt cetățean. Asa

prilejul, cu alte ocazii, să 
cunoaștem activitatea aces
tei comisii și am ajuns la 
concluzia că ea muncește 
temeirțic. cu seriozitate). în 
cazul de fată, ea dă însă 
dovadă de o miopie greu 
de explicat — si anume, dă 
sfaturi de împăcare. Des
pre asta era vorba ? Dacă 
se împacă sau nu doi ce
tățeni care s-au bătut ? 
(Mai corect : unul a fost 
maltratat). Dar ei s-au cer
tat. cumva, la circiuma din 
colt pentru că unul tine cu 
Rapid si altul cu Progre
sul ? S-au bătut pe stradă

pentru ochii 
cuiva ? Nu ; 
tre ei. șeful 
era in exercițiul funcțiunii ; 
el a interzis să se bea in 
timpul producției si a cerut 
să se muncească. La ate
lierul din Gruiu nu a fost 
maltratat doar un om. cl a 
fost maltratată insăsi ideea 
de ordine. Iată ce nu a 
știut sau nu a vrut sâ vadă 
comisia de judecată : ea a 
dat sfaturi de împăcare 
(foarte bune si foarte utile 
dacă disputa, cum spu
neam. ar fi fost, vorba ma
relui ploieștean. ..particole- 
ră"). iar sfaturile — ajuta
te și de 3 250 de lei. la cit 
a apreciat Maxim Toma le
ziunile si (tot de la Cara- 
giale) ..reperarea onoarei" 
— au fost urmate. Cauza a 
fost clasată.

Este însă de ajuns ? 
Maistrul

șeful 
Nită. 
colae

întimolarea a făcut 
să mă înalț spre lume 
si spre viată dintr-un 
loc cu un trecut fabu
los. nu bogat, ci fabu
los. Alba-Iulia. stră
vechiul Apulum. mult 
mai străvechiul Apou- 
lon. fiind o cetate re
numită si străveche, 
satul in care am văzut 
lumina zilei — Oarda 
de Sus. așezat în 
stingă Murăsului. fată 
in fată cu cetatea a- 
mintitâ — fiind, 
asemenea. un 
vechi si renumit, 
cum au fost si 
vechi si renumite Daia 
Română — satul de 
peste deal — Lancră- 
mul si Ciugudul. Pîcli- 
sa si Oarda de Jos. 
Obreia si Mihalțul. 
Cirna si Cioara. Cunta 
si Cutul. 
Lomanul. 
Miercurea.
si-atitea alte sate, care 
au ridicat oe umerii lor 
ca într-o predestinare, 
un DODOr si o tară, 
eonferindu-le o speci
ficitate anume. înZes- 
trindu-le cu insemnele 
nepieritoare ale veș
niciei.

Copil 
convins 
olinâ de 
oamenii 

țărani si trăiesc 
trăiam noi — a- 
pămîntul. semă- 
si culegind. cin- 

colinzile si 
mortii. 

prin

Stefan Andrei, 
de brigadă Gheorghe 
controlorul C.T.C. Ni- 
Eftimie (ultimii doi

Georqe-Radu
CHIROV1C1

(Continuare in pag. a IlI-a)

de 
sat 
așa 

sînt

CăDilna si 
Săliștea și 

si-atitea.

fiind, eram 
că lumea e 

sate si că toti 
de oe oămînt

sint
cum 
rind 
nind 
tindu-ne
plingîndu-ne 
sărbătorindu-i 
nunti nesfirșite oe cei 
ce intemeiau noi si 
trainice familii, com- 
oortindu-ne. intr-ade
văr. de parcă noi am 
fi fost stăpînii lumii. 
Mi-am dat seama, mai 
ales după ce am ple
cat la Brașov, că nu 
era tocmai asa si că 
oamenii. nu citeva 
sute, ci citeva zeci de 
mii. trăiau si munceau 
si altfel. Abia atunci 
am cunoscut orașul — 
marele oraș — in care 
m-am simtit. bineînțe
les. încorsetat si sin
gur. din care am vrut 
de vreo citeva ori să 
fug din care n-am 
mai plecat Dină la 
urmă, in care am 
muncit si am învătat. 
cum am făcut si in 
alte locuri, cum fac si 
acum. aici. în Bucu
rești. fără a uita nici 
o clină — nici măcar 
in somn nici măcar in 
vis — de locurile mele 

fatale, de vatra de

ridicat 
si sore

scriitor, 
despre sat

unde m-am 
spre viată 
lume.

Devenind 
am scris
mai intii. despre satul 
de ieri si despre satul 
de azi. despre răsnîn- 
țiile 
trec 
cum 
prin 
primăvărează sau cind 
sint inundații. N-am 
vrut totuși să rămin 
..prizonierul unei sin
gure teme". De aceea 
am dat la iveală, dună 
ce am publicat Cordo- 
vanii, o nouă car
te — Fragmentarium. 
Am creat astfel noi 
deschideri pentru li
teratura pe care am 
vrut ..s-o fac", pentru

care au trecut Și 
prin sufletul lui. 
trec vîrteiurile 

ape. cind se dez-

Insemnări de
Ion LĂNCRÂNJAN

se 
satul de ieri, 

satul de astăzi.

lumea oe care am do
rit si doresc să o adun 
laolaltă. într-o singu
ră si amolă lucrare, 
care nu va fi o sim
plă cronică, nici o sui
tă de cronici, va fi alt
ceva. in cadrul căreia, 
in orice caz. satul va 
ocuoa locul ce i 
cuvine, 
dar si

Asta centru că satul 
a fost 
fie o realitate diversă 
si complexă, oe care 
nu am idealizat-o nici
odată. ale cărei dureri 
si neliniști nu se du- 
tea să nu le caDtez in 
oagina de Droză. Era. 
dealtfel, o obligație, 
era o datorie de onoa
re. era un mesai care 
venea, orin Dămint. de 
la ..străbunii mei" 
Dină la mine, oină la 
noi, cei de azi, fiindcă 
nu m-am considerat 
niciodată unic Si sin
gur. într-o literatură 
care nu a dus si nu 
duce Iiosă de mari si 
autentici creatori, nu
mărul lor. la ora de 
fată, fiind mult mai 
mare decit socotesc 
diverșii și mult prea 
scorțoșii „numărători 
de steaguri".

Era normal, cred, 
să-mi Dun. nu Drin 
interogație goală, ci 
orin relevarea contra
dicției. prin conflict Si 
prin dezbatere. Între
bările ne care si le 
nunea satul. De care

si continuă să

si 
de 
rămas si rămîne in pi
cioare din ceea ce a 
fost bun si trainic în 
felul de a fi al țăra
nului ? Cit si ce s-a 
pierdut normal, cum 
se intîmplă in orice 
proces, in orice modi
ficare de profunzime ? 
Cît si ce s-a pierdut 
din cauza grabei, din 
pricina incompetentei ■ 
si a confuziei care s-a 
făcut uneori, cu de
cenii în urmă. între 
revoluție si distrugere, 
intre schimbare si dă- 
rimare. între tradiție 
(care nu e neapărat 
conservatoare) si în
noire (care poate de
veni conservatoare, 
mai ales dacă nu pune 
nimic in loc) ?!

Vorbeam altădată de 
..mutarea țăranului in 
leeendă". prin litera
tură. Nu in sensul 
idealizării, așadar, nu 
prin transformarea lui 
intr-o umbră, nu prin 
..mitizarea suferinței", 
ci crin reliefarea uma
nismului său străvechi 
si profund, prin ridi
carea ființei lui .spiri
tuale la rangul de mit. 
fără a ocoli individua
lizarea fără a eluda 
devenirea istorică si 
concretul social-politic 
al enocii. dimpotrivă, 
incoroorindu-le firesc, 
pornind de la ele si 
înturnîndu-ne la ele. 
abordîndu-le din un
ghiuri cit mai diferite, 
într-o diversitate de 
stiluri reală si con
structivă.

Se va vedea dealt
fel. dacă va fi cerce
tată cu oarecare aten
ție întreaga literatură 
română, clasică, dar și 
contemporană, că exis
tă in această direcție 
deschideri nenumăra
te. sore straturi nebă
nuit de fertile, posibi
litățile de continuare 
fiind, e 
atît de 
dacă nu 
multe.
acest domeniu, in do
meniul artei, in gene
re. izbînzile reale nasc 
obligații noi si mul
tiple.

Din acest punct de 
vedere, nu al locului 
gol deci, m-am simtit 
si mă simt dator fată 
de satul românesc de 
astăzi si de ieri, cum 
cred dealtfel că 
simt datori si alti con
frați de scris si de 
luptă.

le Dune si astăzi, 
fant : Cît si ce a

adevărat, tot 
numeroase, 
chiar mai ■ 

Fiindcă in

se
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AUTOAPROVIZIONAREA 
-o cauză a tuturor, în interesul fiecăruia 

La adunările generale ale cetățenilor, la sesiunile consiliilor populare se afirmă 
cu putere o idee de înaltă răspundere civică: SÎNTEM CU TOȚII 
CONSUMATORI, CU TOȚII SĂ FIM ȘI PRODUCĂTORI!

„Problemele aprovizionării constituie un domeniu 
in care oamenii muncii, masele populare trebuie 
să-și asume răspunderea și să participe nemijlocit 
la soluționarea lor. Incepind din 1982, fiecare județ, fiecare 

oraș și comună vor răspunde direct de buna aprovizionare 
a populației, dispunînd de mijloacele necesare, de 
baza materială și gospodărind-o cit mai eficient."

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Expunerea prezentată la Plenara C.C. al P.C.R. din 25-26 noiembrie 1981)

In această perioadă se ațază temeliile gospodărești 
ale anului. Organele locale ale puterii de stat se re
unesc in prima lor sesiune din 1982 ca să analizeze și 
să dea contur definitiv celor mai importante preocupări 
și sarcini care ie stau in față. La loc central — asigu
rarea autoaprovizionării teritoriale, pe baza intăririi au- 

toconducerii și autogospodăririi. Aceste obiective trebuie 
să cunoască o atenție aparte, anul 1982 fiind anul ge
neralizării noilor principii și reguli de constituire și uti
lizare a fondurilor de consum.

Sesiunea consiliilor populare este precedată, conform 
legii, de adunări cetățenești, larg prilej de analiză și 

dezbatere cu masele a principalelor preocupări gospo
dărești. Această modalitate de lucru asigură captarea 
experiențelor și inițiativelor obștii locuitorilor, incit se 
poate spune că, in mod practic, sesiunile reunesc nu 
doar pe deputății prezenți, ci unanimitatea celor pe 
care ei ii reprezintă.

Asistind la numeroase adunări generale ale cetățe
nilor, ținute in această perioadă, reporterii și corespon
denții „Scînteii*  au reținut opinii, propuneri, inițiative de 
reală valoare pentru aplicarea principiilor autocondu- 
cerii și autoaprovizionării teritoriale.
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CUVÎNTUL LEGII : dezbaterea 
cu cetățenii - o obligație 

Consiliile populare vor lua măsuri de identifi
care și atribuire a terenurilor virane din perime
trele construibile ale localităților, care anual vor 
fi puse la dispoziția unităților cu consumuri colec
tive sau cetățenilor în vederea cultivării acestor 
terenuri cu legume, cartofi și alte plante pentru 
consumul alimentar.

(Din Programul privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea teritorială)

-----f4
*
*

*

CETĂȚENII PROPUN, DECID... Șl BENEFICIAZĂ

Posibilitățile uneia din cele 2 705 comune, relatate in cifre și grafice

Și în orașe se poate produce o parte din 
legumele, laptele, carnea necesare consumului 
Adunarea cetățenească din cartierul Dîmbu Rotund 

din Cluj-Napoca Prezent Io adunarea generală cetățenească din comuna Pristol, corespondentul „Scînteii" pentru județul Mehedinți a reținut o serie de date și angajamente foarte concludente. Din ele 
am reținut evoluțiile ilustrate prin graficele de mai sus

Si In cele peste 70 de circumscripții elec
torale din Cluj-Napoca s-au desfășurat a- 
dunările cetățenești ce preced sesiunea 
consiliului popular municipal. Un dialog 
deschis, gospodăresc s-a purtat în aduna
rea cetățenească din circumscripția electo
rală nr. 2, cartierul Dîmbu Rotund. E un 
cartier în care aproape fiecare gospodărie 
dispune de curți si grădini. Multi locuitori 
cultivă legume, cresc animale. Reprezen
tanții acestora au si avut cuvîntul hotări- 
tor în cadrul dezbaterilor.

— In municipiul nostru — spunea Victor 
Tomescu. președintele comitetului de cetă
țeni — trăiesc și muncesc mai bine de 
330 000 de locuitori. A lăsa hrănirea acesto
ra numai pe seama fondului centralizat al 
statului ar fi o dovadă de ignorare a posi
bilităților locale. De pildă, aici. în cartie
rul nostru, cam toți dispunem de grădini, 
de curți, creștem animale. Așa am făcut și 
pînă acum — și cu atît mai mult vom face 
de aici înainte. Sînt cetățeni din cartier — 
unii dintre ei sint aici de față — cum sînt 
familiile Bagameri, Albu. Ionași. Gurzău 
— in curțile cărora cresc an de an zeci de 
porci, păsări, chiar oi, iepuri de casă si a.lte 
animale mici. Cu toții au avut numai de 
ciștigat.

— Intrucît președintele comitetului de ce
tățeni mi-a pomenit numele, mă simt obligat 
să iau cuvîntul — a spus apoi Iancu Albu. 
Intr-adevăr, sint multi ani de cind contrac
tez cu statul 20—40 de porci anual. Mă 
bucur că noua reglementare a contractări
lor si achizițiilor îi încurajează pe crescă
torii de animale. Dar pentru ca treburile 
să meargă bine, nu trebuie lăsat to
tul pe seama celor ce se ocupă cu 
contractările și achizițiile. Consiliul popu
lar trebuie să controleze cum se respectă 
toate îndatoririle prevăzute de lege. Bună
oară, să asigure o asistență veterinară mai 
bună, pentru sporirea efectivului de anima
le productive.

Au mai luat cuvîntul și alți cetățeni. Dez
baterile s-au încheiat printr-o inițiativă 
edificatoare. Adunarea generală a cetățeni
lor din circumscripția electorală nr. 2, car
tierul Dîmbu Rotund, au adresat o chemare

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

CUVÎNTUL LEGII: pămîntul 
- integral și optim folosit!

Consiliile populare iau măsuri și răspund pen
tru apărarea, conservarea, ameliorarea și folosi
rea integrală și eficientă a pămîntului, principalul 
mijloc de producție agricolă, pentru cultivarea 
tuturor suprafețelor de teren.

(Din Legea de organizare și funcționare a 
consiliilor populare)

Produse agroalimentare de pe terenuri sterpe? 
Da, cind sînt fertilizate prin spirit gospodăresc

Adunările cetățenești din județul Maramureș
Localitățile din zona de sud-est a jude

țului Maramureș se caracterizează prin so
luri sărăturoase, pe care nu crește decît fe
riga și pipirigul. Calea ameliorării este una 
singură : folosirea amendamentelor calca- 
roase ori de tip calcaros. Calcar propriu-ziș 
nu există in zonă. Ca să fie adus din altă 
parte înseamnă cheltuială, timp, fonduri. 
In recentele adunări cetățenești a fost re
luată însă problema folosirii resurselor lo
cale de îmbunătățire a solului. Țăranii, pe 
baza unor experiențe mai vechi, au propus 
tratarea pămintului cu marnă. Zăcăminte de 
marnă se află în cantități imense si la dis
tantă mică de suprafețele agricole.

L-am întrebat pe inginerul Abimelek Ba
lazs cu ce rezultate s-a soldat experimentul 
de marnare a terenurilor cooperativei agri
cole din Satu Nou de Sus. El ne-a relatat : 
„Aplicind cite 300 tone marnă la hectar și 
cite 40 tone de îngrășăminte naturale, pro
ducția de masă verde pe aceste suprafețe 
slab fertile a sporit de zece ori. de la 
4 000—5 000 kg la 40 000—50 000 kg. Porumb 
am obtinut 5 200 kg la hectar, iar producția 
de griu s-a dublat, fată de cea obținută în 
lipsa acestui tratament. Efectul marnării 
este chiar mai bun decit al amendamen
telor calcaroase, fiind mai îndelungat: se 
păstrează 10—12 ani oe suprafețele cultivate 
cu plante prășitoare și 18—20 de ani pe 
cele cu plante furajere". 

la întrecere tuturor circumscripțiilor elec
torale din municipiul Cluj-Napoca. Obiec
tivele ei: obținerea unor cantități mai mari 
de legume și fructe, valorificarea pe bază 
de contract a unui număr sporit de animale.

Ca prim răspuns la propria 
chemare, cetățenii din circum
scripție s-au angajat să valorifi
ce în acest an, pe bază de con
tract, 80 de porci, 15 bovine, 500 
de păsări, importante cantități 
de legume și fructe.

Este de prevăzut că această 
chemare la întrecere va stimula 
îndeplinirea programului privind 
autoaprovizionarea municipiului 
Cluj-Napoca, al cărui proiect se 
află pe agenda apropiatei sesi
uni a consiliului popular. Pro
gramul prevede asigurarea de la 
gospodăriile populației a 169 
tone carne de bovine, 60 tone 
carne de porc, a 3 200 hl lapte, 
1,2 milioane de ouă, a mai bine 
de 5 000 tone legume proaspete, 
3 500 tone cartofi, 1 500 tone 
fructe și alte produse.

După modul realist in care au fost abor
date problemele în adunarea cetățenească 
din circumscripția electorală nr. 2 — ca, 
dealtfel, și în celelalte adunări cetățenești 
din Cluj-Napoca — se poate conta pe o 
participare activă, conștientă, a locuitorilor 
la îndeplinirea programului de autoaprovi- 
zionare, elaborat pentru anul în curs.

*

*

*

*
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Cel mai elocvent și mai recent exemplu 
despre eficacitatea marnării ni-1 oferă cele 
80 hectare de teren recuperat la cooperati
va agricolă din Tăuți Măgherăuș, suprafa
ță care a fost adusă de la starea de pă- 
mînt absolut sterp, la aceea de teren arabil.

De ce primăriile și celelalte organe com
petente răspund cu încetineală la propuneri 
atît de salutare? Deschis vorbind, pentru 
că „trag cu coada ochiului" la... obținerea 
de investiții. Amenajarea de la Tăuți-Mă- 
gherăuș. bunăoară, amintită mai sus, s-a 
făcut printr-o investiție de 11 milioane lei, 
finanțată de Centrala minelor din Baia 
Mare în compensarea unui teren cedat pen
tru scopuri industriale.

Dar ce fel de autoconducere și autogos- 
podărire este aceea în care primăria doar 
notează propunerea și o „pasează" în sus? 
Ne-am interesat la direcția agricolă jude
țeană dacă exploatarea și împrăștierea 
marnei se poate face numai prin investiție 
centrală și utilaje grele. Tovarășul director 
M. Cocoșilă ne-a răspuns :

— Părerea mea este că și cu posibilități 
locale de transport se poate marna terenul, 
chiar si pe loturile aflate in folosință per
sonală. Transportat in timpul iernii, amen
damentul — supus înghețului și dezghețu
lui repetat — se sfărimă și se omogeni
zează.

Ce posibilități locale există se vede din 
faptul că numai în comuna Șișești. sînt a

proape 250 de atelaje ale gospodarilor, cu 
care s-ar putea transporta o parte din mar
na necesară. Acum, în plină iarnă, ar fi 
cazul să se ia o decizie — și nu să se aș
tepte să mai treacă un an, din moment ce

N R. : Preluînd transmisia corespondentului ei județean, „Scîn.teia" înfățișează 
propunerea ameliorării urgente a terenurilor sărăturate Consiliului popular județean 
Maramureș și o face publică, pentru eventualitatea că și în alte județe există pro
bleme similare.

40000
kg la ha

Aplicarea propunerii formulate în aceste coloane ar însemna ameliorarea 
a cel puțin 70 000 ha, pentru circa 15 ani
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CUVÎNTUL LEGII: întrajutorarea 
dintre săteni și orășeni

Se prevede participarea la executarea la timp 
și de calitate a lucrărilor agricole, în perioadele 
de vîrf, a întregii populații care locuiește la sate, 
precum și a populației urbane, care, în cadrul în
trajutorării, va sprijini unitățile agricole sau comu
nele ce constituie baza de aprovizionare a muni
cipiilor și orașelor.

(Din Programul privind autoconducerea ți 
autoaprovizionarea teritorială)

Ajutînd cooperativele agricole, oamenii 
muncii din industrie se ajută pe ei înșiși 

Adunarea cetățenească din Dorohoi
La recenta adunare generală a cetățeni

lor din orașul Dorohoi a luat cuvîntul și 
maistrul Dumitru Gireadă, de la întreprin
derea de sticlărie și porțelan. Pentru cei 
care nu cunosc realitățile și experiența lo
cală, propunerea vorbitorului ar fi putut 
părea neobișnuită. El a zis:

— Colectivul nostru muncitoresc dorește 
gfl contribuie și mai mult la obținerea unor 
recolte mari, iar produsele cuvenite in ca
drul acordului global pentru muncile agri
cole să fie folosite la aprovizionarea can
tinei.

La ce produse și munci agricole se putea 
angaja un colectiv de ceramiști? Localnicii 
însă înțelegeau bine despre ce e vorba. 
Aveau in acest sens o experiență de un an...

...Era la începutul lui 1981. Locuitorii din 
Dorohoi participau la prima „Tribună a de
mocrației" ce se organiza în oraș. La un 
moment dat a intervenit in cadrul discuții
lor Gh. Obadă, președintele C.A.P. din lo
calitate :

— Intrucît există o anumită insuficiență 
de forță de muncă pe ogoarele cooperativei 
noastre, aș propune să discutăm aici, la 
„Tribună", despre găsirea unei soluții.

N-au fost puțini la număr cei care l-au 
privit cu oarecare nedumerire. în fond, 
gîndeau ei, ce propuneri se așteaptă de la 
noi, muncitorii, tehnicienii ori inginerii 

s-a verificat efectul pozitiv al acestui tra
tament al solului.

Gh. SUSA
corespondentul „Scînteii"
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orașului? A luat însă cuvîntul Alexandru 
Luchian, directorul întreprinderii locale de 
prestări de servicii :

— Ca locuitori ai unui oraș și industrial, 
dar și agrar, nu putem privi cu indiferen
ță soarta recoltei de pe terenurile orașului. 
Dealtfel, de aceasta și depinde, în cea mai 
mare măsură, propria noastră aproviziona
re. Iată și ce propun, în mod concret : să 
experimentăm următorul procedeu — să se 
preia de către fiecare unitate socialistă din 
oraș cite o suprafață de teren, de care să 
ne ocupăm integral, incepînd cu semănatul 
și terminînd cu recoltarea.

întreprinderea (pe care o reprezenta 
vorbitorul) a luat in primire 15 hectare 
pentru a cultiva cartofi. Alte unități au ur
mat exemplul. Cind, în toamna trecută, s-a 
făcut bilanțul recoltei obținute, cooperativa 
agricolă de producție din Dorohoi a apărut... 
cu cea mai mare recoltă de cartofi la hec
tar pe județ! Peste 28 000 kilograme, pe o 
suprafață totală de aproape 200 hectare.

Cu cartofii preluați drept retribuție de 
fiecare dintre colectivele muncitorești care 
au lucrat tarlalele, s-a trecut la organiza
rea unor gospodării-anexă pentru creșterea 
și ingrășarea a peste 380 de porci.

Iată deci la ce experiență se referea, în 
adunarea generală a cetățenilor, tinută zi

lele acestea la Dorohoi, acel maistru sti
clar...

— ...Colectivul în care lucrez e gata să-și 
asume răspunderea pentru cultivarea a 20 
hectare cu porumb. 20 hectare cu cartofi și 
5 hectare cu fasole. Produsele ce le vom 
primi drept retribuție vor fi utilizate la a- 
provizionarea cantinei noastre muncitorești. 
Am făcut și un calcul: dacă vom realiza 
la porumb și cartofi cel puțin producțiile 
planificate, atunci prețul unei mese de 
prînz la cantina noastră nu va depăși 6 lei 
pentru o persoană.

Dacă lucrătorii întreprinderii 
de sticlărie ți porțelan vor rea
liza cel puțin producțiile planifi
cate pe suprafețele ce s-au an
gajat să le lucreze, vor primi

CUVÎNTUL LEGII: sprijinirea 
producătorilor cu uneltele necesare

O atenție deosebită se va acorda dezvoltării 
producției uneltelor mici pentru munca agricolă, 
precum și uneltelor de uz gospodăresc, în ve
derea sprijinirii cetățenilor pentru soluționarea cu 
forțe proprii a unor probleme pe care le ridică 
activitatea agricolă și gospodărească la sate și 
orașe.

(Din Programul privind autoconducerea ți 
autoaprovizionarea teritorială)

0 sarcină mare pentru mica industrie: asigurarea 
uneltelor de grădinărit și zootehnie

Adunarea cetățenească din cartierul „1 Mai“ - Brăila
In sala căminului cultural din cartierul 

„1 Mai" — Brăila, 400—500 cetățeni au as
cultat cu atenție informarea primăriei cu 
privire la cifrele planului în profil terito
rial și și-au spus deschis părerea despre 
posibilitățile încă nefolosite pentru autoa- 
provizionare, au criticat unii factori res
ponsabili pentru anumite neajunsuri exis
tente, au formulat propuneri.

— Pentru a putea crește singuri păsări, 
să ni se furnizeze cit mai mulți pui de o 
zi, a spus în cuvîntul său tovarășul Mihai 
Căpătînă. maistru la întrenrinderea „La
minorul". Dacă ni se livrează un număr 
suficient de pui, spre creștere, tot mai pu
țini oameni care locuiesc „la curte" vor 
cumpăra de la piață. Dimpotrivă, se va 
produce chiar un plus de păsări, pe care îl 
vom livra statului.

Tovarășul prim-vicepreședinte al consi
liului popular municipal, Pavel Buga, a 
întrebat :

— Cîți pui ar trebui livrați ?
Oamenii au chibzuit, s-au sfătuit intre ei 

și au socotit că o jumătate de milion ar fi 
de ajuns. A fost apoi întrebat reprezentan
tul cooperației de consum, prezent la a- 
dunare :

— Putem asigura atîția pui de o zi ?
— Incubatoarele din județ pot asigura a- 

cest efectiv, s-a angajat reprezentantul 
cooperației.

Carne, legume, ouă obținute în cadrul municipiului
• In curți, grădini, in incintele întreprinderilor ți locuri 

virane au fost identificate 149 ha teren bun de cultură, de pe 
care se vor obține :

— minimum 3 000 tone de legume ți fructe diverse ;
— cea mai mare parte din furajele necesare pentru crețte- 

rea a 260 bovine, 5 000 de porci, 11 200 oi.
• In plus, în gospodăriile populației vor fi crescute peste 

350 000 de păsări, ceea ce reprezintă aproximativ 2 păsări pentru 
fiecare locuitor. (De reținut că e vorba de un mare municipiu I)

• Tot gospodăriile populației locale vor asigura ți 9 milioane 
ouă.

Adunarea generală ■ cetățenilor cartie- vingerea că producțiile agroalimentare mai
rului a susținut cifrele prezentate, cu con- mari sint in propriul lor interes.

Gheorqhe GRAURE

drept retribuție la sfîrșitul anului 
peste 40 000 kilograme de po
rumb ți 80 000 kg de cartofi sau 
echivalentul în bani al acestor 
cantități.

în concluzie — o mare parte din forța de 
muncă necesară cooperativei agricole din 
Dorohoi va fi asigurată în anul curent de 
către oamenii muncii din celelalte unități 
economice ale orașului. Asta înseamnă că 
produsele cuvenite prin retribuție în acord 
global pentru acest volum de muncă nu 
vor părăsi raza orașului (pentru plata for
ței de muncă angajate cine știe de unde), 
ci vor spori fondul local de consum.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scînteii"
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— Ce facem cu uneltele’?, a întrebat 
muncitorul Valeriu Voicilă. Socotesc de ne
conceput să lipsească din magazinele noas
tre sape și cazmale, săpăligi și greble. Co
merțul să aducă și asemenea unelte...

— Critica este întemeiată, a răspuns re
prezentantul consiliului popular, dar mie
zul problemei nu e să se „aducă" aseme
nea unelte. De unde să se aducă ? Din alte 
județe ? Cite unități industriale complexe 
nu avem aici, la Brăila 1 Valorificînd ma
teriale recuperabile de la aceste întreprin
deri, unitățile de mică industrie se vor în
griji să fabrice unelte pentru grădinărit și 
pentru mica zootehnie. Consiliul popular 
va urmări îndeaproape această problemă.

— ...Se vorbește mult — și-a continuat 
cuvîntul tovarășul Valeriu Voicilă — despre 
materialul semincer și despre răsaduri. Cu
nosc la noi în cartier o familie compusă 
din patru persoane, care, anul trecut, nu a 
cumpărat de pe piață nici un kilogram de 
roșii, dar, în toată curtea lui. cetățeanul 
respectiv nu a avut decît... 20 de fire de 

-pătlăgele ! Soiul a fost însă atît de bun, 
incit fiecare plantă a produs cite 5—6 ki
lograme de legume. Tocmai cît i-a trebuit 
Propun de aceea ca, pentru toate soiurile 
de legume, să folosim cele mai bune se
mințe și răsaduri. Socotesc că și în această 
privință primăria are obligația să ne dea, 
chiar de pe acum, o mină de ajutor.
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RECENTELE DECRETE COINTERESAREA Șl SPORIREA RĂSPUNDERII 
oamenilor muncii din agricultură pentru 
creșterea producției vegetale și animale

în zootehnie, stimulentele sint substanțiale. Așa Condiții pentru o deplină integrare a mecanizatorilor in
trebuie să fie și preocuparea pentru organizarea activitatea cooperativelor agricole, in viața economică a satelor

bună a muncii în vederea sporirii producției
Oamenii muncii din agricultura 

județului Teleorman au primit cu 
viu interes Decretul privind con
tractările si achizițiile de animale, 
păsări și produse animale. Măsuri
le prevăzute stimulează unitățile 
agricole socialiste, pe toti crescă
torii de animale să sporească pro
ducția zootehnică si livrările la 
fondul de stat. în toate localitățile 
iudetului se desfășoară numeroase 
acțiuni de popularizare a prevede
rilor decretului, subliniindu-se că. 
începînd de la 1 ianuarie 1982. se 
acordă preturi de contractare si 
achiziții mai mari cu 26 pînă la 
aproape 36 la sută față de 1981, la 
animale, iar la păsări — cu 
aproape 9 la sută. La com
plexul intercooperatist de creș- 

i tere si ingrăsare a porcilor de 
la Salcia, tinînd seama de noile pre
țuri stimulative de contractare și 
achiziție a animalelor, s-au făcut, 
astfel, calcule pornind de la preve
derile decretului, care stabilește că 
preturile medii ne kilogramul in 
greutate vie cresc de la 10.95 lei la 
14.50 lei. Este deci o creștere de 
32.9 la sută care, in acest an. adu
ce unității un venit suplimentar de 
peste 7 milioane de lei. numai din 
livrarea porcilor grași.

Esențiale sint. în aceste condiții 
deosebit de stimulative pentru a- 
devăratii gospodari, măsurile ce se 
întreprind pentru sporirea produc
ției zootehnice si livrarea ritmică a 
produselor în mod ritmic. încă din 
primele zile ale acestui an. La com
plexul de la Salcia s-au obținut 
anul trecut, peste plan, 6 400 purcei 
Întăreați și un spor în greutate 
superior prevederilor la toate cate
goriile de animale. După cum pre
ciza tovarășul Titi Cioacă, directorul 
unității, în aceste zile au prioritate 
măsurile de creștere a producției 
de carne, în primul rînd prin uti
lizarea de rații echilibrate la fie
care categorie de animale și înlătu
rarea golurilor în furajare. în a- 
cest scop, unitatea și-a asigurat un 
stoc-tampon de 5 000 tone știuleți 
de porumb și utilizează o moară cu 
amestecător pentru prepararea hra

nei. Pentru economisirea nutrețuri
lor combinate, se utilizează cu bune 
rezultate reziduuri provenite de la 
unitățile industriei alimentare, res
turi legumicole și zer. Pe baza pro
priei experiențe, pentru hrana 
porcilor va fi extinsă suprafața cu 
lucernă cultivată între hale și în 
preajma complexului. Sint acțiuni 
de larg interes care, după calcu
lele făcute de economistul de fermă 
Dinu Tudor, au permis reducerea 
consumului specific de furaje com
binate la 4,3 kg în îngrășătorie și 
la 2,9 kg la tineretul porcin. Un bun 
efect stimulativ are exemplul per
sonal al îngrijitorilor fruntași. între 
care Mihai Moraru, Ion Tudoran, 
Constantin Badea, Ghenea Tudor, 
Cătină Cristache. Leana Sima. Ana 
Matei. Voinea Radu. într-o unitate 
care a obținut în 1981 aproape 4 
milioane de lei beneficii peste plan, 
preocuparea pentru a realiza indici 
de producție superiori este de na
tură să asigure și în acest an creș
terea eficienței economice.

Un puternic efect stimulativ au 
noile reglementări privind contrac
tările și achizițiile de animale și 
produse animale în unitățile în 
curs de redresare economică. în 
care se urmărește rentabilizarea 
producției, realizarea de beneficii. 
La complexul intercooperatist de 
creștere a porcilor Alexandria, cal
culele făcute arată că livrarea por
cilor grași, pe baza noilor prețuri 
de contractare, va aduce unității un 
venit suplimentar de cel puțin 6 
milioane de lei. După o perioadă 
de cîtiva ani. în care unitatea și-a 
încheiat activitatea cu pierderi. în 
1980 s-au acoperit cheltuielile de 
producție, iar în acest an se vor 
realiza beneficii. „Pentru a obține 
rezultate de producție și financiare 
superioare, ne preocupăm de îmbu
nătățirea indicilor de reproducție, 
de realizarea unui spor în greutate 
mai mare în sectorul îngrășătorie și 
reducerea consumului specific de 
furaje combinate — ne spunea to
varășul Victor Dincă, directorul u- 
nității. Din primele decade ale a

cestui an. livrăm ritmic statului 
animale îngrășate la greutatea pre
văzută".

Dealtfel, generalizarea experien
ței avansate din unitățile teleormă- 
nene, cît și introducerea de tehno
logii puse la punct de institute și 
stațiuni zootehnice preocupă comi
tetul județean de partid. S-au con
stituit colective de activiști de 
partid și specialiști care controlează 
activitatea fermelor zootehnice, ur
mărind buna funcționare a celor 73 
de bucătării furajere existente în 
cooperativele agricole, a instalații
lor mecanice pentru apă și evacua
rea dejecțiilor, întronarea ordinii și 
disciplinei, respectarea riguroasă a 
programului de grajd.

Aspectele la care ne-am referit 
pun în lumină modalități de rezol
vare a problemelor legate de creș
terea producției animaliere care se 
cer generalizate în toate sectoarele 
zootehniei teleormănene.

C. BORDEIANU

O temeinică organizare a muncii la repararea tractoarelor într-unul din 
atelierele S.M.A. Dragalina, județul Călărași

Foto : Gh. Cucu

Am solicitat mai multor specia
liști din consiliul unic agroindus
trial Țăndărei, județul Ialomița, să 
răspundă la unele întrebări privind 
modul concret de aplicare a măsuri
lor referitoare la integrarea mecani
zatorilor în activitatea cooperative
lor agricole și avantajele ce de
curg din aceasta, cuprinse în Decre
tul Consiliului de Stat privind îm
bunătățirea activității de mecani
zare și reglementarea raporturilor 
dintre stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii si unitățile agricole din 
cadrul consiliilor unice agroindus
triale.

Cum se procedează pentru re
partizarea echilibrată, in funcție 
de profilul producției, a tractoa
relor și mașinilor agricole ?

Dumitru Chirobocea, directorul 
S.M.A. Țăndărei : în primul rind, 
noi am procedat la optimizarea în
cărcăturii pe fiecare utilaj in parte, 
la nivelul întregului consiliu agroin
dustrial. Aceasta este necesar deoa
rece intre secțiile de mecanizare ce 
serveau cele patru cooperative agri
cole din consiliu încărcătura la a- 
ceeași categorie de utilaje era dife
rită : unele secții aveau mai multe, 

iar altele mai puține. Prin aceasta 
avem posibilitatea să facem o repar
tizare echilibrată a utilajelor pen
tru fiecare cooperativă agricolă, in 
funcție de structura culturilor si spe
cializarea fermelor, deci în funcție 
de cerințele reale privind executarea 
mecanizată a diferitelor lucrări agri
cole.

Dumitru Popescu, inginerul-sef al 
cooperativei agricole Gheorghe La- 
zăr : Din această perioadă, conform 
prevederilor din Decretul Consiliu
lui de Stat privind îmbunătățirea 
activității de mecanizare a agricul
turii. pentru prima dată cooperativa 
are posibilitatea să-si stabilească 

în consiliul agroindustrial Țăndărei, județul Ialomița

singură necesarul de utilaje agricole 
de care are nevoie pentru executa
rea mecanizată a lucrărilor si să a- 
sigure. totodată, utilizarea integrală 
a forței de muncă. Pentru anul 1982 
noi am întocmit necesarul de utilaje 
agricole pentru lucrările ce ne-am 
propus să le executăm mecanizat. 
Ce a rezultat ? în dotarea secției de 
mecanizare, la unele categorii, exis
tau un număr prea mare de utilaje, 
din oare cauză nu puteam asigura 
folosirea lor la capacitatea maximă. 
Prin urmare, am renunțat și am pus 
la dispoziția stațiunii de mecanizare, 
pentru a fi repartizate ialtor unități 
din consiliul agroindustrial, trei 
combine de recoltat porumb — 
CARP-4, trei combine de recoltat 
cereale păioase — C-12, un nivela
tor, două mașini de împrăștiat a- 
mendamente — M.A.—3,5. Din cal
culele pe care le-am efectuat a re
zultat că pentru a se asigura execu
tarea tuturor lucrărilor în perioa
dele optime avem nevoie de unele 
utilaje suplimentare, altele decît cele 
ce se aflau în dotarea secției. Astfel, 
am solicitat stațiunii de mecanizare 
a agriculturii să ne asigure. în plus, 
două mașini de împrăștiat îngrășă
minte organice, două mașini de în
cărcat îngrășăminte organice, un cul
tivator mic pentru plante tehnice, 
10 remorci, o combină de recoltat 
furaje, un tractor S-l 600 pentru ta- 
sări și scarificări și trei mașini de 
adunat căpițe. Evident, prin contrac- 

tui pe termen , lung pe care-1 înche
iem cu stațiunea de mecanizare, noi 
ne obligăm să folosim la capacitate 
maximă toate utilajele pe care le-am 
cerut.

Cum se asigură utilajele soli
citate in plus de cooperativa 
agricolă ?

Dumitru Chirobocea : Optimizarea 
încărcăturii pe utilaje pe ansamblul 
consiliului ne permite să luăm utila
jele aflate in plus la unele secții de 
mecanizare și să le repartizăm uni
tăților care au nevoie de ele. Totoda
tă, în funcție de prevederile planului 
de stat privind dotarea stațiunii de 

mecanizare cu noi tractoare și ma
șini agricole, acestea vor fi reparti
zate cu prioritate unităților care 
le-au solicitat.

Ce măsuri se iau acum pentru 
a se asigura folosirea la întreaga 
capacitate a tractoarelor și ma
șinilor agricole ?

Dumitru Chirobocea : Stațiunea 
pentru mecanizarea agriculturii asi
gură întreținerea și repararea tutu
ror utilajelor predate cooperativei a- 
gricole, pentru menținerea lor în per
fectă stare de funcționare. La recep- 
ționarea utilajelor vor participa ne
mijlocit inginerii șefi din cooperati
ve, care fac parte din comisia de re
cepție, în calitatea pe care o au de 
conducători ai secțiilor și formațiilor 
de mecanizare. Apoi, vom controla 
în ce măsură utilajele date în folo
sință cooperativelor agricole sint uti
lizate rational, dacă se respectă nor
mele tehnice de exploatare si consu
murile de carburanți și lubrifianti.

în prezent, acționăm cu forțe spo
rite la repararea tractoarelor și ma
șinilor agricole. Conform programu
lui stabilit, vom încheia reparațiile 
pînă la 13 februarie, urmînd ca pînă 
Ia 20 februarie să facem recepția 
utilajelor reparate. înainte de a fi 
repartizate unităților agricole.

Ion Andrei, președintele cooperati
vei agricole Gheorghe Lazăr : în ce 
ne privește, In primul rînd vom con

trola cu exigență dacă au fost exe
cutate reparații de bună calitate la 
tractoarele și mașinile agricole din 
dotarea secției. în al doilea rind, vom 
coordona activitatea formațiilor de 
mecanizare asigurînd front de lucru 
pentru utilizarea deplină a mijloace
lor mecanice primite în folosință. în 
plus, avem obligația de a folosi 
mecanizatorii si la efectuarea unor lu
crări manuale, sarcină care derivă 
din calitatea lor de membri coope
ratori. Toți cei 86 de mecanizatori și 
mecanici de la secția de mecanizare 
sint localnici. Fiind si cooperatori, 
în această calitate, mecanizatorii 
pot fi folosiți si la efectuarea unor 
lucrări manuale, în perioadele cind 
nu sînt de executat lucrări mecanice.

în funcție de potențialul productiv 
al solului, am organizat un asola- 
ment unitar pe ansamblul cooperati
vei, format din sole mari de cîte 
900—1 000 hectare. Aceasta ne-a per
mis să înființăm formații mari 
de mecanizatori ne fermele de cîmp, 
conduse nemijlocit de specialiști agri
coli. O formație este constituită din 
6 mecanizatori și cîte 20—24 de coo
peratori, și are în dotare toate utila
jele necesare executării lucrărilor la 
culturile respective. în aceste zile se 
încheie contractele între formațiile de 
mecanizatori si cooperativa agricolă, 
prin care acestea angajează, în acord 
global, realizarea producției vegetale 
planificate pe suprafața repartizată. 
Aș sublinia că prin această măsură 
se asigură creșterea răspunderii1 me
canizatorilor pentru efectuarea lucră
rilor la timpul optim si de cea mai 
bună calitate, pentru respectarea nor
melor tehnologice stabilite, in ve
derea realizării unor producții cit 
mai mari.

Rezultă că prin măsurile stabilite 
în Decretul Consiliului de Stat pri
vind integrarea personalului munci
tor din secțiile și formațiile de me
canizare în activitatea cooperativelor 
agricole, se asigură folosirea mai efi
cientă a mijloacelor mecanice, utili
zarea deplină a forței de muncă pro
prii și, ceea ce este esențial, aceste 
măsuri contribuie la creșterea răs
punderii colective și personale pen
tru obținerea de producții agricole 
superioare.

Mihat V1ȘOIU 
Aurel PAPADIUC

îHîâ

DISCIPLINA
— expresie a înaltei conștiințe muncitoreștiJL•J*

— factor hotărîtor în realizarea planului
ÎNTĂRIREA ORDINII Șl DISCIPLINEI - 
principala cale pentru recuperarea 
restanțelor la producția de cărbune
Sala de apel a minei Dîlja din Va

lea Jiului. Vineri. înainte de ora 17, 
cei mai multi mineri erau prezenți 
în jurul maistrului care făcea ape
lul pentru intrarea în schimbul III. 
Maiștrii Anton Moldovan, de la sec
torul I producție, și Gheorghe Ber- 
tholdi, de la sectorul VI transport, 
ne-au spus că nu au nici un absent 
neimotivat. Aceeași situație si la 
•ectorul III producție, numai că aici, 
maistrul Dumitru Oană. împreună 
cu alti ortaci îi supuneau unei cri
tici severe pe lăcătușii Ionel Ungur. 
Constantin Brăitaru si Gheorghe Po
pescu pentru că, cu o zi înainte, pă
răsiseră lucrul mai devreme decit 
trebuia. Pentru această abatere, con
ducerea sectorului stabilise să li se 
anuleze cite 50 la sută din retribu
ția cuvenită pentru schimbul efec
tuat în ziua precedentă si să fie puși 
în discuția colectivului în care mun
cesc. Atitudinea minerilor din for
mațiile de muncă a fost promptă și 
fermă.

Imediat după apel, minerii s-au 
Îndreptat spre trenul de transport și 
colivii pentru a ajunge la locurile 
lor de muncă în abataje. La ora 18, 
cind începe schimbul III, fiecare mi
ner trebuia să se afle la locul de 
muncă. în brigăzile cele mai bune, 
care obțin depășiri ale planului de 
producție, schimburile se suprapun 
citeva minute. Dovadă că este bine 
cind se procedează așa sint rezultatele 
obținute de brigada lui Constantin 
Crăciune, de la sectarul I. care se 
află constant în fruntea întrecerii. în 
cinci zile din această lună, brigada 
extrăsese in plus 107 tone cărbune.

— Suprapunerea de 10—15 minute 
a schimburilor se aplică de mult în 
Valea Jiului și. de fapt, face parte 
din disciplina tehnologică si a mun
cii — ne explică brigadierul Con
stantin Crăciune. Orice schimb din 
brigada mea vine cu 15 minute îna
intea începerii programului. Cum 
sosește în abataj lucrează cot la cot 
cu schimbul care urmează să-si în
cheie programul, pînă ce se încheie 
operațiile de preluare a lucrului, in
clusiv aprovizionarea locului de 
muncă cu materialele necesare. Pre
luat din mers. fluxul tehnologic 
funcționează „șnur", se asigură rea
lizarea si depășirea planului. Bună
oară. noi, fată de 5,4 tone cărbune 
pe post Cît avem prevăzut să obți
nem in abatajul-cameră. realizăm 
peste 8 tone pe post. Am făcut un 
calcul simplu : minerii ciștigă între 
5 000 și 6 000 lei și chiar mai mult, în 
loc de 3 500—4 000 lei cît li s-ar cu
veni în condițiile încadrării stricte 
în normă. Ciștigă mina, ciștigă eco
nomia națională, cîștigăm și noi. La 
noi în brigadă nu lipsește nimeni 

nemotivat. E foarte greu să supli
nești chiar un singur om, darmite 
cind lipsesc doi-trei dintr-un 
schimb. Ortacii mei nu permit ni
mănui o asemenea abatere de la 
disciplină. Dar știu că in alte brigăzi 
nu s-a ajuns la instaurarea unui a- 
semenea climat de muncă. De aceea, 
prevederile Decretului Consiliului de 
Stat, care instaurează norme' ferme 
de muncă și disciplină în unitățile 
cu activitate neîntreruptă, cum este 
și a noastră, sînt cit se poate de bine 
venite.

Am mers și la alte locuri de muncă. 
Din păcate, am întîlnit si situații in 
care nu se respectă regulile predării 
și preluării schimbului. Sînt unele 
formații de muncă ce se schimbă pe

La întreprinderea minieră 
Dîlja din Valea Jiului

galerii, deci nu în abataj, ci pe căile 
de acces spre locurile de muncă. Este 
cazul brigăzii lui Zoltan Farago. unde 
în ultima vreme au „slăbit" frînele 
disciplinei și ordinii, schimburile nu 
se mai preiau și predau cu aceeași 
regularitate ca în trecut, se irosește 
mult din timpul de lucru. Consecin
ța: brigada nu-și mai realizează pla
nul și nici minerii nu mai ciștigă ca 
înainte, cind respectau riguros ordi
nea și disciplina.

La abatajul 3 din același sector. în 
schimbul III. condus de Alexandru 
Deac, toti minerii lucrează de zor. îi 
întrebăm cum au primit decretul pri
vind respectarea ordinii și disciplinei. 
„Decretul a venit la inima noastră, a 
minerilor, care sîntem învătatl să res
pectăm ordinea si disciplina în muncă 
— ne spune minerul Al. Deac. Acest 
act normativ va pune și la noi. la 
Dîlja. multe lucruri la punct". Sîntem 
îndemnați să stăm de vorbă cu un 
ortac de-al lor, Mihai Calistru. un 
om harnic, dar care în noiembrie a 
lipsit de citeva ori nemotivat.

— Am avut atunci niște probleme 
familiale și am absentat nemotivat, 
dar mi-a fosț învățătură de minte — 
ne spune el. în timp ce ortacii mei 
au cîștigat peste 5 000 lei. eu am luat 
o retribuție cu peste 2 000 lei mai 
puțin. Fără să mai vorbesc de critica 
severă pe care mi-au făcut-o atunci, 
îmi era și rușine să dau ochii cu ei.

Continuăm raidul nostru. Aveam 
să constatăm că unii, profitînd de 
lipsa de control din partea con
ducerilor tehnice, ies mai înainte 
din schimb. Vineri seara, de exem
plu, la ora 18, deci cînd schim

bul II trebuia să se afle încă în a- 
bataj la predarea lucrului, unii se 
aflau pe galerii, în drum spre supra
față. Chiar la gura galeriei de coastă 
îi intîlnim pe subinginerul Octavian 
Berințan, de la sectorul I. si pe Aurel 
Marinescu, normator la sectorul III. 
Alții, simtindu-ne prezenta la gura 
galeriei, au evitat... ieșirea prematură.

De fapt, lipsurile nemotivate. întîr- 
zierea începerii schimbului în abataje 
sau încheierea sa înainte de ora pre
văzută. nefolosirea completă a timpu
lui de muncă, slaba supraveghere a 
unor utilaje nu fac să genereze altceva 
decit pierderi de producție. Un calcul 
arată că, in numai patru zile de pro
ducție și numai in sectoarele I. III 
și IV. s-au înregistrat 109 absente 
nemotivate, care au determinat ne- 
extragerea unei cantităti de 500 tone 
cărbune. Dacă mai adăugăm la acest 
minus tonele de cărbune pierdute din 
cauza nefolosirii complete a timpului 
de muncă în unele formații de lucru, 
precum și din cauza stagnării pro
ducției ca urmare a deranjamentelor 
care se înregistrează la fluxul de 
benzi, la locomotivele electrice, trans
portoare sau alte utilaje, este lim
pede cum s-a ajuns la minusul înre
gistrat pînă luni, 11 ianuarie, de 1 577 
tone cărbune, pe ansamblul minei.

Concluziile constatărilor noastre, 
măsurile ce se impun a fi luate le 
discutăm apoi cu tovarășul Aurel 
Marhan. inginer-șef cu activitatea de 
producție. Ce ne spune dinsul?

— Programul de lucru de 6 ore, 
deci cu ziua de muncă în patru 
schimburi, presupune ordine și disci
plină stricte, crearea tuturor condi
țiilor pentru ca orele de lucru să fie 
folosite efectiv, din plin, pentru tă
ierea și extragerea cărbunelui. Ne 
obligă la aceasta exigentele prevede
rilor recentului Decret al Consiliului 
de Stat. Cu atît mai mult cu cît în 
mina noastră mai sînt mineri, electro
mecanici, care nu respectă disciplina 
și ne creează greutăți prin lipsa lor de 
la program sau nefolosirea integrală 
a timpului efectiv de lucru. Am pre
lucrat recentul decret la toate locu
rile de muncă și un prim efect a fost 
acela că absențele nemotivate au 
scăzut simțitor, de la o zi Tă alta. 
Asigurînd în continuare o bună apro
vizionare a fiecărui loc de muncă, un 
transport corespunzător al cărbunelui 
din subteran la suprafață, o organi
zare temeinică a muncii si întărirea 
ordinii și disciplinei, colectivul minei 
Dîlja va putea realiza ritmic planul, 
adueîndu-și din plin contribuția la 
creșterea producției de cărbune a 
tării.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"

VALOAREA UNUI MINUT 
a fost exemplul de la care s-a pornit in dezbaterea 

colectivului si s-a dovedit un
Pornind de la experiența anului 

trecut si bazînau-ne pe măsurile 
luate din vreme pentru pregătirea 
producției, colectivul intreprinderii 
noastre și-a început activitatea din 
noul an în bune condiții. Comitetul 
de partid și consiliul Oamenilor 
muncii au adoptat un program rigu
ros de măsuri care vizează cu prio
ritate organizarea superioară a pro
ducției. întărirea ordinii si discipli
nei in muncă si tehnologice.

O rezervă însemnată în ce pri
vește creșterea producției si efici
entei o constituie utilizarea cit mai 
bună a timpului de lucru. Am expli
cat in amănunțime oamenilor care 
sint consecințele irosirii timpului 
consacrat producției. Trei calcule ni 
s-au părut edificatoare în acest sens 
si le-am afișat la loc vizibil în sec
țiile de producție. Primul : un minut 
pierdut într-o zi de lucru Înseamnă 
intr-un an 19 536 metri de țesături 
fabricați mai puțin. Al doilea : un 
minut ..răpit" muncii înseamnă in
tr-un an. pe ansamblul întreprinde
rii. încasarea unor retribuții necuve
nite de 133 200 lei. Și al treilea : 
sporind cu 1,5 la sută coeficientul de 
utilizare a fondului de timp de mun
că — asa cum ne-am propus — în 
anul 1982 putem realiza peste pre
vederile planului o producție-marfâ 
suplimentară în valoare de 5 milioa
ne lei. In acest scop, in spiritul noilor 
reglementări legale, menite să spo
rească si să întărească răspunderea 
fiecăruia fată de calitatea muncii 
sale, fată de bunurile materiale ne 
care le gospodărește, organizațiile de 
partid din întreprindere intensifică 
acțiunile politico-educative si orga
nizatorice în cadrul tuturor schimbu
rilor de lucru pentru întronarea unui 
climat de deplină ordine si disci
plină în muncă ; la rîndul lor. gru
pele sindicale se ocupă îndeaproape 
de reducerea absentelor nemotiva
te, folosirea deplină a timpului de 
muncă, eliminarea oricăror concedii 
medicale nejustificate.

Apreciem că întărirea disciplinei 
tehnologice si. în mod deosebit, res
pectarea cu strictete a acesteia la 
fiecare operație de pe fluxul de pro
ducție — de care depinde în mod 
hotărîtor realizarea la înalt nivel 
calitativ a țesăturilor finisate — vor 
fi influențate pozitiv de ridicarea 
calificării personalului muncitor și 
extinderea policalificării. în această 
privință, acordăm o atentie deose
bită sectorului de finisai țesături, 
cel mai tinăr sector al întreprinderii, 
care funcționează la întreaga capa
citate de anul trecut.

în vederea sporirii productivității 
muncii am acționat si acționăm stă
ruitor pentru a aduce o serie de per
fecționări tehnologice prin dotarea

exemplu puternic, convingător
unor sectoare de fabricație cu noi 
mașini și utilaje ce se. execută prin 
autoutilare. între altele, este vorba 
de mașina de urzit „ERETEX" cu 
care a fost dotată secția de prepara- 
ție si de un nou sistem de frinare 
automată la rolele mari, introdus în 
secția finisaj. Pe aceste căi am reu
șit să eliminăm o serie de ..locuri 
înguste" care. în unele sectoare, du
ceau la irosirea unui important vo
lum din timpul de lucru, să extin
dem zona de deservire la canetat de 
la 32 la 64 de fuse, să .asigurăm o 
bună aprovizionare a locurilor de 
muncă cu materii prime, materiale 
și semifabricate.

întregul nostru colectiv este hotă
rî! să muncească cu răspundere și 
să dea dovadă de un mai înalt spirit 
de ordine și disciplină pentru a rea
liza în bune condiții sarcinile de plan 
Pe anul 1982, pentru a ridica la un 
nivel superior calitatea și eficienta 
activității productive.

Alexandru MIC
directorul întreprinderii textile 
„Ardeleana" din Satu Mare

Cind Ia locul de muncă lipsește atitudinea intransigentă
(Urmare din pag. I)

si membri în biroul orga
nizației de bază a P.C.R.) 
ne spun că nu. categoric 
nu.

— Oamenii continuă să 
discute, să se întrebe. Ei 
sint nemulțumiți, ei spun, 
și au dreptate, că nu banii 
sint totul, că nu se poate 
repara totul cu banii. Mai 
ales că Mihai Todică are. 
în continuare, același com
portament. Este arogant, se 
crede mai grozav decît 
toti — poate si pentru a- 
ceea că a văzut că-i merge.

Toti trei confirmă ceea 
ce declarase muncitoarea 
Aneta Ștefan : ..Todică a 
spus că îl aranjează el pe 
tov. Maxim Toma. că are 
bani și are relații".

— într-adevăr. Todică 
face asemenea declarații, 
spune mereu că ..se des
curcă el" : a spus-o si in
tr-o adunare de partid, cind 
lăcătușul Gheorghe Avram 
a cerut să se discute cele 
întîmplate. Nu s-a discutat.

Stăm de vorbă despre a- 
cest lucru si cu tovarășul

AUTOCONDUCEREA 
impune ca fiecare să-și înțeleagă 

răspunderile, să-și facă pe deplin datoria
Și noi, cei peste 3 000 de lucrători 

ai întreprinderii de sticlărie si por
țelan din Dorohoi. unitate cu activi
tate neîntreruptă, am luat cunoștință 
cu viu interes de conținutul Decretu
lui Consiliului de Stat, prin care s-au 
instituit reguli precise si categorice 
privind exploatarea si întreținerea 
instalațiilor, utilajelor și mașinilor, 
întărirea ordinii și disciplinei în uni
tățile cu foc continuu sau care au un 
grad ridicat de pericol in exploatare. 
A acționa în spiritul și litera acestor 
noi reglementări înseamnă. înainte 
de toate, a exercita cu înaltă răspun
dere autoconducerea muncitorească.

Avem. în întreprindere, mai multe 
mașini automate ori semiautomate 
pentru producerea corpurilor de ilu
minat. la care lucrează 18—20 de 
muncitori pe schimb, fiecare dintre 
ei avînd atribuții de mare complexi
tate. Or. dacă o singură mașină s-ar 
defecta din neatenția unui muncitor, 
întreprinderea ar pierde, în 24 de 
ore, o producție-marfă în valoare de 
peste 300 000 lei. Și la aceasta trebuie 
adăugate cheltuielile pentru reme
dierea avariilor.

Colectivul nostru a fost preocupat 

Aurelian Matei, secretarul 
Comitetului de partid al 
comunei Gruiu. Citeva mi
nute ne sint de-ajuns pen
tru a ne lămuri : după o- 
pinia sa. care „a stat de 
vorbă cu Todică personal". 
..Maxim Toma e un tilhar" 
(hoțul de păgubaș 1). To
dică „nu a băut si nu l-a 
bătut" (nu trecuse nici o 
jumătate de oră de cind. 
cu capul în jos. făptașul 
recunoscuse el însuși totul 
în fata a cinci oameni) și. 
în general, „e bine să nu 
se mai scormonească ches
tia asta, cum vor unii de 
la uzină, din București" 
(personal, n-am auzit pe 
cineva că ar vrea să dis
cute cazul, dar dacă aceas
tă intenție există, o aplau
dăm).

înțelegem. încă o dată, 
că toleranța, absența in
transigenței față de abateri 
de la ordinea și disciplina 
muncitorească sint, dacă nu 
generatoarele unor fapte an
tisociale. în orice caz me
diul lor de cultură, cel oare 
le întreține. Cei trei fac
tori de răspundere din u-

nitate, cu care am discu
tat, ne-au declarat că 
Mihai Todidă este singurul 
care nu participă la acțiu
nile de muncă patriotică 
pentru că „el peste pro
gram nu stă", că refuză e- 
xecutarea unor sarcini de 
serviciu, că. asa cum s-a 
întîmplat de curînd. ripos
tează cind un factor de 
răspundere refuză să re
cepționeze o lucrare neter
minată. Toleranta dăunea
ză unui colectiv de muncă 
si dăunează si celui asu
pra căruia se exercită — 
pentru că erorile sale. în 
loc să descrească se vor 
amplifica. Iar în colectiv 
— si oazul de la Gruiu este 
edificator — creează o sta
re de spirit nesănătoasă, o 
stare de nedumerire și de 
neînțelegere. După faptă si 
răsplată — nu este o vorbă 
care 6-a născut ieri, alal
tăieri. Ea este una dintre 
nenumăratele expresii ale 
spiritului profund de echi
tate care guvernează fiin
ța morală a poporului ro
mân.

Recentul decret menit să

și pînă acum de evitarea pe cit po
sibil a unor asemenea situații, mani- 
festînd intransigentă față de orice 
abateri de la disciplină. Pentru a- 
ceasta. a fost întărit controlul la in
trarea în schimburile de lucru. Iar 
cind s-au semnalat abateri mai grave 
de la disciplină, am ajuns pînă la 
sancțiunea cea mai severă, respectiv 
desfacerea contractului de muncă.

Decretul Consiliului de Stat vine să 
întărească și mai mult răspunderea 
noastră fată de disciplina în muncă 
și tehnologică, absolut necesare pen
tru îndeplinirea planului pe acest an. 
în spiritul acestui act normativ, 
ne-am propus ca, prin reducerea to
tală a absentelor nemotivate, produc
tivitatea muncii să crească cu aproa
pe 2 la sută fată de nivelul stabilit, 
iar ca urmare a întreținerii mai bune 
a instalațiilor, mașinilor și utilajelor 
să economisim pînă la sfîrșitul anului 
cel puțin 1 000 mc gaz metan și 120 
MWh energie electrică.

Bălăută PANCIU 
muncitor la întreprinderea 
de sticlărie și porțelan din Dorohoi

Întărească ordinea si dis
ciplina la locul de muncă 
se înscrie în cadrul mai 
general al eforturilor de 
întărire a disciplinei socia
le. Exemplul de la Gruiu 
ne arată cum o încălcare a 
disciplinei sociale — a 
nu-ti face datoria de mun
citor de-a lungul celor 480 
de minute ale zilei de 
muncă — este. îndeobște, 
urmată de altele si duce la 
deteriorarea unui climat 
într-un loc de muncă. Cind 
autoritatea unui factor de 
răspundere este lezată in 
timpul și din cauză că îsi 
face datoria, cel care a în
călcat grosolan disciplina 
socială se cuvine a fi sanc
ționat cu fermitate. Cu se
veritate. Clar, muncito- 
rește.

A fost opinia tuturor oa
menilor muncii cu care am 
discutat la atelierul-anexă 
de la Gruiu. Opinie care 
dovedește maturitate, răs
pundere, dovedește voința 
de a întrona în unitate un 
înalt spirit de ordine, do
vedește o profundă și ne
cesară voință de disciplină.
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TOVARĂȘULUI AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea
Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul guineez 
prieten.

Cu această ocazie, doresc să evidențiez bunele raporturi de prietenie, 
solidaritate și conlucrare fructuoasă statornicite între partidele și țările 
noastre, în spiritul întilnirilOr și înțelegerilor noastre de la București și 
Conakry.

îmi exprim încrederea că în viitor se va extinde colaborarea româno- 
guineeză și se va intensifica tot mai mult conlucrarea noastră pe plan inter
național în lupta pentru pace, împotriva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini eoonomice mondiale, pentru libertate și independență națională, pentru 
securitate și înțelegere între popoare.

Vă doresc, stimate tovarășe Âhmed Sekou Toure, viață îndelungată și 
noi succese în îndeplinirea înaltei misiuni pe care v-a încredințat-o poporul 
guineez pentru dezvoltarea de sine stătătoare a țării dumneavoastră pe calea 
progresului economic și social, a bunăstării și prosperității.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

ACȚIUNI, INITIATIVE, MĂSURI ÎN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII
A r ■>

împotriva pericolului unui război nuclear, 
pentru dezarmare și pace

tn fața pericolelor crescinde, generate de intensifi- cleare, în diferite țări ale lumii apar noi inițiative, se 
carea cursei înarmărilor, in special a înarmărilor nu- întreprind acțiuni pentru dezarmare și pace.

Nu rachetelor nucleare în Europa

Ședința Comitetului Executiv al P.C. din filarea Britanie» »
Tovarășul Gordon McLennan reales în func(ia de secretar general 

al partidului
LONDRA 11 (Agerpres). — Ziarul 

„Morning Star" anunță că in cadrul 
unei ședințe care a avut loc la 
Londra. Comitetul Executiv al Parti
dului Comunist din Marea Britanie 
l-a reales pe Gordon McLennan în 
funcția de secretar generai al parti

dului. în funcția de președinte al 
partidului a fost reales Ron Hal
verson.

Comitetul Executiv a ales, de ase
menea. componenta Comitetului Po
litic.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Primind felicitările dumneavoastră cordiale cu prilejul celei de-a 26-a 
»aniverșări a Zilei independentei tării noastre, am o mare plăcere în a 
transmite Excelentei Voastre mulțumirile noastre sincere, împreună cu cele 
mai bune urări pentru progresul și bunăstarea poporului și tării dum
neavoastră.

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

BRUXELLES 11 (Agerpres). — 
Autoritățile locale din orașul bel
gian Tilt au adontat hoiărirea de a 
proclama teritoriul De care isi exer
cită autoritatea zonă liberă de arme 
nucleare. în hotărîre se Drecizează 
că autoritățile din Tilt se onun dc- 
Dozitării dc arme nucleare în oeri- 
metrul orașului, inclusiv tranzitului 
cu asemenea arme Drin această lo-

1“ •
calitate. De asemenea, in document 
se subliniază că autoritățile munici
pale din Tilt se pronunță împotriva 
producerii de arme de nimicire in 
masă și adresează un apel opiniei 
publice vest-eurooene să-si intensi
fice lunta imnotriva nroiectelor de 
instalare in Europa occidentală a 
unor rachete americane cu rază me
die de acțiune.

în pregătire : 
un amplu „marș 

al păcii"

Convocarea Congresului P. C. Peruan

TELEGRAMA
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț. a trimis o telegramă pri
mului ministru al Guvernului Repu
blicii Arabe Egipt. Ahmed Fuad Mo- 
hieddin, prin care îi adresează, în 
numele guvernului si al său personal, 
cordiale felicitări și urări de succes 
cu ocazia numirii in această funcție, 
în telegramă se exprimă convin

gerea că. pe baza orientărilor date si 
a înțelegerilor convenite intre pre
ședinții țărilor noastre, bunele relații 
de prietenie și cooperare dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Arabă Egipt se vor dezvolta si 
amplifica in continuare, in interesul 
popoarelor român și egiptean, al cau
zei păcii și înțelegerii în intreaga 
lume.

„Să fie abolit armamentul nuclear pe întreaga 
planetă !“

marcha 
da paz

LIMA 11 (Agerpres). — La Lima a 
avut loc o plenară a C.C. al P.C, 
Peruan, care a examinat problemele 
legate de pregătirea celui de-al 
VIII-lea Congres al partidului. Ple

nara a hotărit ca lucrările celui de-al 
VIII-lea Congres al Partidului Comu
nist Peruan să se desfășoare în pe
rioada 27—31 ianuarie a.c. — infor
mează agenția T.A.S.S.

Contacte politico-dîplomatice în legătură 
cu situația din Orientul Mijlociu

Cronica
în perioada 8—11 ianuarie 1982. se

natorul Giuseppe Bartolomei, minis
trul agriculturii și pădurilor al Re
publicii Italiene, a făcut o vizită în 
țara noastră, la invitația Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Ali
mentare.

în timpul șederii în țara noastră, 
ministrul italian a avut o întrevedere 
cu tovarășul Ștefan Andrei, ministru] 
afacerilor externe. în timpul între
vederii. a avut loc un schimb de ve
deri asupra evoluției relațiilor bila
terale. precum și asupra unor pro
bleme actuale ale situației interna
ționale.

Oaspetele italian a fost primit de 
tovarășul Nicolae Giosan, președinte
le Marii Adunări Naționale. Cu acest 
prilej, a fost subliniat rolul impor
tant pe care îl au parlamentele si 
parlamentarii în dezvoltarea si pro
movarea relațiilor bilaterale, precum 
și in conlucrarea pe plan interna
țional.

Tovarășul Ion Teșu, ministrul agri
culturii și industriei alimentare, a 
avut convorbiri cu ministrul Giuseppe 
Bartolomei, cu privire la colaborarea 
economică si tehnico-știintifică in

zilei
domeniul agriculturii dintre cele două 
țări.

Ministrul italian a vizitat, de ase
menea. unități agricole de stat si 
cooperatiste, institute de cercetări 
agricole, obiective social-culturale din 
județele Prahova și Brasov.

★
Luni, Franco Maria Malfatti, mem

bru al Direcțiunii Partidului Demo- 
crat-Creștin din Italia, director poli
tic al ziarului ..II popolo“. care ne vi
zitează țara, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, a avut convorbiri 
cu Tamara Maria Dobrin. președin
tele executiv al Consiliului Național 
al F.D.U.S.

Cu acest prilej a fost efectuat un 
schimb de informații cu privire la 
activitatea Partidului Democrat- 
Creștin și. respectiv, a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste în 
dezvoltarea social-economică a celor 
două țări, precum și cu privire la 
colaborarea dintre P.D.C. și F.D.U.S.

în aceeași zi. Biroul Executiv al 
Consiliului Național al F.D.U.S. a o- 
ferit un dineu in cinstea oaspetelui.

Au fost prezenți Benedetto Santa- 
relli, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

TOKIO 11 (Agerpres). — La To
kio s-au încheiat lucrările sesiunii 
conducerii Comitetului japonez al 
păcii. Sesiunea a stabilit măsuri in 
vederea intensificării acțiunilor 
pentru pace. împotriva pericolului 
unui război nuclear, pentru lichi
darea bazelor militare americane 
de pe pămintul Japoniei.

Totodată. participanții la șe
dința Comitetului executiv al 
Ligii victimelor bombardamente
lor atomice de la Hiroshima și 
Nagasaki au adresat guvernului 
nipon cererea de a face tot posibi
lul pentru obținerea interzicerii ar
melor atomice și cu hidrogen și 
pentru ca asemenea arme să nu se 
introducă pe pămintul Japoniei. 
După cum relevă ziarul .,Akahata“. 
comitetul a prevăzut pentru anul 
1982 acțiuni de luptă împotriva în
armărilor și pentru ca Japonia să 
nu devină o arenă de război.

Dealtfel, în prezent. în Japonia se 
desfășoară o amplă campanie de 
strîngere de semnături ale oameni
lor de litere niponi pentru lansarea 
unui apel împotriva războiului nu
clear. Documentul cere tuturor con
ducătorilor de stat din lume să mi
liteze pentru oprirea cursei înar
mărilor nucleare si să acționeze în 
direcția abolirii totale a armamen
tului nuclear. „Cerem guvernului 
japonez — se subliniază in apel — 
să respecte cele trei principii : să 
nu producă, să nu posede si să nu 
introducă in tară arme nucleare".

La rindul său. Partidul Komeito 
a hotărit să inițieze o campanie 
masivă de stringere de semnături 
pe un apel in favoarea dezarmării 
nucleare. Komeito intenționează să 
colecteze în Japonia 10 milioane de 
semnături pentru a reflecta opoziția 
opiniei publice față de înarmarea 
nucleară.

pela paz! 
pelo desarmamento! 

năo ăs armas nucleares!
Sub lozincile „Pentru pace I" ; „Pen
tru dezarmare I" ; „Nu armelor nu
cleare I", in Portugalia va fi orga
nizat la 16 ianuarie un marș al 
păcii care urmează să treacă prin 
principalele orașe ale țării. Pretu
tindeni au fost distribuite afișe, ca 
cel de mai sus, prin care populația 
este chemată să participe la aceas
tă importantă acțiune a forțelor 
păcii din Portugalia.

De la Direcția regională C.F.R. București

KUWEIT 11 (Agerpres). — Emirul 
Kuweitului, șeicul Jaber Al Ahmed 
Al Sabah, l-a primit pe Abdel Halim 
Khaddam. vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al Siriei, care a 
efectuat o vizită în Kuweit. în ca
drul unui turneu pe care îl între
prinde in mai multe state din zona 
Golfului. Oaspetele a transmis șefu
lui statului kuweitian un mesaj din 
partea președintelui Siriei. Hafez Al 
Assad, referitor Ia relațiile bilatera
le si la ultimele evoluții ale situației 
din Orientul Mijlociu. La încheierea 
vizitei in capitala kuweitiană, vice- 
premierul și ministrul sirian de ex
terne a declarat că tara sa dorește 
organizarea unei reuniuni urgente a 
miniștrilor arabi de externe. după 
dezbaterile Consiliului de Securitate 
în legătură cu hotărirea israeliană de 
a anexa înălțimile Golan — infor
mează agenția Q.N.A.

BEIRUT 11 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului. Shafie Al Waz- 
zan. a avut luni o întrevedere cu 
Chedli Klibi. secretarul general al 
Ligii Arabe. Au fost examinate, po
trivit agenției Q.N.A.. probleme le
gate de criza libaneză, in special si
tuația din sudul Libanului. Totoda

tă. au fost abordate aspecte legate 
de ordinea de zi a reuniunii la ni
vel ministerial a Comitetului cvadri- 
oartit arab (Liban. Siria. Arabia 
Saudită si Kuweit), ce urmează să 
se intrunească la Beirut.

în cadrul vizitei sale în capitala 
libaneză, secretarul general al Ligii 
Arabe a conferit cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei.

RIAD 11 (Agerpres). — Prim-vice- 
premierul Arabici Saudite. prințul 
moștenitor Fahd Ibn Abdul Aziz, a 
conferit luni cu Charles Percy, pt ■ 
ședințele comitetului pentru reia i 
externe al Senatului S.U.A., a at 
intr-o vizită la Riad, in cadrul ui x 
turneu printr-o serie de țări <hn 
Orientul Mijlociu și Africa. O aten
ție particulară, precizează agenția 
U.P.I.. a fost acordată evoluției pro-; 
blemei palestiniene. Agenția U.P.I..I 
Citind agenția Suna, informează că 
în timpul vizitei la Khartum. Charles’ 
Percy a afirmat că orice reglemen
tare a situației din Orientui Mijlo
ciu trebuie să aibă în vedere drep
turile poporului palestinian la un 
stat independent.

'AGENȚIILE DE PRESA
• pe scurt

ALEGERI IN R.P.D. COREEANA.
La 28 februarie 1982. in R.P.D. Co-

I reeană vor avea loc alegeri de 
deputați. in Adunarea Populară Su-

1 premă a R.P.D. Coreene, anunță a- 
genția A.C.T.C. O hotărire în acest 
sens a Comitetului Permanent al 
Adunării Populare Supreme a fost 
promulgată de 
ședințele R.P.D.

VIZITĂ LA 
secretar al CC. 
președintele Consiliului de Stat și 
al Consiliului de’Miniștri ale Re
publicii Cuba. Fidel Castro Ruz. l-a ... ____ ________ ....
primit pe Julio Smedo, membru al statelor și popoarelor pentru pre- 
C.C. al P.A.I.G., ministru adjunct 
al afacerilor externe al Repu-

Kim Ir Sen. pre- 
Coreene.
HAVANA. Primul 
al P.C. din Cuba.

blicii Guingea-Bissau. care se află 
in vizită oficială la Havana — 
transmite agenția Prensa Latina. 
Cu acest prilej i-a fost inminat șe
fului statului cubanez un mesaj 
din partea președintelui Republicii 
Guineea-Bissau.

CU PRILEJUL CONVORBIRILOR 
care au avut loc 
Gromiko, ministrul 
terne al U.R.S.S., și 
Trigona, ministrul
Maltei, care a efectuat o vizită o- 
ficială in U.R.S.S.. s-a relevat ne
cesitatea unirii eforturilor tuturor

între Andrei 
afacerilor ex- 
Alex Sceberras 
de externe al

întîmpinarea pericolului unui război 
nuclear, frinarea cursei înarmărilor.

lichidarea surselor de încordare si 
a situațiilor confiictuale — infor
mează agenția T.A.S.S. Exprimîn- 
du-se îngrijorarea în legătură cu 
creșterea încordării in zona Mării 
Mediterane. părțile s-au pronunțat 
pentru transformarea acesteia in
tr-o zonă de pace stabilă si de co
laborare egală în drepturi.

A FOST ELABORAT PROIEC
TUL DE CONSTITUȚIE a viitoru
lui stat yemenit unificat, a cărui 
capitală va fi Sanaa. Proiectul va 
fi distribuit populației 
două țări spre dezbatere 
ulterior unui referendum.

ACCIDENT AVIATIC.
afacerilor externe al Malayeziei, 
Ghazali Shafie, pilotind un avion 
tip ..Cessna", s-a prăbușit sîmbătă 
seara, într-o regiune situată la 
40 km de Kuala Lumpur, El a fost 
găsit în viață, a fost internat în spi- 

,tal. avind brațul drept, rănit- Cele
lalte două persoane care se aflau la 
bordul avionului au pierit.

din cele 
și supus

Ministrul

TURCIA: „Săptămînă 
a energiei"

ANKARA 11 (Agerpres). — într-un 
discurs radio-televizat. nrimul minis
tru al Turciei. Biiient Ulusu. a cerut 
cetățenilor tării să aplice riguros 
măsurile de economisire a energiei, 
recomandind reducerea consumului 
de electricitate in scopuri casnice. 
Lansind o „săptămină a energiei", 
primul ministru turc a declarat că 
„in prezent, cea mai ieftină sursă de 
energie este economisirea de ener
gie".

Agenția Associated Press sublinia
ză faptul că Turcia a fost serios a- 
fectată de criza petrolieră din 1973. 
ea depinzind aDroaoe în intregime 
de petrolul importat si cheltuind 
mare parte din încasările de la. ex
porturi pentru achitarea facturii pe
troliere. în 1981, importurile de pro
duse petroliere s-au cifrat la 3.5 mi
liarde dolari.

Capriciile vremii
în multe țări din Europa occiden

tală și din America de Nord continuă 
să se înregistreze temperaturi foarte 
joase și căderi abundente de zăpadă. 
Luni, de exemplu. Țara Galilor con
tinua să rămină izolată de restul Ma
rii Britanii. Sute de mașini sint aban
donate pe șosele și pe magistrale, din 
cauza zăpezii, al cărei strat a atins pe 
alocuri 4 metri, tn R.F.G.. orașele cele, 
mai afectate au fost : Frankfurt pe 
Main. Kbln și Miinchen. Comunica
țiile sint complet paralizate intre 
Belgia și Luxemburg. Condiții ase
mănătoare sint. anunțate in Franța și 
in țările scandinave. Dincolo de At
lantic, în Statele Unite, se consideră 
că iarna din acest an este cea mai 
geroasă din ultimii 112 ani.

La antipozi, in Australia, se înre
gistrează insă temperaturi caniculare 
record : 43 grade Celsius la Adelai
de și 40 de grade la Melbourne.

(Agerpres),

r

ișj'î
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De la Direcția regională C.F.R. Bucu

rești ni se comunică : Ca urmare a 
unor lucrări de consolidare a podului 
de la km 11 plus 300, intre stațiile de 
cale ferată Blejoi și Scăieni — pe sec
țiunea Ploiești — Mineciu, în ziua de 
17 ianuarie a.c.. între orele 8,50 șl 14, 
se închide linia curentă. Din această 
cauză, trenurile 3 468 șl 3 470 — care 
circulă de la Mineciu la Ploiești Sud 
— se limitează la Scăieni, anulindu-se 
pe restul parcursului.

De asemenea, ca urmare a unor lu
crări de introducere în cale a unor 
tabliere metalice la km 82 plus 274. pe 
linia București — Pitești, s-au luat 
următoarele măsuri :

In ziua de 18 ianuarie a.c. se anulea
ză, pe Întreaga distanță București 
Nord — Craiova, trenul accelerat 141. 
Aceeași măsură este aplicată în ziua de

LA CHIOȘCURILE ȘI MAGAZI

NELE DE DIFUZARE A PRESEI :

Almanahul 
„Flacăra**  1982

fi cuprinse între minus 15 și minus 5 
grade, local mai coborîte în estul Tran
silvaniei, iar maximele între minus 7 și 
plus 3 grade. Frecvent se va produce 
ceață, iar izolat și depunere de chiciu
ră. In București : Vreme în general 
închisă. Vor cădea precipitații, mai ales 
sub formă de ninsoare. Vînt slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 8 și minus 5 
grade, iar cele maxime între minus 
2 și plus 2 grade. Ceață dimineața și 
seara. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

Cum se numeau cei patru Beatles ?
— 19,30.
• Teatrul Mic : Niște țărani — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe auto
stradă — 20.
• Teatrul de comedie : Concurs de 
frumusețe — 19,30, (la sala Teatrului 
„ion Vasilescu") : Pețitoarea — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Noi, subsemnați! — 19.30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Pericle — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tânase44 
(sala Savoy : Vorba lui Tânase —
19,30 ; (sala Victoria) Idolul femeilor
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și mustă
cioară — 17.
• Circul București : Fantastic circ — 
19,30.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 ianuarie. In țară : Vremea va 
fi închisă în cea mai mare parte a țării. 
Vor cădea precipitații, mai ales sub 
formă de ninsoare, mai frecvente în 
prima parte a intervalului. Izolat con
diții de polei. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile’ minime vor

teatre
• Teatrul Național „I.L. Caragiale44 
(sala mică) : Tinerețea lui Moromete 
— 19 (sala Atelier) : Așteptîndu-1 pe 
Godot — 19.
• Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert susținut de Or
chestra de studio. Dirijor : Ion Dră- 
cea — 19,39.
• Opera Română : Aida — 18.
• Teatrul de operetă : Prințesa circu
lui — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulăndra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Gin-Ru- 
mmy — 19,30: (sala Grădina Icoanei):

15 ianuarie a.c. trenului accelerat 142, 
care circulă pe distanța Craiova — 
București Nord. în afară de acestea, 
ca urmare a închiderii circulației între 
stațiile Pietroaia și Leordeni-Argeș, în 
ziua de 19 ianuarie, de la orele 5 la 
20,00, se anulează trenurile 1 422 și 1 115, 
pe distanta Titu — Golești ; trenul 1 005 
va circula prin Videle, în loc de Pi
tești (ca tren 1 003 A), cu aceeași ple
care din București Nord, la ora 14,45, 
trenurile 1 423, 1 010, 1 091, 1 094, 1 093,
2 013 și 1 098 se anulează pe distanța 
Pietroaia — Golești — Pitești, circulînd 
numai pe distanța București — Titu — 
Pietroaia și retur, iar trenurile 1 009 și 
1 008, cu plecare din București și, res
pectiv, din Craiova, vor aștepta, în ziua 
de 19 ianuarie, redeschiderea liniei 
(circa o oră) în stațiile Pietroaia șl 
Leordeni-Argeș. (Agerpres)

Programul 1
9,00 Teleșcoală.

11.15 Cincinal ’81—’85. Resurse, priori
tăți. direcții de acțiune

11.40 Film serial : Orient-Express. Epi
sodul 5.

12.40 Moment folcloric — Aurel Bănică
12.50 Telex.
13,00 închiderea programului.
16,00 Telex. * *
16,05 Teleșcoală.
17,00 Clubul tineretului.
17.45 Viața satului.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Actualitatea economică.
19.50 Ancheta ■ TV : „Timp furat44 (III)
20.30 Practic, util, gospodărește
20,35 Teatru TV : „Două vizite la Malu“ 

de Paul Everac.
21.45 Telejurnal.
22,05 Sanie cu zurgălăi. Melodii popu

lare din Gorj și de pe Someș
Programul 2

19,00 Telejurnal.
19.30 Film serial pentru copii : „Alarmă 

în Deltă". Episodul 1.
19,55 Viața economică.
20,25 Mic dicționar de operă și balet.
21,45 Telejurnal.
22,05 Natură statică — Producție Sahia- 

film.
22.15 Universitate populară muzicală în

comuna Marga.

PROBLEM FUNDAMENTAU ALE ANULUI W ~ °g/fcW£ MAI0RI ALE ACTIVITÂȚU INTERNA ȚIONALEA ROMÂNIEI

FĂURIREA UNEI EUROPE FĂRĂ ARME NUCLEARE, A PĂCII, 
Încrederii și colaborării

„Trebuie să facem totul pentru oprirea amplasării de ra
chete cu rază medie de opțiune în Europa și retragerea celor 
existente, pentru trecerea la reducerea armamentelor și reali
zarea unei Europe fără arme nucleare. Acum, pînă nu este prea 
tîrziu, să facem totul pentru a determina trecerea la dezarma
rea generală, și în primul rind la dezarmarea nucleară !”

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Mesajul de Anul nou adresat întregului popor)

în Mesajul de Anul nou. ca șl In 
cuvintarea rostită la intilnirea cu 
corpul diplomatic, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat expresie celei mai 
fierbinți aspirații a întregii omeniri 
— aceea ca 1982 SA FIE UN AN DE 
PACE, de restabilire a încrederii și 
de reluare a cursului destinderii in
ternaționale, de promovare a unei 
securități reale, in care fiecare na
țiune, la adăpost de riscurile unei 
agresiuni, să se consacre nestingherit 
progresului economic și social. în 
acest sens, secretarul general al 
partidului, președintele României so
cialiste, a relevat că prima urare care 
trebuie făcută noului an este aceea 
de a se da dovadă de înțelepciune, 
de a se face totul pentru stăvilirea 
proiectelor de amplasare a noi rache
te in Europa și retragerea celor e- 
xistente, pentru lichidarea armelor 
nucleare pe continentul european și 
pe plan mondial, pentru realizarea 
dezideratului fundamental al dezar
mării generale. Sint puse astfel în 
evidentă acele probleme prioritare, 
imperative stringente care și-au 
găsit expresie în strălucita ini
țiativă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in demersurile care au 
dinamizat întregul nostru popor sub 
semnul voinței de a acționa împreună 
cu toate popoarele din Europa și din 
lume pentru salvgardarea păcii si tre
cerea efectivă la dezarmare.

Consecventa si stăruința cu care sint 
reliefate aceste obiective decurg ne
mijlocit din realitățile pregnante ale 
situației internaționale actuale.

ESCALADAREA ÎNARMĂRI
LOR DETERMINĂ CELE MAI 
GRAVE PERICOLE LA ADRESA 
PĂCII IN EUROPA Șl IN LUME. 
Anul 1982 debutează in condiții in 
care, datorită cursei Înarmărilor po
tențialul distructiv acumulat pe plan 
mondial a atins dimensiuni fantasti
ce ; potrivit datelor O.N.U., arsenalele 
nucleare existente cuprind în prezent 
circa 50 000 de încărcături nucleare ; 
puterea lor distructivă este de peste 

1 milion de ori mai mare decît a 
bombei ce a distrus Hiroshima, ceea 
ce revine la 3 tone de explozibil 
convențional de fiecare locuitor al 
Terrei — potențial capabil să ucidă 
de mai multe ori intreaga populație 
a lumii, să condamne planeta la o 
distrugere totală. Cu toate acestea, 
tendințele manifestate in viața inter
națională in anul incheiat și care 
persistă la acest început de an sint 
profund ingrijorătoare : cursa înar
mărilor continuă cu intensitate ; noi 
arme mereu mai distrugătoare aflin- 
du-se in diverse stadii de cercetare, 
proiectare sau realizare ca, de pildă, 
bomba cu neutroni.

Se poate spune că 1982 este anul 
unor dramatice întrebări pentru con
tinentul european. Cele mai grave pe
ricole planează asupra Europei, deoa
rece — după cum au relevat nenu- 
mărați specialiști în analizele făcute 
la capătul anului incheiat — ea a de
venit cel mai mare arsenal al lumii. 
La bazele militare ce împînzesc con
tinentul sint dislocate peste 15 000 de 
încărcături nucleare ; 2 452 rachete in
tercontinentale; 505 bombardiere stra
tegice ; 24 000 de avioane de luptă: 
4 500 nave de război; 91 270 tancuri. 
56 400 tunuri. Riscurile care decurg 
din această acumulare fără precedent 
de armament se pot aprecia dacă 
se are în vedere că doar o singură 
salvă de rachete nucleare de pe 
bordul unui submarin ar putea 
transforma în deșert radioactiv o su
prafață de 3 ori cit Europa !

Și. ca și cind toate acestea n-ar fi 
de ajuns, în pofida rațiunii, sint men
ținute proiectele de a se amplasa 
noi rachete cu rază medie de acțiu
ne, de a se dezvolta cele existente. 
Astfel, deși pe continentul nostru 
există deja circa 2 000 de rachete cu 
rază medie de acțiune, hotărirea 
din 1979 a N.A.T.O. prevede ampla
sarea, oină în 1983. în Europa occi
dentală a 108 rachete „Pershing-2“ și 
464 de rachete de tipul ..Cruise". O 
singură rachetă Pershing dispune de 
o încărcătură explozivă cu o putere 
de distrugere de 30 de ori mai mare 
decît aceea a bombei care a șters 

de pe fata pămîntului Hiroshima. 
După cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — transpunerea în fapt a 
acestor proiecte ar crea „un grav pe
ricol nu numai pentru pace, dar și 
pentru însăși existența popoarelor eu
ropene, pentru viața pe continentul 
nostru". România consideră de aceea 
că un obiectiv primordial al acțiunii 
statelor și popoarelor in anul 1982 este 
oprirea amplasării de noi rachete 
nucleare, trecerea la retragerea și în
lăturarea celor existente.

CONTINUAREA CURSEI ÎN
ARMĂRILOR - O GRAVĂ AME
NINȚARE LA LINIȘTEA Șl 
COLABORAREA DINTRE PO
POARE. O idee fundamentală re
levată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in cuvintările menționate este aceea că 
stăvilirea cursei inarmărilor se impune 
cu atit mai mult in actuala situație in
ternațională, care, in ciuda unor acți
uni pozitive ce au avut loc la un mo
ment dat în Europa, a cunoscut in 
ultima perioadă de timp momente 
deosebit de dificile. în aceste condiții, 
în calea destinderii au apărut noi ob
stacole; se creează o situație care sti
mulează sporirea cheltuielilor militare 
— in detrimentul bunăstării popoare
lor, al cauzei generale a păcii. Se con
firmă astfel, o dată mai mult, că des
fășurarea cursei înarmărilor alimen
tează considerabil neîncrederea reci
procă, viciază relațiile dintre state, 
provoacă încordare, otrăvește climatul 
internațional, sporind astfel riscurile și 
pericolele la adresa păcii. Accentua
rea încordării internaționale contra
vine in mod flagrant intereselor 
popoarelor din Europa și. în genere, 
din intreaga lume, care au numai de 
cîștigat de pe urma destinderii și 
cooperării internaționale. Iată de ce 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pornind 
de la convingerea că nici unul din 
guvernele europene nu ooate împăr
tăși, într-un mod sau altul, adopta
rea de măsuri care ar putea 
duce la agravarea încordării, a 
subliniat cu putere că toate sta

tele continentului sint profund inte
resate să acționeze pentru ca 1982 să 
marcheze o cotitură in direcția înce
tării cursei inarmărilor. restabilirii 
încrederii, reluării destinderii, regle
mentării problemelor litigioase pe căi 
politice, prin negocieri, in spiritul în
țelegerii internaționale.

AMPLU Șl CUPRINZĂTOR 
PROGRAM DE ACȚIUNE PEN
TRU DEZARMARE, PENTRU 
PACE. Atit in Mesajul de Anul nou, 
cit și in cuvintarea la intilnirea cu 
corpul diplomatic este încă o dată 
dezavuată ideea care s-a făcut auzită 
atit de frecvent in cursul anului tre
cut potrivit căreia intensificarea înar
mărilor, acumularea de noi si noi 
arme nucleare ar fi cerută de nece
sitatea „reechilibrării" potențialelor 
militare — idee invocată în scopul 
justificării unei noi escaladări a 
inarmărilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază cu toată clari
tatea că România consideră abso
lut necesare dezvoltarea unei încre
deri intre state, realizarea unui echi
libru real al forțelor, astfel ca nimeni 
să nu se mai teamă că poate fi vic
tima unei agresiuni căreia să nu poa
tă să-i facă față. Dar, in concepția 
președintelui țării noastre, acest 
echilibru poate fi și trebuie obținut 
nu prin ridicarea plafonului inarmă
rilor — ceea ce nu ar face decit să 
sporească pericolele — ci, prin cobo- 
rirea acestuia — ceea ce ar duce la 
creșterea încrederii, la eliberarea 
unor însemnate fonduri cu care să 
fie acoperite nevoi stringente ale dez
voltării economico-sociale a tuturor 
națiunilor, și în primul rind a celor 
rămase în urmă. în lumina acestei 
concepții. România se pronunță hoță- 
rit pentru ca anul 1982 să deschidă 
larg drumul soluționării problemelor 
acute generate de cursa inarmărilor, 
în cadrul unui proces continuu, rea
lizabil prin măsuri succesive, treaptă 
cu treaptă, avînd ca finalitate dezar
marea generală și completă.

Așa cum a arătat din nou tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. popoarele așteap
tă in primul rind ca 1982 să consem
neze rezultate pozitive la negocierile 
sovieto-americane incepute la Gene
va — si care, după o scurtă pauză, 
se reiau astăzi — privind neam- 
Dlasarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune si reducerea celor exis
tente : in continuare. în cadrul 
acestor tratative să se aiungă la 
acorduri de reducere la nivelul cel 
mai scăzut și apoi la lichidarea com
pletă a oricăror arme atomice. Tn a- 
cest fel, anul 1982 ar reprezenta un 
jalon esențial pe drumul realizării 
unui deziderat de importantă capita- 
lă : TRANSFORMAREA EUROPEI 

ÎNTR-UN CONTINENT COMPLET^ 
DENUCLEARIZAT, unit prin intere
sele de pace și colaborare ale tuturor’ 
națiunilor ei, intr-un climat de pace 
și înțelegere.

Desigur, omenirea este îndreptăți
tă să aștepte ca negocierile de la Ge
neva să se desfășoare în mod con
structiv și să se soldeze cu rezulta
tele dorite de popoare ; pentru aceas
ta, de o mare importanță ar fi, in 
opinia țării noastre, ca toate țările 
continentului să-și poată spune cuvin-, 
tul intr-o formă sau alta in aceste 
probleme vitale.

Militind ferm pentru realizarea 
unei Europe fără arme nucleare. 
România preconizează, totodată, ca, 
in cursul anului curent, să se acțio
neze in paralel pentru crearea de 
zone denuclearizate în Balcani, și în 
alte regiuni din Europa și de pe alte 
continente, pentru înfăptuirea dezar
mării nucleare pe plan mondial, pen
tru interzicerea și scoaterea in afara 
legii a oricăror arme de exterminare 
în masă, pentru înghețarea șl redu
cerea treptată a cheltuielilor milita
re și a armamentelor de orice tip. 
ajungîndu-se în perspectivă la înche
ierea unui tratat de dezarmare gene
rală și completă, sub un control in
ternațional adecvat astfel incit să se 
înfăptuiască cu adevărat o lume fără 
arme și fără războaie.

Acționind perseverent și ferm pen
tru progresul cauzei dezarmării, po
porul nostru este animat de convin
gerea optimista și profund mobiliza
toare — reafirmată din nou de tova
rășul Nicolae Ceaușescu — că po
poarele dispun de forța necesară 
pentru a pune capăt cursei inarmă
rilor. Marile mișcări de masă care aii 
acționat in cursul anului trecut și 
care continuă acum cu o intensitate 
sporită sint o expresie a voinței po
poarelor din Europa și de pe alte con
tinente de a obține oprirea înarmării 
lor, de a-și asigura pacea, ca bunul 
lor suprem. Fără îndoială că. acțio- 
nind unite, ele pot determina încă 
în cursul acestui an înseninarea 
vieții internaționale, intărirea în
crederii și conlucrării intre state, 
pot trece la înfăptuirea dezarmării și 
asigura o pace trainică. în acest spi
rit. poporul nostru, urmînd îndemnul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, este 
ferm hotărit să întărească solidarita
tea cu toate forțele progresiste, cu 
toate mișcările și curentele care se 
ridică împotriva politicii de înarmări, 
cu toate popoarele lumii, pentru ca 
anul 1982 să se inscrie in istorie ca 
un an memorabil in eforturile pen
tru apărarea păcii, a dreptului su
prem al popoarelor la viată și dez-> 
voltare liberă, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

Ion FINT1NARU

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorii din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


