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Anul 40 al libertății noastre,
anul unor importante înfăptuiri
Sarcini subliniate de recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

SE MAJOREAZĂ RETRIBUȚIILE
PERSONALULUI MUNCITOR DIN AGRICULTURĂ
ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Ca răspuns la chemarea însuflețitoare a secretarului general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, oamenii muncii din
agricultură sint hotăriți să facă din
1984 un an al producțiilor record,
contribuind astfel într-o măsură
sporită la satisfacerea cerințelor de
aprovizionare a populației cu pro
duse agroalimentare și a industriei
cu materii prime agricole, la aco
perirea altor nevoi ale economiei
naționale. Anul 1984 urmează să
marcheze astfel o etapă importantă
in amplul proces de modernizare și
dezvoltare a agriculturii, în înfăp
tuirea neabătută a noii revoluții
agrare în țara noastră.

După cum se știe, în ultima pe
rioadă, din inițiativa și sub directa
îndrumare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu au fost inițiate o serie
de măsuri și programe de acțiuni
în domeniul agriculturii, toate avind
drept scop sporirea potențialului
productiv al pămîntului și a ran
damentelor la hectar, creșterea
efectivelor de animale șl păsări, a
producției zootehnice în unitățile
agricole de stat și cooperatiste,
astfel ca agricultura să aibă o
contribuție și mai mare . la dezvol
tarea generală a patriei noastre.
Inscriindu-se în cadrul măsurilor
de natură să stimuleze activitatea
lucrătorilor din agricultură, înce
pînd de azi, 1 martie, se trece la

aplicarea în acest domeniu a pre
vederilor Decretului Consiliului de
Stat nr. 325/1983, noua majorare a
retribuției personalului muncitor din
agricultură și din unitățile indus
triale de stat subordonate Ministe
rului Agriculturii și Industriei Ali
mentare constituind o expresie direc
tă a prețuirii de care se bucură din
partea conducerii partidului și sta
tului, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, oamenii muncii din această ramură de bază a economiei
naționale și din industria alimen
tară.
Amănunte și precizări în legă
tură cu aplicarea majorării re
tribuțiilor — în pagina a V-a a
ziarului.

MUNCĂ EXEMPLAR ORGANIZATĂ^ENTRU
REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI!
In toate ramurile economiei naționale, anul 1984 să marcheze o
îmbunătățire radicală a activității! Să întâmpinăm a 40-a aniversare a revolu
ției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă și cel
de-al XlH-lea Congres al partidului cu succese tot mai însemnate în dezvol
tarea economico-socială, în toate domeniile construcției socialiste!
NICOLAE CEAUȘESCU
Au trecut două luni din acest an
hotăritor al cincinalului actual. încă
din primele zile ale anului 1984, co
lectivele de oameni ai muncii din
întreprinderi, de pe șantiere, din in
stitutele de cercetare științifică și
inginerie tehnologică, din toate do
meniile de activitate au trecut cu
toată hotărîrea și energia, sub con
ducerea organelor și organizațiilor
de partid, la înfăptuirea sarcinilor
de mare complexitate prevăzute in
programul de dezvoltare economicosocială .a patriei. Regăsim în această
atitudine înaintată față de realizarea
sarcinilor economice hotărîrea fer
mă a clasei muncitoare, a țărănimii
și intelectualității, a tuturor oame
nilor muncii de a acționa neabătut,
strînși uniți în jurul partidului, al
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăp
tuirea exemplară a planului pe,acest
an, spre a întimpina cu succese cit
mai remarcabile cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și cel de-al XIII-lea
Congres al partidului. In acest sens,

capătă o rezonanță profundă înflăcăratele îndemnuri ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a nu precupeți
nici un efort, de a valorifica pe de
plin capacitatea creatoare a între
gului popor pentru folosirea cu ma
ximum de randament a potențialu
lui productiv de care dispunem,
pentru creșterea producției și efi
cienței întregii activități, pentru
dezvoltarea puternică, în ritm susți
nut a economiei naționale — singura
sursă de progres și bunăstare.
Acum, cînd am intrat în cea de-a
treia lună a anului, se impune ca
peste tot, în fiecare întreprindere, în
fiecare județ, organizațiile de partid
să asigure o amplă și puternică mo
bilizare a forțelor pentru ca sarci
nile cantitative și calitative ale pla
nului să fie nu numai îndeplinite, ci
și depășite, în strînsă concordanță
cu cerințele majore ale economiei.
Iar programele concrete de acțiune
din fiecare unitate trebuie să vizeze
ca obiectiv fundamental înfăptuirea
sarcinilor stabilite la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. și la recenta Consfătuire de

lucru de Ia C.C. al P.C.R. consa
crată analizării activității in indus
trie și investiții, asigurării măsuri
lor pentru înfăptuirea în cele mai
bune condiții a planului pe acest an.
PRODUCȚIA FIZICA — REALI
ZATA RITMIC ȘI INTEGRAL, LA
FIECARE SORTIMENT ! Iată una
din sarcinile majore, de maximă în
semnătate, asupra căreia trebuie să
se concentreze eforturile tuturor co
lectivelor de muncă. Așa cum subli
nia secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, reali
zarea producției fizice la toate sor
timentele este o cerință obligatorie
pentru buna desfășurare a activității
de producție, pentru realizarea ge
nerală a planului. Nu există, prin
urmare, produse sau sortimente mai
importante și altele mai puțin im
portante. în ansamblul mecanismu
lui economic fiecare produs are im
portanța lui. Este credem limpede că
buna aprovizionare tehnico-materială â fiecărei unități depinde de
felul în care se realizează planul la
produdția de materii prime și ma
teriale, de resurse energetice, de

metal, de laminate, de diferite subansamble. în cele din urmă, chiar și
un șurub poate să condiționeze fina
lizarea unui produs de mai mare
complexitate. De aceea, organele și
organizațiile de partid din fiecare
întreprindere, centrală industrială,
minister și județ trebuie să combată
tendințele care se mai manifestă
uneori de a se realiza sortimente
mai simple, dar cu valoare mai
mare, neglijîndu-se în schimb alte
produse, care, intr-adevăr, pot fi
mai greu de realizat, dar sint indis
pensabile economiei naționale.
Desigur, așa cum sublinia secreta
rul general al partidului, în sec
toarele producătoare de mat.erii pri
me și resurse energetice planul poa
te fi depășit în mod nelimitat. De
asemenea, atunci cind există con
tracte asigurate, se pot realiza și li
vra , suplimentar, produse Ja. export.
Dealtfel, în fiecare întreprindere
munca trebuie in așa fel organizată
incit să se realizeze cu ' prioritate
producția . pentru export. Există,
așadar, un domeniu vast în care se
(Continuare în pag. a IV-a)

Inițiative muncitorești
în întreprinderile industriale
din județul Cluj au fost aplicate și extinse noi și valoroase
inițiative muncitorești și măsuri
|| tehnico-organizatorice care au
I dus la creșterea randamentelor
mașinilor și utilajelor. Pe aceas
tă bază, au fost realizate canti
tăți însemnate de produse fizice
necesare economiei naționale și
pentru export. De la începutul
anului au fost fabricate, peste
prevederi, mai mult de 1 100 tone
oțel aliat, 4 500 tone laminate
pline din oțel, 2 700 tone sîrme
pentru trăgătorii, 40 tone elec
trozi de sudură, produse ale
industriei electrotehnice in va
loare de peste 5 milioane lei,
precum și utilaje tehnologice
pentru noi obiective de investi
ții, din metalurgie, chimie, pre
lucrarea țițeiului. Contribuția
cea mai însemnată la realizarea
acestor produse au adus-o Com
binatul metalurgic din Cîmpia
Turzii. combinatul minier, com
binatul de utilaj greu, întreprin
derile „Tehnofrig“, „Electrometal“ și întreprinderea de elec
tronică industrială și automati
zări. (Marin Oprea).
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Economii
energie electrică

Una din preocupările majore
ale siderurgiștilor hunedoreni o
constituie reducerea consumului
de energie electrică și, în ace
lași timp, creșterea producției de
energie în centralele electroter
mice proprii. Prin măsurile în
treprinse in toate secțiile com
binatului, de reducere a consu
murilor și eliminarea risipei,
s-au economisit în această pri
mă parte a anului peste 5 000
MWh energie electrică, atit cit’
este necesară realizării a peste
7 000 tone oțel. în aceeași peri
oadă, în centralele electroter
mice proprii s-au produs supli
mentar prevederilor de plan
peste 2 800 MWh energie elec
trică. (Sabin Cerbu, corespon
dentul ,,Scinteii“).
v •»

Noi capacități
în funcțiune
Lucrătorii Grupului IV . de
șantiere al Trustului de con
strucții industriale Iași au fina
lizat la întreprinderea mecani
că din municipiul Vaslui și au
racordat la circuitul economic
Vioi și importante capacități de
producție. Astfel, la secția cu
plaje și servomecanisme a in
trat în funcțiune ultima capaci
tate prevăzută, iar la turnătorie
— o altă capacitate de 1 400
tone prealiaje neferoase, pro
duse care pină acum se aduceau
din import. Totodată, la Cen
trala termică ce servește întrea
ga zonă industrială, au fost re
cepționate și puse sub presiune
două noi cazane cu o putere de
30 tone abur pe oră fiecare.
(Petru Necula, corespondentul
„Scînteii").

TOATE UTILAJELE AGRICOLE
-TEMEINIC PREGĂTITE PENTRU
CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ!
URGENTELE ACESTOR ZILE:
9

pentru a exista deplina ga
& încheierea reparațiilor la ul
ranție
a executării însămîntimele tractoare și mașini
țăriior și celorlalte lucrări coagricole
I respunzător tehnologiei spe
® Suprarecepția exigentă și ve
cifice fiecărei culturi
rificarea minuțioasă a cali
tății lucrărilor și înlăturarea • Cunoașterea și însușirea te
operativă a defecțiunilor con
meinică de către mecaniza
statate de comisiile de spe
tori a normelor tehnice de
cialiști
funcționare a utilajelor, ținîn• Formarea agregatelor com
du-se seama de condițiile
plexe de mașini și utilaje
concrete de lucru din fiecare
pentru executarea mai mul
fermă agricolă
tor lucrări la o singură tre
cere a tractorului și reduce • Asigurarea prin recuperare
și recondiționare a pieselor
rea consumului de carburanți
de schimb necesare even
• Efectuarea probelor finale la
tualelor reparații ale tractoa
semănători, instalațiile de errelor și mașinilor în perioa
bicidare și fertilizare, întoc
da desfășurării campaniei
mirea cu maximă responsa
bilitate a fișelor de probă
agricole
IN PAGINA A III-A : Relatări de la reporterii și corespondenții .„Scînteii

Colectivul de muncitori și
specialiști de la întreprinderea
de mașini-unelte și agregate
din Capitală a realizat un nou
utilaj complex, cu performanțe
ridicate, necesar industriei con
structoare de mașini. Este vor
ba de mașina orizontală de ale
zat și frezat cu arbore de alezare A.F.P. 230A. In imagine :
echipa dc montori condusă dc
Mihai Vicaș. Foto : S. Cristian

AUTOAPROVIZIONAREA — obiectiv prioritar al activității consiliilor populare

Acum, prin buna pregătire și cultivare a pămîntului,

se decide creșterea cantității de produse agroalimentare
Programul județului Alba pri
vind întărirea autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale cuprinde
un i complex dc măsuri pentru valo
rificarea superioară a resurselor lo
cale, astfel incit să se acopere pe
această bază consumul propriu și să
se livreze și cantități importante de
produse agroalimentare la fondul de
stat. 'în 1983, pe temeiul acestui
program, județul a reușit să-și
acopere consumul din resurse pro
prii după cum urmează : la cereale,
lapte și produse lactate — în între
gime ; la cartofi — in proporție de
91 Ia sută ; la legume — în propor
ție de 93 la sută ; la carne și fructe
— în proporție de 90 la sută.
Datele respective includ citeva
reușite certe. în primul rind, jude
țul a fost in măsură să treacă in
1983 peste anumite obiceiuri ce pă
reau împămintenite, demonstrînd că
se poate obține o gamă mai largă
de produse, îndeosebi cereale și
legume, fără să se mai aștepte aju
torul zonelor din sudul țării.
în ce privește producția cerealieră,
se cuvine relevat că, în 1983 popu
lația județului Alba a consumat,
pentru prima dată, pîine din griul
produs în totalitate pc teritoriul
propriului județ, așa cum fusese sta
bilit in programul de autoaprovizionare. Această reușită nu s-a obținut
prin diminuarea contribuției la
fondul de stat. Dimpotrivă, cantita
tea de griu livrată în 1983 a fost
mai mare cu 8 652 tone. Sporul în
registrat s-a realizat, în principal,

pe seama creșterii producțiilor la
hectar, prin accentuarea caracterului
intensiv al cultivării pămintului.
Realizarea sarcinilor care revin ju
dețului din Programul național pen
tru asigurarea unor producții sigure
și stabile prin creșterea potenția
lului productiv al pămîntului, mai
buna organizare și folosire in mod
unitar a terenurilor agricole va
crea, fără îndoială, condiții favo

creșterea efectivelor de animale s-a
realizat prin mai larga antrenare a
gospodăriilor populației in activi
tățile agricole. în 1983 a sporit cu
3 064 numărul gospodăriilor din ju
deț care cresc bovine, ceea ce a
permis depășirea cu 10 la sută a
volumului de contracte încheiate cu
cetățenii pentru livrări la fondul
de stat.
Pentru a veni în sprijinul crescă

Din experiența județului Alba
rabile pentru obținerea, încă din
acest an, a noi sporuri de recoltă,
astfel incit, pe lingă acoperirea con
sumului local, să crească și mai
mult livrările de cereale la fondul
de stat.
Să menționăm aci, ca o paranteză
— dar de certă însemnătate socială
— faptul că pentru Îmbunătățirea
aprovizionării cu pîine a tuturor
zonelor județului au fost amenajate
două noi fabrici de pîine în centrele
muncitorești Zlatna și Abrud, pre
cum și mai multe brutării sătești.
în ce privește zootehnia, prin
aplicarea fermă a măsurilor din pro
gramul de autoaprovizionare s-a
reușit, în 1983, să se acopere inte
gral pe plan local și necesarul pro
priu de consum la carne de bovine,
ovine și de pasăre. în principal,

torilor de animale, cooperația de
producție, achiziții și desfacerea măr
furilor, ca și cooperativele agri
cole au realizat mai multe ca
pacități de incubație, cu un volum
total de 125 000 ouă pe serie, fiind
posibil astfel să se livreze pentru
creștere in gospodăriile populației
peste 500 000 pui de o zi. Pe timpul
verii, în adăposturile de animale
ale cooperativelor agricole de pro
ducție au fost crescuți 25 000 pui și
un mare număr de păsări.
Tot cooperația de producție, achi
ziții și desfacerea mărfurilor, ca și
cooperativele agricole au dezvoltat
maternitățile de scroafe, ceea ce a
permis să se pună la dispoziția ce
tățenilor pentru creștere și ingrășare peste 10 000 purcei de lapte.
Drept rezultat, numărul contractelor

încheiate cu cetățenii pentru creș
tere și îngrășare a fost cu 2 800
mai mare decit în anul precedent.
O contribuție importantă Ia reali
za, ea planului local de auto
aprovizionare cu carne și produse
animaliere a revenit gospodăriiloranexă de pe lingă cantine și consu
muri colective, al căror număr a
sporit anul trecut cu 18. Deși Alba
nu este cunoscută ca zonă piscicolă,
în 1983 s-au pus in consum primele
tone de pește proaspăt obținut in
heleșteiele proprii ale județului (de
pe raza comunei Daia Română).
Desigur, rezultatele din 1983 nu
exprimă din plin potențialul de
producție al județului în sectorul
zootehnic. Dacă toate consiliile
populare comunale ar fi manifestat
mai multă preocupare pentru atra
gerea tuturor cetățenilor in activi
tatea de creștere a animalelor, atunci
oferta de produse animaliere atit pe
piața locală, cit și la fondul de stat
ar fi fost mult mai mare.
Cu toate progresele înregistrate,
nici la cartofi și legume prevederile
din programul local de autoaprovi
zionare nu s-au îndeplinit corespun
zător. E adevărat, clima din județ
nu permite să se producă integrai
cantitățile necesare de legume tim
purii și cartofi de vară. Dar la ce-

Ștefan D1N1CĂ
corespondentul

„Scînteii"

(Continuare în pag. a Il-a)

însemne de primăvară
Candidă ca un surîs
de copil, o boabă de
lumină călătorește as
tăzi, sol intre inimi,
veste de iubire, în
milioane și milioane
de chipuri și înfăți
șări ; este însemnul,
intiiul, al primăverii
ce stă să se nască. De
la Ei pentru Ele, măr
țișorul aduce cu sine
bucurie, tandrețe, pre
țuire, dragoste. Mai
puțin decit puținul,
este darul — poate —
cei mai frumos pri
mit. în gindui care
a stat
la începe
rea ființei sale nu
au zăbovit, nici mă
car pentru o clipă
de clipă, aurul și sma
raldele sau rubinul;
nu cine știe ce ambră
sau jaduri, călătorite
peste mări și țări, sint
incrustate in minuscu
la alcătuire dindu-i
preț scris cu cifre
multe. Și totuși, suavul
semn este primit ca un
prea prețios giuvaer,
așa cum și este, pen
tru că in nici o altă
podoabă nu sint cu
prinse atitea înțele
suri.
Mărțișorul, secundă
prefăcută in sticlă,
mătase sau metal, aduce cu sine certitudi
nea că iarna a plecat.
Dacă nu azi, alunei
miine sau poimiine
sau peste o săptămâ
nă lumina crudă a soa
relui renăscut va zu
grăvi din nou pereții
caselor, „mugurul roz
și alb șț pur" va ples
ni pe ram, călătoria
secretă a sevelor in
trunchiuri va umple
lumea cu mireasma
aceea inconfundabllă
care ne face pe toți,
de la copii pină la
moșnegi, să cintăm in
tăcere melodia cu un
singur cuvint „martie".
Mărțișorul
aduce
mamei, surorii, soției,
logodnicei vestea că in

curind, pe lunga-i tra
iectorie, Pămintul va
ține in bună cumpănă
ziua și noaptea, că
echinoxul de primăva
ră este aproape, in
cuprinsul acestei luni
pe care el o incepe.
Dăruit ființelor iubite,
ființelor apropiate, el
va să însemne și o
făgăduială de primă
vară veșnică in suflet
— șț un omagiu adus
frumuseții și gingășiei.
Mărțișorul este un „te
prețuiesc" rostit cu buzele închise.
Și mai este ceva.
Se dăruiește el, mărți
șorul, în prima zi a

lui martie, lună care,
odinioară, la nașterea
numelui ei, a stat sub
semnul acelui zeu pe
care, iată, azi nu vreau
să-l numesc. Negindu-l, bijuteria minus
culă aninată de un
șnur, mărțișorul, îl
anulează. Gingașa ză
mislire aduce cu sine
și cel mai frumos cu
vint pe care oamenii
l-au rostit alături de
iubire : pace. Așa să
fie — zic dăruindu-ți
mărțișorul.

Georqe-Radu
CH1ROVIC1
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SC1NTEIA — joi 1 martie 1984

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNClf
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

DIVERS

I
I

Bărbăție
muncitorească

I

Pe la mijlocul lunii februarie,
o puternică furtună de zăpadă a
dus la avarierea, pe raza jude
țului Vilcea, a nu mai puțin de
22 de linii electrice, scoaterea de
sub tensiune a peste 500 poșturi
de transformare si întreruperea
alimentării cu energie electrică
a 38 de localități. In ciuda con
dițiilor vitrege, a gerului și a ză
pezii spulberate, muncitorii din
echipele de intervenție conduse
de maiștrii Ion Mihalcea, Ion
Dobre și Gheorghe Panait au lu
crat, cu abnegație și dăruire
exemplară, trei zile și trei nopți,
pină au înlăturat orice urmă de
avarie. O muncă aspră, bărbă
tească, in care s-au înregistrat
peste program 1 500 ore! om.
Acționind cu toată energia, elec
tricienii vîlceni s-au ridicat la
înalta tensiune a conștiinței
muncitorești.
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Școala părinților
In cartierul Zencani din ora
șul Toplița se afla o școală
veche, sortită demolării. Edilii
orașului hotăriseră să înalțe in
locul ei o școală nouă în centrul
civic. Auzind că a și fost emisă
autorizația de demolare, cetă
țeanul Gheorghe Ulict s-a dus
pe la vecinii săi, au tăifăsuit și au
chibzuit cum e bine si fie ...mai
bine. Apoi, s-a dus la primarul
orașului și i-a spus : „Știți ce 1
Eu și cu alțî vecini din cartier
socotim că nu e bine să dărîmăm
școala veche. De ce să alerge
copiii pină in centrul orașului,
cind pot învăța in cartierul lor ?
Dacă ne dați pe mină școala
veche, noi o facem ca... nouă".
La rîndul său, primarul s-a
sfătuit cu colaboratorii lui și au
dat școala veche pe mina pă
rinților cu copii din cartierul lor
Acum, să vezi și să nu crezi:
școala veche arată tot atit de
bine ca orice școală nouă. Des
pre isprava oamenilor de aici
s-a dus vestea in toată Harghita,
iar acum și in toată țara. O me
rită cu prisosință 1

Omenie
Deunăzi, in timpul unui trans
port la Baia Mare, rulind pe
strada Trenului, a zărit, la fe
reastra unei case, o flacără sus
pectă. A frînat, a luat stingătorul camionului a pătruns in casă
și n-a mai ieșit pină nu s-a con
vins că începutul de incendiu
fusese stins și cele două fetițe
ale gazdei se află in siguranță.
Apoi, și-a văzut de-- drumul lui...
Cind s-au întors părinții, au
văzut citeva obiecte arse șt cele
lalte răvășite, dar au ■ răsuflat
ușurați găsindu-și fetițele in
viață. Le salvase un ohi. Nume
le lui : Vasile Moraru de la Ex
ploatarea minieră Baia Sprle.

Mereu fruntași
Daniel Necula, Gigi Rotaru
Ferenc Vaida sint numai cițiva
din membrii atelierului de crea
ție tehnică a Casei pionierilor și
șoimilor patriei din Tirgu Mureș.
Cei trei, foarte pricepuți și foar
te buni prieteni, au concepjit și
realizat, in premieră, o „Trusă
de montaje pentru electronică".
O creație originală, cu care au
obținut premiul intii pe țară la
concursul „Start spre viitor".
Tot la casa pionierilor și
șoimilor patriei de aici, prin pa
siunea lui Otto Hincs, fost cam
pion național la aeromodelism,
funcționează un atelier de aerorriodele unic in felul său. Cu
macheta avionului românesc
I.A.R.-813, cu cea a unui camion
comandat prin radio și cu alte,
zece proiecte tehnice, unul mai
ingenios decit altul, pionierii
tirgmureșeni așteaptă cu mare
încredere concursurile anului
19S4, la care aspiră să ocupe din
nou un loc fruntaș. Succes !

Din muguri
de conifere
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Surpriză plăcută pentru vil...
ceni : intre băuturile răcoritoare
„consacrate", au intilnit una
nouă, cu denumirea „Bradola".
După cercetări și experimen
tări, specialiștii de la Trustul
I.A.S. Vilcea au reușit să pună
în valoare mugurii de brad, de
pin și molid. Din acești mu
guri se obține o băutură răcori
toare pe cit de aromată, pe atit
de tonică și chiar cu proprietăți
terapeutice in unele afecțiuni.
Cu atit mai mult cu cit esența
de muguri este obținută nu prin
fierbere, ci prin presare, ceea ce
face să se păstreze intacte proprietățile naturale ale vitaminelor pe care le conțin.
Cum păduri de conifere cu
muguri există și in alte zone
ale țării, bine-ar fi ca și acolo I
II
„Bradola" să... înmugurească.

Pasiune

și iscusința
Despre grupul de cimpoieri
din Perleni, județul Vaslui, s-a
dus vestea nu numai in țară, ci
și peste hotare. Laureat al tutu
ror edițiilor Festivalului naționai „Cintarea României" și par
ticipant la mai multe concursuri
internaționale de folclor, de unde
s-a întors cu tot atitea trofee,
grupul de cimpoieri este condus
de țăranul cooperator Aurel Butnaru, care a fost și „profesor"
la Școala populară de artă.
Dar Aurel Butnaru nu este
numai un virtuoz interpret al
străvechiului instrument popu
lar, ci și unul din cei mai iscu
siți meșteri in confecționarea acestuia. In momentul de față, aproape toate cimpoaiele forma
ției, ca și cele ale școlarilor,
sint făcute de el. In afară de
calitățile muzicale, fiecare în
parte se constituie intr-o adevă
rată lucrare de artă.
Rubrică realizată de

Petre POPA

cu sprijinul corespondenților
Scînteii
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fc iuM răspundere pesitru apărarea avutului obștesc
scrisorii corespundeau realității. Pe
șantiere existau, la data controlu
lui, 67 de utilaje, în valoare de
peste 3 milioane lei, în stare de
nefuncționare, supuse degradării.
S-au adoptat
imediat
măsuri
pentru ca acestea să fie aduse
într-un depozit special amenajat,
s-au întocmit acte de constatare pri
vind starea lor tehnică și cauzele
care au dus la scoaterea din func
țiune, au fost stabilite responsabi
lități și s-a elaborat un grafic de
reparații. S-a hotărit ca mijloacele
fixe să fie date în primire tehni
cienilor responsabili cu mecaniza
rea pe șantiere. Ținîndu-se seama
de valoarea pieselor de schimb
lipsă, s-a hotărit urgentarea cerce
tării cazului de către organele în
drept, astfel incit vinovății să fie
trași la răspundere potrivit legii.
S-a mai constatat că nu se asigu
rau o urmărire și un control efici
ente privind consumurile de mate
riale și cheltuielile de retribu
ție, stabilindu-se ca organele fi
nanciare și tehnice de specialitate

•v

să efectueze un control aprofundat
vizind folosirea materialelor de
construcții și a fondului de retri
buire a muncii pe anul trecut.
Totodată, consiliul popular jude
țean va urmări imputarea pagube
lor provocate prin lucrări execu
tate necorespunzător. Pentru re
dresarea
activității
economicofmanciare a trustului, a fost în
tocmit un program de măsuri a
cărui aplicare este urmărită de
Comitetul executiv al Consiliului
popular județean Călărași. Au fost
sancționați pe linie administrativă
directorul trustului, directorul teh
nic, directorul adjunct și contabi
lul șef. Concluziile controlului și
măsurile adoptate au fost dezbă
tute de către C.O.M. al trustului,
în scopul întăririi disciplinei în
muncă și creșterii răspunderii în
aplicarea legii. De asemenea, defi
ciențele și neajunsurile constatate
au fost dezbătute în adunările ge
nerale ale organizațiilor de partid
și ale oamenilor muncii din cadrul
trustului.
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Noi construcții de locuințe in municipiul Rîmnicu Vilcea

DEVOTAMENTUL FAJÂ DE OAMENI
- răspunsul cel msi de preț la încrederea oamenilor
— Cind plec de acasă mama îmi
spune : „să ai grijă Săndino, să ai
grijă"...
Povața pe care ALEXANDRINA
IUGA, organizatorul de partid al
consiliului unic agroindustrial Cuza
Vodă din județul Călărași, o pri
mește în fiecare dimineață are
două înțelesuri. Cel dinții se leagă
de faptul că nu trebuie să uite nici
o clipă că este fiică a satului, și din
colo de treburile grele șl compli
cate ale obștii are datoria să se
aplece cu dragoste și respect asu
pra tuturor problemelor care țin de
oameni, să fie dreaptă, înțeleaptă,
să-și facă timp pentru toate, să nu
supere pe cineva...
Cel de-al doilea înțeles ține de
grija mamei pentru fata, ajunsă in
fruntea
satului,
care muncește din
zori și pină noap
tea tirziu și uită
uneori să vină să
mănince, pentru
că tocmai a tre
buit să plece la
complexul de la
Cuza Vodă sau la cooperativa de la
Ceacu.
„îmi încep așadar ziua cu grijile :
dacă fiul meu și-a rezolvat toate
problemele la matematică, dacă so
țul meu a obținut comanda pentru
atelier, dacă îmi mai rămine timp să
învăț la economie politică (știți, de
anul acesta sint studentă la Acade
mia „Ștefan Gheorghiu") dacă..."
Alexandrina Iuga se oprește și rîde.
„Acestea sint grijile din rindul doi
— continuă ea. Celelalte, care nu mă
lasă să dorm au început din .1976,
cind secretarul comitetului comunal
de partid, Stelian Simion, m-a încre
dințat că munca unui activist nu
poate fl cuprinsă într-un program,
că trebuie îmbogățită, descoperită
continuu, consolidată cu elemente
concrete, noi, așa ca într-o minu
nată operă de artă. Mai precis, în
munca de activist de partid nu în
cap jumătățile de măsură. Asta însă
am înțeles-o cu timpul, cu răbdare,
pentru că am trecut prin etape ri
guroase, care m-au pregătit și m-au
întărit, am ciștigat certitudini pe
care mă sprijin acum și-mi limpe
zesc personalitatea. Alfabetul aces
tei vocații nu se învață întîmplător, nu se descifrează repetind si
tuații și evenimente „unde s-a pro
cedat la fel". Organizația de bază a
fermei zootehnice, unde lucram ca
tehnician și al cărei secretar de par
tid am fost, a fost școala viitoarelor
mele îndatoriri. Acolo am văzut și
am cunoscut, alături de șeful de
fermă Vasile Victor, de Ion Chițu,
președintele C.A.P. Cuza Vodă, de
brigadierul Nicolae Constantin, calea
de a ajunge la inima omului. I-am cu
noscut generoși și cinstiți ca oame
nii care trăiesc intr-o colectivitate

cu normele legale
Bunăoară, cetățeanul Asan Z.
Ioan a fost înscris în 1981 în re
gistrul agricol cu suprafața de
5,58 ha, iar în 1982 cu 6,58 ha.
Suprafața de 1 ha înregistrată în
plus a fost diminuată, fără nici o
bază legală, de la pensionarul
Popescu Valeriu. Cazul nu este
singular și, indiferent de argumen
tele invocate de cei în cauză, este
evident că în comună s-a practicat
vînzarea-cumpărarea
ilegală de
pămînt.
După cum s-a constatat, aceste
aprobări le dădea tovarășa Țeposu
Maria, primarul comunei.
Referindu-se și la alte probleme
din scrisoare, în raportul de cerce
tare se precizează că, abuzînd de
funcția lor, primarul, șeful ocolului
silvic, alte cadre de la consiliul
popular au cumpărat tablă din co
mună fără să predea produse la
achiziții ; s-a constatat că de la
șantierul căminului cultural, nou
construit, lipsea o cantitate de
aproape 700 kg tablă zincată, vi
novat fiind Ciobanu Petre, vice
președintele consiliului popular
comunal.

Secretariatul Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R., care a
fost informat de concluziile rezul
tate în urma verificării scrisorii,
a destituit din funcții pe primarul
și pe secretarul consiliului popular
comunal Dentru abuzurile comise
și i-a sancționat cu vot de blam ;
vicepreședintele consiliului popu
lar comunal a fost sancționat cu
vot de blam și i s-a imputat con
travaloarea tablei lipsă.
S-a mai stabilit ca să fie chemați
la consiliul popular toți cetățenii
care dețin terenuri agiicole pentru
a prezenta actele legale de atestare
a proprietății asupra lerenurilor
respective. Potrivit legii, terenuri
le care sint deținute fără acte le
gale sau care nu sint folosite co
respunzător vor fi trecute in folo
sință organizațiilor socialiste de
semnate de consiliul popular jude
țean. Pentru cunoașterea exactă a
fondului funciar al comunei Mo
roeni și al cetățenilor s-a stabilit
ca să se treacă la efectuarea ca
dastrului funciar.

declamațiile mț_pot acoperi incâlcarea disciplkei...
Eugenia Garvăn' de lâ întreprin
derea de mașini agricole „Semă
nătoarea" București care lucra în
cadrul serviciului desfacere, a adre
sat o scrisoare conducerii partidului
afirmind că i s-ar fi desfăcut ilegal
contractul de muncă, pentru că ar
fi sesizat diferite nereguli și preju
dicii aduse avutului obștesc. Au
toarea afirma că sesizările ei nu
ar fi fost cercetate temeinic șl că
s-ar fi încercat absolvirea de răs
pundere a celor vinovați.
Potrivit indicației tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
scrisoarea a
fost verificată de activiști ai Comi
tetului Central sub îndrumarea
secretarilor de resort ai C.C. al
P.C.R. S-a confirmat că, într-adevăr, autoarei scrisorii i s-a desfă
cut contractul de muncă, dar
aceasta s-a făcut nu (legal, ci ca
urmare a unei hotăriri a adunării
generale a oamenilor muncii din
compartimentul comercial — și nu
ca „sancțiune pentru critică", ci
datorită discutării abaterilor ei de
la disciplina la locul de muncă,

ihcorectltuăinilor săvîrșite de către
E. Garvăn. Deși fusese convocată,
E. G. a lipsit nemotivat de la
serviciu chiar și în ziua cind a
avut loc adunarea generală. Dealtminteri, autoarea scrisorii a făcut
contestație la Judecătoria sectoru
lui 6, care i-a respins acțiunea ca
neîntemeiată, ceea ce a făcut la
recurs și tribunalul municipiului.
Referindu-se la sesizările depuse
de autoarea scrisorii în perioada
1978—1983 se precizează că aces
tea au fost verificate și,
drept
urmare, s-a imputat suma de 99 000
lei persoanelor care au manipulat
sculele și accesoriile din magazia
compartimentului desfacere. De asemenea, s-a constatat că în 1981 au
fost facturate și s-a încasat contra
valoarea a 122 lăzi cu scule și ac
cesorii, în valoare de 200 000 lei,
de la trusturile S.M.A. din județele
Harghita, Bacău, Iași și Sibiu fără
ca respectivele lăzi să -fi fost ex
pediate. S-a hotărit ca sumele în
casate necuvenit de întreprinderea
„Semănătoarea" să fie vărsate la
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Utilizarea fondului funciar— in conformitate

Este știut că dobîndirea de tere
nuri agricole se poate face, așa
cum prevede legea (nr. 59/1974),
numai prin moștenire legală, fiind
interzisă înstrăinarea sau cumpă
rarea prin acte juridice. în primul
rind primarii, ca și ceilalți factori
de răspundere de la consiliile
populare au datoria să asigure
stricta respectare a acestor preve
deri. Dar la Moroeni, comună necooperativizată din județul Dîmbo
vița, se încalcă legalitatea în acest
domeniu, chiar cu știrea și apro
barea primăriței — se afirma
intr-o scrisoare adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu. De asemenea,
se mai relatau și alte ilegalități
comise de cadre de conducere ale
comunei.
Secretarul general al partidului a
indicat ca scrisoarea să fie dată
spre rezolvare secretarilor de re
sort ai C.C. al P.C.R. Cu prilejul
verificărilor efectuate la fața locu
lui a rezultat că, intr-adevăr,, la un
număr însemnat de cetățeni s-au
modificat, în registrul agricol, su
prafețele de teren deținute.

bugetul statului, conform legisla
ției, și să se continue cercetările
de către organele de stat, în ve
derea tragerii la răspundere a per
soanelor care au dispus facturarea
unor produse nelivrate.
Pentru
preîntîmpinarea unor lipsuri în
magazia de scule și accesorii, s-a
introdus o evidență tehnico-operativă și s-a stabilit calitatea de ges
tionari celor care le manipulează.
împreună cu Oficiul de recruta
re și repartizare a forței de mun
că din sectorul 6, autoarei scrisorii
i s-au oferit 7 locuri de muncă, ea
prezentîndu-se pentru angajare la
întreprinderea de fabricat țesături
și fire din sticlă București.
în încheierea raportului de cer
cetare se precizează că problemele
reieșite cu prilejul verificării au
fost discutate cu autoarea scrisorii,
atit pe parcurs, cît șl la terminarea
cercetărilor, recomandîndu-i-se să
respecte in viitor cerințele de con
duită muncitorească și normele de
disciplină a muncii.

Neculal ROȘCA

AUTOAPROVIZIONAREA
(Urmare din pag. I)

lelalte categorii de legume există
toate condițiile. necesare. într-adevăr, suprafața cultivată cu legume
și cartofi a fost mărită în 1983 cu
peste 200 ha. Dar nu extinderea
suprafețelor, ci cultivarea lor inten
sivă trebuie să se afle în atenția
legumicultorilor. Pentru că, atît la
cartofi, cit și la legume, producțiile
realizate au fost anul trecut sub
posibilități.
Se cuvine totuși menționat faptul
pozitiv că s-au extins suprafețele
cultivate cu legume in grădinile
cetățenilor, inclusiv în zona de
munte. Ca atare, din sectorul gos
podăriilor populației au fost con
tractate în 1983 pentru valorificare
la fondul de stat o cantitate de
peste 2 000 tone legume. în plus, in
toate’ cooperativele agricole din
județ — inclusiv în cele care dis
pun de ferme specializate — a fost
inclusă în planul de cultură o su
prafață de legume cuprinsă între 5
și 15 hectare, pentru crearea de noi
surse de autoaprovizionare pentru
populația rurală.
O interesantă Inițiativă locală,
pornită de la cetățeni, privește plan
tarea de către fiecare gospodar în
grădina proprie a cel puțin doi pomi
fructiferi. Anul trecut, 60 000 de
familii au răspuns pozitiv la această
inițiativă. Unele unități economice
au plantat și ele în incinte sau pe
marginea aleilor pomi fructiferi.
Dealtfel, pentru un pom care să dea
roade se găsește oriunde un colț
însorit ; de aceea’ acțiunea nu se
consideră încheiată.
— în acest an — ne-a spus to
varășul Aurel Duca, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al
consiliului popular județean — prin
cipalele obiective pe care le urmă
rim decurg din cerința de a îmbo
găți și experiența acumulată, îndeo
sebi în domeniul ridicării calității și
eficienței, al creșterii producțiilor
agricole. Fără a modifica structura
suprafețelor cultivate, ne propunem
să obținem cantități sporite de ce
reale pentru a asigura consumul
județean și a livra cantități supli
mentare la fondul centralizat al sta
tului. în acest sens, vom acorda o
atenție deosebită culturilor intensi

ve. Numai pe această bază vom
realiza, în plus față de anul trecut,
5 000 tone grîu, 16 000 tone porumb
știuleți, 14 000 tone cartofi. 1’e baza
Programului unic, consiliile popu
lare au verificat situația suprafețe
lor de teren arabil deținut de cetă
țeni, stabilindu-se planurile de cul
tură. Pentru zona necooperativizată
au fost luate măsuri de asigurare a
semințelor necesare de griu de pri
măvară, porumb, sfeclă de zahăr,
cartofi. în sprijinul gospodăriilor
populației vom veni și pe altă cale,
punind la dispoziția acestora, prin
unitățile socialiste, răsadurile nece
sare în această primăvară.
încurajăm preocuparea cetățenilor
pentru a înfăptui prevederile Pro
gramului unic de a crește, in gos
podăriile personale, un număr spo
rit de animale. Acțiunile pe care
le-am inițiat in anii precedenți au
dat rezultate pozitive, fapt evi
dențiat și de datele rezultate
din recensămîntul animalelor efec
tuat recent ; pe ansamblul jude
țului, efectivele au crescut, com
parativ cu recensămintul din 1983,
cu 15 000 bovine, 30 600 porcine,
23 300 ovine și 70 000 păsări. De re
marcat este faptul că se înregistrea
ză creșteri importante la gospodăriile
populației : 6 500 bovine, 12 400 ovi
ne. La porcine, creșterea menționa
tă pe județ provine aproape în
totalitate, din sectorul gospodăriilor
populației. Pornind de la aceste date,
am putut organiza mai bine incheierea de contracte pentru animale și
produse animaliere cu cetățenii.
Pină în prezent, obiectivele care au
fost stabilite s-au realizat la bovine
și porcine. Acțiunea este însă în
curs de desfășurare.
Față de anii precedenți vom acorda
o mai mare atenție creșterii iepu
rilor de casă, înființării de ciupercării. Există deja în județ cîteva
nuclee pe care le vom dezvolta
sprijinind, în același timp, reali
zarea pe plan local a amenajărilor
necesare : cuști, salubrizarea unor
subsoluri etc.
Fără îndoială, anul acesta repre
zintă pentru județul nostru un im
portant pas înainte în domeniul
autoaprovizionării, garantat de baza
materială mult extinsă de la care
pornim, de învățămintele desprinse
în anii anteriori.
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analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
într-o scrisoare adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, relatînd că în ce privește întreținerea
și folosirea utilajelor se manifestă
unele neajunsuri, că se risipesc
materiale de construcții și se plă
tesc mari sume de bani pentru
penalizări, Nicolae Borbu, contabil
la Trustul de construcții și mon
taje Călărași, încheia : „V-am
scris despre toate acestea avînd
convingerea că așa cum în- alte
situații similare dumneavoastră ați
dispus analizarea în profunzime și
revenirea la normal a unor stări
de lucruri, tot astfel ne veți ajuta
ca și la întreprinderea noastră să
se restaureze legalitatea și ordinea
în gospodărirea avutului obștesc".
La indicația secretarului general
al partidului, scrisoarea a fost dată
spre examinare președintelui Curții
Superioare de Control Financiar
și viceprim-ministrului de resort al
guvernului.
Din amplul raport al cercetărilor
făcute de specialiști a rezultat că,
în cea mai mare parte, afirmațiile

cu legi frumoase și drepte, doritori
să-și lege numele de înfăptuiri mă
rețe. în ziua cind am fost numită
secretarul adjunct cu probleme de
propagandă al comunei, mi-au re
venit în minte discuțiile noastre,
ale sătenilor, despre unii oameni cu
funcții de răspundere de la județ
sau din comună, discuții pe care le
auzisem în diferite ocazii, cînd ni
se părea că n-au fost apropiați de
noi... ' Discuțiile acelea, ale noastre,
erau un fel de „note la purtare"
pentru cei ce aveau menirea să ne
fie exemplu, să ne învețe să ne cu
noaștem mai bine, să învingem.
M-am gîndit deseori la lucrul aces
ta, la exemplul personal, la cît de
importantă este conduita într-o ase
menea funcție. Mă gindesc și acum

și tot ce fac, felul cum acționez se
raportează la relația, la colaborarea
mea cu oamenii".
Cum muncesc ? Cum acționez ?
întrebări
pe care Alexandrina
Iuga și le-a pus în ziua cind oame
nii au fost de acord să le fie primar,
cind au considerat că „tovarășa
Iuga", pe care o întîlneau zilnic in
campanie, lîngă tractoare și com
bine, să știe, să vadă tot, să inter
vină atunci cînd sint necazuri, să
strîngă mina celui ce a făcut o trea
bă bună — este cu adevărat un
gospodar de ispravă, un om de nă
dejde al satului. Abia atunci au în
ceput grijile cu adevărat. „Răspun
derea pentru cei 5 360 de locuitori
— își deapănă în continuare firul
gîndurilor interlocutoarea noastră
— care aveau de înfăptuit un plan
economic de peste o sută de milioa
ne de lei, dar care aveau nevoie în
primul rind de condiții bune de trai
pentru a putea munci și a-i solicita în
marile noastre acțiuni. A trebuit așa
dar să ne gospodărim mai bine
satele, să asigurăm bunul mers
al dispensarului uman, al școli
lor, al căminului cultural. A tre
buit să realizăm indicatorii către
stat, să livrăm animale, miere, go
goși de mătase, fructe, cereale, le
gume. In toată această perioadă
viața mea a avut ritmul și cadența
unei competiții. Cele două coopera
tive agricole de producție tre
buiau aduse la faima de milionare,
cum au avut-o în anii trecuți, re
țeaua comercială trebuia pusă la
punct potrivit exigenței locuito
rilor acestei comune, aflată foarte
aproape de oraș. A trebuit să mă
lupt cu constructorii complexului de
vite care nu s-au încadrat in ter

In județul Hunedoara au fost date
în folosință, în ultimii ani, noi uni
tăți. turistice și de alimentație pu
blică. Ele dispun de condiții dintre
cele mai bune de cazare și masă
pentru cei care doresc să petreacă
un concediu sau numai cîteva zile
într-un decor pitoresc și reconfor
tant. Astfel, la Ilia, pe șoseaua
Deva-Arad, a fost construit Com
plexul turistic „Mureșul", care dis
pune de un hotel, restaurant, brase
rie, terasă de vară și un bar de zi.
Complexul și-a organizat și o gos
podărie anexă pentru creșterea de
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Din cele peste 3 600 specii de plan
te superioare cite.au fost identificate
pe teritoriul întregii țări și cărora
strămoșii noștri le-au dat peste 5 000
denumiri populare, marea lor majo
ritate se îptilnesc pe pămintul Mol
dovei, de la obcinele bucovinene la
șesul Dunării. Așa se și explică aici
bogata medicină populară, casnică,
tradițională, care a acumulat de-a
lungul veacurilor un imens tezaur de
cunoștințe, in bună parte verificate
și confirmate științific.
Pornind de la această realitate,
ca și de la noile imperative ale in
tegrării învățământului superior cu
cercetarea și producția, Institutul agronomic din Iași a luat inițiativa
de a pune din ce în ce mai mult și
mai bine in valoare acest bogat po
tențial științific și economic. Iniția
tiva aparține catedrei de fiziologie
vegetală, dar după scurtă vreme, în
această amplă acțiune s-au înscris și
alte colective de catedră. O bună co
laborare pe această temă se realizea
ză, de asemenea, cu Facultatea de
farmacie din Iași.
Fitoterapia modernă „redescoperă"
de fiecare dată plantele medicinale,
identificind in ele noi și noi proprie
tăți, ca tot atitea argumente în fa
voarea limitării tendinței de medi
care întemeiată exclusiv pe baza
compușilor chimici de sinteză. Pen
tru această concluzie pledează studii
temeinice ale universitarilor, consa
crate fitochimiei, farmacodinamiei,
microbiologici, virusologiei sau farmacocineticii moleculare. Așa, bună
oară, studiul unei plante ierbacee,
Mentha piperita (studiu desfășurat
metodic și cu continuitate inclusiv în
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lucrările de diplomă ale studenților)
a evidențiat in conținutul acestei
plante multiple proprietăți medici
nale stimulente, tonice, calmante, a'ntispasmotice, antiseptice, carminati
ve, excitante, anestezice, coagulante.
De aceea este recomandată în com
baterea și, mai ales, in profilaxia bo
lilor de stomac, de ficat, de nervi, a
reumatismului și gutei, a bronșitelor

m
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vem mari posibilități — citim intr-o
asemenea lucrare — ca România so
cialistă să devină în scurt timp o
mare exportatoare într-o gamă cit
mai largă de medicamente de origi
ne vegetală, de produse semiindustrializate și de materii prime din
flora noastră cultivată și spontană.
Ar fi condamnabil să importăm, in
continuare, pe valută, o gamă largă

PLANTELE MEDICINALE
~ superior valorificate în industria farmaceutică
și astmului bronșic, a catarurilor
pulmonare etc. Produsul recoltat se
poate utiliza, de asemenea, in par
fumerie și cosmetică, la fabricarea
pastelor de dinți, în industria ali
mentară pentru aromatizarea băutu
rilor alcoolice și nealcoolice, în pre
gătirea țigărilor antiasmatice, la fa
bricarea săpunurilor etc. Și este im
presionant să vezi în lucrările stu
denților cum calcule riguroase, înte
meiate pe cercetări de ani și ani de
zile, pledează nu numai pentru re
considerarea terapeutică a acestor
plante, ci și pentru evaluarea lor ca
o prețioasă materie primă, capabilă
să înlocuiască importuri costisitoare
și, totodată, să contribuie la rentabi
lizarea multor unități agricole. „A

de medicamente de origine vegetală
sau chiar materii prime, din țări ve
cine sau mai îndepărtate, cu o floră
incomparabil mai săracă decît cea
românească".
După cunoașterea amănunțită a tu
turor proprietăților specifice plante
lor medicinale, universitarii ieșeni
și-au propus aclimatizarea cit mai
multora dintre cele 1 000 specii obți
nute, prin schimburi reciproce de
plante, din diferite țări.
Speciile aclimatizate se introduc
apoi inculturi speciale; 12 hectare aparținînd Institutului agronomic și
altș sute de hectare amenajate pe te
renurile diferitelor cooperative agri
cole de producție, diferențiate sub ra
port pedologie și climatologic, dau

menele planificate, cu lipsa de fer
mitate a unor colaboratori... Au fost
apoi și anii secetoși care ne-au fă
cut să uităm de odihnă și să ne con
centrăm toate forțele spre îngriji
rea pămîntului, a recoltelor. Ce
ne-am fi făcut dacă in sectoarele
cheie ale comunei n-am fi avut nu
mai oameni de nădejde — nu știu !
Știu însă cum și-au făcut toți, pină
la unul, datoria, fără îndemnuri șl
fără rugăminți, știu că oamenii acestei comune au disciplina in sin
ge, că intervenția mea, atunci și
acum se rezumă la explicații și
orientări izvorîte din documentele
de partid, pentru a fi la zi cu noul,
cu revoluționarul mers al timpului
nostru".
— Cum s-a făcut trecerea de
la „primărie" la
noua muncă, de
organizator
de
partid ?
— în mare mă
sură s-au schim
bat
problemele,
dar lucrez cu aceiași oameni. Iar
grijile nu sint mai puține... Iată,
ieri, a fost instruirea secretari
lor organizațiilor de bază și ai
comitetelor de partid din uni
tăți. Toată ziua ne-am ocupat de
dezbateri practice privincț primirea
In partid, desfășurarea adunărilor
generale, planificarea muncii orga
nelor și organizațiilor de partid, evi
dența membrilor de partid. Am par
ticipat și la o dezbatere despre pro
blemele noi ale revoluției agrare
in România. O zi plină, interesantă,
prelungită astăzi de întilnirea cu
primarii, secretarii adjuncți cu pro
paganda, șefii de fermă. Timp de
trei zile vom participa cu toții la o
acțiune inițiată de comitetul jude
țean de partid. Va trebui să ne ocu
păm de gospodărirea satului, să
arăm pămintul din fața curților, să
îngrijim pomii, să reparăm gardu
rile. Peste cîteva minute plecăm să
facem mobilizarea, să spunem oa
menilor ce au de făcut. Sigur, in
tot ce am spus pină acum nu este
nimic spectaculos. Viața activistului
de partid se constituie din fapte
obișnuite. De aici echilibrul, de aici
temeinicia realizărilor. Nu ostenta
ția, nu festivismul ne caracterizează,
ci munca temeinică, în egală măsu
ră de calitate. Ceea ce am cîștigat
în toți acești ani m-a îmbogățit su
fletește, mi-a dat o nouă măsură a
posibilităților mele. Din punctul
meu de vedere, această muncă, so
cotind-o continuarea firească a for
mării mele ca activist de partid,
este o experifență de care nu trebuie
să fie lipsit nici unul din cadrele
chemate să înfăptuiască marile am
biții ale epocii noastre.

Rodica SIMIONESCU
păsări, porci, iepuri, precum ți un
solariu pentru legume. O unitate
turistică foarte solicitată este Hanul
Bucura din localitatea Hațeg. Hanul
dispune de un restaurant, precum
și de 64 locuri de cazare în camere
confortabile.
Prin agenția de turism „COOP“
din București, strada 13 Decembrie
nr. 26, tel. 14 52 09 se pot reține
locuri de cazare și masă la aceste
unități pentru serii complete sau
numai pentru cîteva zile.
în fotografie : Hanul Bucura —
Hațeg.
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astfel o producție apreciabilă, valo
rificată prin centrele „Plafar" sau
prelucrate în laboratorul institutului
agronomic. Spre a oferi o idee des
pre economicitatea acestor plante, să
amintim că unele specii pot produce
în jur de 200 000 Iei Ia hectar, iar
sumele obținute, prin prelucrare in
laboratorul de microproducție al in
stitutului agronomic sint, firește,
mult mai mari in comparație cu va
lorificarea neprelucrată a plantelor.
O seamă de uleiuri astfel obținute au
mare căutare în producția farmaceu
tică și aduc venituri substanțiale : un
kilogram ulei de coriandru costă
4 950 lei ; isopul produs pe un hectar
poate ajunge la 55—60 kilograme, iar
costul unui singur kilogram este de
3 970 lei. „Noi producem cantități apreciabile de asemenea substanțe, pe
care Ie expediem industriei farma
ceutice, — ne spune prof, univ. dr,
ing. Constantin Milică, de la catedra
de fiziologie vegetală a institutului
agronomic. Cu toate acestea, consi
derăm că plantele medicinale, stih»
diul și valorificarea lor la noi sint
încă departe de a fi privite așa cutn
se cuvine : ca o mare sursă de ma*
terie primă, cu o întrebuințară din
ce în ce mai largă și mai necesară.
A o valorifica superior mi se pare a
fi printre cele dintîi sarcini ale in*
vățămîntului agronomic și farmaceu
tic .
O concluzie la care subscriem, cu
speranța că ea își va găsi cit mai
curind posibil aplicarea deplină în
practică.

Mihai IORDANESCU
Manole CORCACI
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în aceste zile din preajma campaniei agricole de primăvară

TOATE TRACTOARELE Șl MAȘINILE - PREGĂTITE
SĂ INTRE NElNTlRZIAT IN BRAZDĂ!
Pentru realizarea unor viteze de lucru superioare
și reducerea consumului de carburanți:

Agregatele complexe de M să fie
folisite iin pin iii aceasta primăvară
Ne mai despart puține zile de mo
mentul începerii lucrărilor agricole
de primăvară. Este un motiv în
plus care reclamă încheierea grabni
că a tuturor pregătirilor necesare.
Desigur, în ansamblul acestor pregă
tiri, repararea tractoarelor și utilaje
lor agricole folosite în prima etapă a
lucrărilor de primăvară ocupă un loc
central. Din datele furnizate de Mi
nisterul Agriculturii rezultă că utila
jele agricole au fost reparate în
totalitate, iar în marea lor majoritate
tractoarele sînt gata să' intre in
brazdă.
In rîndurile ce urmează ne vom
referi la o problemă importantă de
care depinde desfășurarea în ritm
susținut a lucrărilor : realizarea vite
zelor de lucru stabilite. Aceste vite
ze au fost astfel fundamentate incit
să asigure încadrarea însămînțărilor
în perioadele optime stabilite. Ele se
bazează pe folosirea agregatelor com
plexe formate din mai multe utilaje
care, execută, la o singură trecere a
tractorului, mai multe lucrări agri
cole. Pe lingă faptul că prin utiliza
rea pe scară largă a agregatelor
complexe de utilaje agricole se ob
țin randamente ridicate și se reduce
tasarea terenului, avantajul cel mai
important al generalizării acestei
metode de lucru îl constituie econo
misirea substanțială a carburanților.
„Reducerea consumului de carbu
ranți și lubrifianți reprezintă un obiectiv central al activității de exe
cutare mecanizată a lucrărilor agri
cole în campania de primăvară —
ne spune tovarășul Petre LECA,
secretar de stat în Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare
Pornind de la sarcinile stabilite de
conducerea partidului privind înca
drarea în normele de consum stabili
te și economisirea resurselor energe
tice, Direcția generală a mecanizării
din minister a întocmit pentru fieca
re județ în parte, în funcție de sis
tema de mașini agricole din dotare,
numărul de agregate complexe ce
trebuie să fie constituite. Pentru pri
ma etapă a lucrărilor de primăvară,
cele mai multe agregate vizează două
mari categorii de lucrări. Prima se
referă la executarea simultană a pre
gătirii terenului, administrării îngră
șămintelor chimice și erbicidăriî so
lului, iar a doua categorie privește

executarea concomitentă a semăna
tului, administrării localizate, pe rind,
a îngrășămintelor chimice și aplicării
erbicidelor. Realizarea numărului
de agregate complexe stabilit pentru
fiecare județ și, aici, pentru fiecare
stațiune de mecanizare a agriculturii
nu este o chestiune facultativă, ci o
sarcină obligatorie. Spun aceasta, întrucît cantitățile de motorină repar
tizate sint strict corelate cu consu
murile ce rezultă pe fiecare grupă de
agregate de utilaje în parte. Cu alte
cuvinte, nu se mai asigură motorina
în funcție de numărul lucrărilor ce
pot fi executate individual, ci de nu
mărul de agregate stabilit a fi utili
zate în fiecare stațiune de mecaniza
re. De aici, orice cerere de combus
tibil va fi judecată prin prisma uti
lizării sau neutilizării agregatelor
prevăzute. Situațiile frecvente din anul trecut cînd unele județe au re
clamat lipsa de combustibil au fost
determinate, printre altele, de neutilizarea agregatelor de utilaje la
executarea lucrărilor agricole, așa
cum se prevăzuse la începutul anului.
Desigur, generalizarea utilizării agre
gatelor nu este o treabă simplă. Ea
necesită un plus de efort pe linia
organizării activității in cîmp, a aprovizionării ritmice a locurilor de
muncă cu tot ce este necesar și, mai
ales, ridicarea calificării profesionale
a mecanizatorilor".
Deci, problema numărul unu pen
tru stațiunile de mecanizare o con
stituie în această etapă formarea
agregatelor complexe de utilaje, în
concordanță cu specificul activității
din fiecare unitate agricolă. în această privință este nevoie de o
strînsă colaborare între stațiunile de
mecanizare și unitățile agricole pen
tru a fi cunoscute toate criteriile
care concură la alegerea utila
jelor și a instalațiilor ce intră
în componența agregatelor complexe.
Conducerile unităților agricole, con
siliile agroindustriale și organele agricole județene au datoria să urmă
rească permanent stadiul acestei ac
țiuni, astfel incit pină la începerea
însămînțărilor de primăvară să fie
pregătite toate agregatele complexe.

Aurel PAPADIUC

în zona de cîmpie a județului
Mehedinți, campania agricolă de
primăvară începe mai devreme decit
în alte zone ale țării. De fapt, în
„ferestrele iernii" din lunile ianua
rie și februarie au fost insămințate
primele suprafețe cu mazăre. De
■exemplu, la cooperativa agricolă
Hinova a și fost însămințată mază
rea pe toate cele 30 hectare. Zăpe
zile căzute ulterior ău acoperit se
mănăturile cu un strat protector.
Tot in „ferestrele iernii", unitățile
cultivatoare de sfeclă de zahăr au
grăpat și nivelat aproape o mie de
hectare de terenuri destinate aces
tei culturi. Bineînțeles campania de
primăvară se va declanșa în zilele
următoare. Ce se face pentru desfă
șurarea ei în condiții optime ?
RECEPȚIA CU RĂSPUNDERE A
TUTUROR MAȘINILOR AGRICOLE.
Pentru executarea la timp a tuturor
lucrărilor, in unitățile agricole din
județ continuă suprarecepția și con
trolul exigent al funcționării fiecă
rui tractor și mașină agricolă, a tu
turor mijloacelor mecanice. Comisi
ile zonale de suprarecepție contro
lează și probează starea utilajelor
în condiții de lucru, iar defecțiunile
constatate sînt remediate pe loc.
Constatările făcute duc la concluzia
că, în acest an, calitatea reparați
ilor este mai bună decit în oricare
dintre anii precedent!. Raportate
însă la exigențele și cerințele cam
paniei agricole, la necesitatea efec
tuării unui volum mare de lucrări,
în termene scurte, rezulță că situația
nu poate fi considerată mulțumi
toare. La S.M.A. Recea, toate cele
287 de tractoare sînt considerate în
stare de .funcționare. La controlul
efectuat a rezultat că unele tractoare
— ce-i drept puține la număr — nu

oferă garanția funcționării lor în
condiții optime. La secția de meca
nizare Braniște, după ce șeful sec
ției, Vasile Marin, a raportat că
„toate utilajele sint bune de intrat
în brazdă", specialiștii comisiei de
suprarecepție au examinat și probat
tractoarele în regim de lucru. Au
fost constatate mici defecțiuni : la

patru
tractoare
s-au
constatat
scurgeri la sistemul, de alimentare.
Pe mecanicul de secție Ion Bădescu
il treceau nădușelile, dar tot el, din
materiale aflate la îndemînă, a con
fecționat coliere de stringere.
în fiecare secție de mecanizare
controlată, cîteva tractoare n-aii
putut fi pornite. Motivul ? La S.M.A.
i

Controlul exigent al calității reparațiilor
- garanție a unor lucrări de calitate
însemnări din unități agricole din județul Mehedinți
trei tractoare — joc la direcție, la
un tractor lipsea un șurub la brațul
motor. Un șurub lipsă, cînd celelalte
se află la locul lor, nu e mare lu
cru, s-ar putea spune. Dar comisia
este de altă părere. Defecțiuni con
siderate „mărunte" pot duce la imo
bilizarea tractoarelor respective. De
aceea a luat măsuri corespunzătoare.
Mecanizatorii mehedințeni partici
pă, alături de comisiile de recepție,
la înlăturarea defecțiunilor consta
tate și la reglarea corectă a utilaje
lor. „în general, tractoarele sînt bine
reparate" — spune șeful secției de
mecanizare Vinători. Bine, în gene
ral, dar în amănunt ? Sint pornite
pe rind toate tractoarele și supuse
examenului exigent al comisiei. La

Recea aproape 50 de tractoare sint
în stare de funcționare, dar nu au
baterii dd acumulator. „încercăm să
rezolvăm această problemă, folosind
dispozitivele de pornire, experimen
tate și la noi — spunea directorul
unității, tovarășul Vasile Iordache.
Dar acestea sînț insuficiente. După
observațiile noastre, dispozitivele de
pornire dau rezultatele scontate la
tractoarele noi sau la cele cu un
grad mai redus de uzură. La cele
lalte este nevoie de baterii".
CUPLURILE DE MAȘINI MĂ
RESC PRODUCTIVITATEA MUN
CII. în scopul dublării, iar in
unele cazuri chiar al triplării
productivității muncii mecanizato
rilor
și
măririi ' randamentului
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tractoarelor, în secțiile de meca
nizare s-au format agregate și
cupluri de mașini care execută două
sau trei operațiuni la o singură tre
cere a tractorului. în acest an, la
realizarea lor s-a ținut seama de un
element nou : diferențierea mărimii
agregatelor, în raport strict cu sta
rea terenului și specificul lucrărilor

Prin cuplarea utilajelor —
randament sporit

Mecanizatorii își însușesc
noi cunoștințe profesionale

în cadrul pregătirilor pentru campania de
primăvară, în stațiunile pentru mecanizarea
agriculturii din județul Alba se acordă o atenție deosebită extinderii numărului de agregate complexe, care permit execuția si
multană a mai multor lucrări. în prezent sînt
gata de lucru 200 de pluguri cu scormonitor
și grape stelate, 470 pluguri cu grape stelate,
72 discuri cu lame de nivelat și grape, 60
discuri, cu instalații de erbicidat și grape, 25
combinatoare cu instalații de erbicidare. De
asemenea, au fost executate 55 dispozitive
care permit efectuarea combinată a lucrări
lor de prășit și fertilizare. Față de anul tre
cut, numărul agregatelor complexe a crescut
cu 338. Prin utilizarea lor se estimează o creș
tere a productivității muncii cu 9 la sută și o
reducere a consumului de carburanți cu 13 la
sută. (Ștefan Dinică).

Mecanizatorii din județul Harghita au înche
iat, încă de la 10 februarie, repararea tractoa
relor și utilajelor agricole care vor fi folosite
în campania de primăvară. Probele tehnolo
gice, prin care s-a urmărit funcționarea ma
șinilor și utilajelor în agregate complexe, au
fost încheiate la data de 25 februarie. Avan
sul de timp ciștigat a permis comisiilor alcă
tuite din specialiști, maiștri cu experiență și
conducători de consilii agroindustriale să re
cepționeze pe îndelete și cu maximă exigen
ță toate aceste utilaje. în aceste zile, în ca
drul unui program special de instruire, me
canizatorii își reîmprospătează cunoștințele
profesionale. Se urmărește, între altele, ca
fiecare mecanizator să cunoască mînuirea
noilor mașini și utilaje cu care sînt dotate
unitățile. Intre acestea se află și tractorul

ce pot fi executate concomitent.
„Am format 35 de agregate pentru
lucrări de grăpat, nivelare și erbicidare, care asigură pregătirea patului
germinativ la o singură trecere a
tractorului — ne spune tovarășul
Valeriu Cean, directorul S.M.A. Șimian. Cu alte 22 de agregate pentru
culturile prășitoare vom efectua însămînțarea, fertilizarea și erbicidarea terenului".
Pentru a da randamentul scontat
în utilizarea agregatelor, mecaniza
torii trebuie să cunoască exact nor
mele de fertilizare și erbicidare. In
secțiile stațiunilor pentru mecaniza
rea agriculturii Recea, Obirșia de
Cîmp și altele, unde s-au montat
echipamente de erbicidat și de fer

tilizare a terenului, cu puține excep
ții, nu se cunosc cantitățile de erbicide și îngrășăminte chimice ce vor
fi asigurate. în această situație și
eficiența agregatelor e pusă sub sem
nul incertitudinii.
PROBELE FINALE — MAI RE
PEDE ÎNCHEIATE ! Este bine cu
noscut că densitatea plantelor se
asigură de la semănat, iar aceas
ta depinde de reglarea corectă
a semănătorilor. In secțiile de
mecanizare s-au încheiat probele
tehnice, dar unii n-au început
încă proba cu boabe în pre
zența specialiștilor din unitățile
agricole. Directorul S.M.A. Obîrșia
de Cîmp, tovarășul Aurelian Trangă,
ne spunea că mecanizatorii așteaptă
schemele de semănat și sosirea spe
cialiștilor din cooperativele agricole
pentru a Încheia fișa de probă a fie
cărei semănători. Probele cu boabe
la semănătorile SPC-8 intirzie și
pentru motivul că multe coopera
tive agricole n-au preluat sămința
de porumb.
In faza probelor finale, înaintea
startului campaniei agricole se află
sute de utilaje — grape cu discuri,
agregate complexe, semănători. La
proba de funcționare a agregatelor
de pregătire a terenului, în secția de
mecanizare Braniște lipseau tocmai
aceste agregate întrucit nimeni nu
s-a ocupat de cuplarea utilajelor
respective, considerindu-se că mai e
vreme.
Agricultorii mehedințeni, mecani
zatorii care execută cel mai mare
volum de lucrări la semănat se pre
gătesc temeinic pentru examenul
sever al campaniei agricole.

C. BORDEIANU
V. TATARU

TRANSMIT DIN JUDEȚE: —---------------------- ,
SM-800, fabricat la întreprinderea de trac
toare din Miercurea-Ciuc, din care, încă in
această primăvară, un număr de 35 vor intra
in dotarea secțiilor S.M.A. din județ. (I. D.
Kiss).

Economii de materiale,
energie și combustibil
Oamenii muncii din cadrul S.M.A. Predești,
județul Dolj, au încheiat cei dintîi repararea
mașinilor agricole ce vor fi folosite în apro
piata campanie de primăvară. Mai semnifi
cativ este faptul că. în actuala campanie de
reparații s-au recondiționat piese de schimb
în valoare de 1,5 milioane lei, în condițiile în
care au fost economisiți 10 MWh energie electrică, 900 kilograme electrozi de sudură și
aproape 8 000 kg de motorină. (Nicolae Băbălău).

Brăzdare de plug
din arcuri uzate
Este cunoscut că, mai ales cînd pămîntul
e tare, brăzdarele de la pluguri se uzează re
pede. în asemenea situații, ele trebuie schim
bate des pentru a fi ascuțite. Este deci ne
cesară o rezervă de brăzdare. Mecanizatorii
de la S.M.A. Tulcea au găsit o soluție foarte
avantajoasă : le confecționează in atelierul
propriu al stațiunii. în acest scop folosesc
arcurile uzate de la vagoanele de cale ferată.
Așadar, în loc să fie date la topit, arcurile
respective sînt transformate în brăzdare. Ini
țiativa a fost preluată de toate stațiunile de
mecanizare a agriculturii din județul Tulcea.
Pină acum au și fost realizate peste 700 de
brăzdare. Avantajele sînt multiple. Costul unui brăzdar confecționat în atelierele S.M.A.
este doar pe jumătate față de unul nou, iar
rezistența lui este de aproape trei ori mai
mare. (Nicolac Amihulesei).
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MUNCĂ EXEMPLAR ORGANIZA TĂ PENTRU REALIZAREA
INTEGRALĂ A PREVEDERILOR PLANULUI PE ACEST AN!
O CERINȚĂ MAJORĂ:

ÎN ANUL 1984, ROMÂNIA VA PRODUCE

SPORIREA PRODUCȚIEI
DE CĂRBUNE
„Scînteia“ în legătură directă
cu bazinele carbonifere ale țării
Sporirea producției de cărbune este una din sarcinile economice
prioritare pe care conducerea partidului a subliniat-o cu pregnanță în
repetate rînduri. Așa cum se arată in cuvintarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru de Ia C.C. al l’.C.R. consacrată
analizării activității in industrie și investiții, anul 1984 a inceput cu o
situație mai bună în ce privește asigurarea bazei energetice, de materii
prime și materiale. Nu trebuie pierdut însă din vedere că, în acest an,
cerințele economiei naționale sînt mai mari și, deci, nivelul producției
trebuie să fie superior celui de anul trecut. Se impune, așadar, ca în
fiecare unitate minieră să se acțio'neze cu hotărire pentru realizarea rit
mică, integrală a planului la producția de cărbune și chiar pentru depă
șirea cit mai substanțială a prevederilor.
Știrile sosite la redacție evidențiază eforturile făcute de numeroase
colective de mineri pentru sporirea extracției de cărbune. Inevitabil,
temperaturile scăzute și precipitațiile abundente — zăpadă, ploi, lapoviță — din luna februarie au creat multe probleme oamenilor muncii din
industria extractivă a cărbunelui și în special celor din carierele de
extracție la suprafață a lignitului. Dealtfel, analizînd datele puse la
dispoziție de Ministerul Minelor, rezultă că, in luna februarie, planul la
producția de cărbune nu a fost îndeplinit integral tocmai de combinatele
miniere Rovinari, Motru, Ploiești, de întreprinderile miniere Mehedinți
și Horezu, care au cariere de extracție la suprafață a lignitului. Fără
îndoială, în acest context este pozitiv faptul că minele din Valea Jiului
și chiar cele din zona Rovinari și-au realizat și chiar depășit planul.
Totuși, nivelul producției de cărbune pe ansamblul țării nu este mul
țumitor. în luna februarie producția medie zilnică de cărbune a oscilat
între 120 000 șl 125 000 tone, ceea ce — cu toate condițiile atmosferice ne
favorabile — evidențiază serioase neajunsuri în organizarea muncii și
exploatarea bazei tehnico-materiale din dotare.
Creșterea extracției de cărbune se impune cu atît mai mult cu cît
stocurile din depozitele de combustibil ale termocentralelor s-an redus
simțitor in ultima perioadă. La termocentralele Rovinari și Turceni stocu
rile existente’ de cărbune au coborît la mai puțin de jumătate din pre
vederi, iar la Ișalnița chiar la mai puțin de o treime. Dealtfel, stocurile
se diminuează tot mai mult întrucit termocentralele consumă zilnic mai
mult cărbune decit primesc. Este adevărat, în unitățile miniere există
in stoc circa 2.1 milioane tone de cărbune, ceea ce arată că trebuie să
se impulsioneze activitatea de transport din aceste depozite. Potrivit
tehnologiei, alimentarea termocentralelor se face însă nu numai din de
pozitele proprii, ci și cu cărbunele extras și transportat zilnic din uni
tățile miniere. Ținind deci seama de cerințele economiei naționale, am
adresat două Întrebări unor cadre de conducere din marile combinate
miniere :

1. CARE ESTE NIVELUL ÎNDEPLINIRII PLANULUI PE
DOUĂ LUNI LA PRODUCȚIA DE CĂRBUNE ?
2. CE PROBLEME TREBUIE REZOLVATE PENTRU
ACCELERAREA RITMULUI DE EXTRACȚIE ?

Azi publicăm răspunsurile primite de la combinatele mi
niere Valea Jiului și Rovinari.

zarea minerilor și electromecanicilor
pe operații de lucru. Așa se face că,
aici, se obțin în medie la complexele
mecanizate între 14—16 tone căr
bune pe post, iar la Uricani cu un
complex de mare productivitate se
realizează pină la 20 tone cărbune
pe post. Paralel cu sporirea produc
tivității muncii în abatajele mecani
zate, conducerea combinatului mi
nier acordă un sprijin susținut mi
nelor din Petrila, Lonea, Vulcan și
Aninoasa pentru aplicarea și extin
derea metodei de extragere a căr
bunelui cu tavan artificial de rezis
tență, ceea ce contribuie la crește
rea productivității muncii cu 2—3
tone pe post. De fapt, în două luni
din acest an, productivitatea mun
cii a crescut în abataje cu 15 la sută,
astfel că numai pe această cale s-a
asigurat un spor de producție de
125 000 tone cărbune față de aceeași
perioadă a anului trecut.

Ne adresăm

unităților

con

de utilaje și insta
2 structoare
lații miniere, cum sînt „Unio"

Planul pe două luni depășit-un inceput
bun, care îndeamnă la realizări și mai bune
Ion BESSERMAN
inginer-șef al

Combinatului minier Valea Jiului :

începutul acestui an este rod

nic pentru minerii Văii Jiu
1 lui.
Așa cum s-a stabilit în

adunările generale ale oamenilor
muncii din toamna anului trecut, au
fost luate măsuri pentru ca planul
să fie îndeplinit din prima zi a anu
lui 1984. Și iată că, în perioada care
a trecut din acest an, s-au extras
peste prevederile de plan aproape
20 000 tone cărbune cocsificabil și
energetic, iar comparativ cu aceeași
perioadă a anului trecut, producția
de cărbune este mai mare cu 125 000
tone. Printre fruntași se numără
întreprinderile miniere Vulcan, Pa
roșeni, Petrila, Livezeni, Dîlja și
Uricani, unde s-au extras între 3 000
și 7 000 tone cărbune peste preve
deri. îmbucurător este și faptul că
unele întreprinderi care anul trecut
aveau restanțe, în acest an își rea
lizează ritmic planul și chiar obțin
însemnate sporuri de producție. Este
vorba îndeosebi de minele Aninoasa, Livezeni, Dilja și Lonea, unde
procesele de producție s-au perfec
ționat și rezultatele n-au întîrziat să
apară.
Succesele obținute în acest an de
colectivele de mineri din Valea Jiu

lui se datoresc măsurilor luate pen
tru îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii. Aplicind în via
ță indicațiile secretarului general al
partidului nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de
lucru in Valea Jiului, am acordat o
deosebită atenție bunei pregătiri a
fronturilor de lucru, deschiderii și
intrării in producție a noi abataje,
creșterii
productivității
muncii.
Cu sprijinul organelor și organiza
țiilor de partid, consiliile oamenilor
muncii de la Petrila, Paroșeni, Aninoasa, Livezeni, Vulcan și de la
alte mine au pus un accent deosebit
pe pregătirea din timp a noilor ca
pacități de producție. Ca urmare,
la începutul anului exista un avans
de peste 200 metri liniari Ia lucră
rile de pregătire, ceea ce a asigurat
o desfășurare corespunzătoare a
procesului de extracție a cărbunelui
la toate minele. Pentru folosirea
deplină, la întreaga capacitate a
complexelor de susținere și tăiere
mecanizată a cărbunelui, la minele
din Uricani, Paroșeni și Lupeni,
unde se extrage mecanizat o însem
nată cantitate de cărbune, s-a acțio
nat cu consecvență pentru speciali

Satu Mare, Combinatul de articole
tehnice din cauciuc Pitești, între
prinderea de țevi din Roman, între
prinderea de articole tehnice din
cauciuc și cauciuc regenerat din
Tirgu Jiu, cu rugămintea de a ne
livra cit mai urgent instalațiile Și
cantitățile de produse rămase irestante, unele chiar de anul trecut.
Este vorba despre zeci de transpor
toare cu bandă și cu racleți, 17 km
furtun de înaltă presiune pentru
complexele mecanizate, 530 tone
țeavă pentru stilpii hidraulici de
mină, 27 km covor din cauciuc pen
tru benzi transportoare ș.a. Aceste
instalații și produse sînt absolut ne
cesare pentru desfășurarea normală
a proceselor tehnologice de extrac
ție a cărbunelui și realizarea planu
lui de producție. Minerii din Valea
Jiului se angajează ca în cinstea
mărețelor evenimente ce le sărbă
torim in acest an — 40 de ani de
la înfăptuirea revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și Congresul al
XIII-lea al partidului — să obțină
noi și importante succese în muncă,

Sabin CERBU
corespondentul

„Scinteii"

Folosirea judicioasă a utilajelorprincipala direcție de acțiune
Emil HUIDU
director general al Combinatului minier Rovinari :

în cele două luni care au tre

cut de la începutul anului,
Iminerii
din bazinul carbonifer

Rovinari au realizat o producție de
peste 2 milioane tone lignit, nivelul
extracției zilnice fiind superior ce
lui din luna decembrie a anului tre
cut. Totuși, rezultatele obținute nu
sint mulțumitoare, întrucit față de
plan s-au acumulat de pe acum res
tanțe destul de mari. După cum se
știe, activitatea noastră se desfășoa
ră cu precădere în cariere și microcariere, de unde se extrag patru
cincimi din totalul producției de
cărbune. Or, în luna ianuarie și mai
ales în februarie, vremea a fost
deosebit de nefavorabilă, precipita
țiile căzute creînd mari greutăți în
funcționarea utilajelor și efectuarea
intervențiilor. Benzile transportoare,
de pildă, au fost oprite 440 ore din
cauza intemperiilor, 670 ore datorită
împotmolirilor, 2 459 ore pentru vul
canizări, 738 ore pentru remedierea
defecțiunilor mecanice și electrice,
în microcariere au fost zile în șir in
care activitatea s-a întrerupt. Nu
menționez aceste aspecte ca o jus
tificare, ci în ideea de a releva, con
textul în care trebuie să acționăm
pentru îmbunătățirea
organizării
muncii. Acesta este în prezent cuvîntul de ordine al minerilor din
combinat și, ca urmare a măsurilor
luate, în multe unități s-a reușit
sporirea neîncetată a producției de
cărbune. Este cazul colectivelor de
muncă din carierele Tismana II și
Tismana I, din microcarierele Seciuri și Moi, din minele Urdari și
Rogojelu, care printr-o exemplară
mobilizare reușesc să îndeplinească
și să depășească ritmic prevederile
de plan. Avînd în vedere că sporul de
producție din acest an trebuie obți
nut în principal pe seama creșterii
productivității muncii, acționăm în

direcția creșterii indicelui intensiv
de folosire a excavatoarelor de la
638 metri cubi pe oră in 1983, la 850
metri cubi pe oră in acest an.

Esențial

pentru

îndeplinirea

la producția de cărbu
2 neplanului
este folosirea cu indici su

periori a utilajelor moderne din ca
rierele și minele combinatului. întimpinăm insă unele greutăți în asigura
rea bazei tehnico-materiale și, de
aceea, solicităm sprijinul întreprin
derilor producătoare de subansamble
și piese de schimb. Iată numai cîteva
exemple. Avem in stoc un mare nu
măr de motoare electrice cu puteri
între 130 kW și 300 kW. Unitățile
specializate — „Electroputere“-Craiova și întreprinderea de transfor
matoare din Filiași — nu primesc
însă aceste motoare la reparat. în această situație sintem nevoiți să des
completăm utilajele aflate in mon
taj, să mutăm motoarele de la un
utilaj la altul, sau să acceptăm func
ționarea unor instalații cu acționări
descompletate, ceea ce creează mari
greutăți. Totodată, Combinatul de
articole tehnice din cauciuc Pitești
are mari restanțe in livrarea covoarelor de cauciuc cu corzi de oțel,
cu lățimi de 1 800—2 000 mm. Res
tanțe există și în livrarea unor pie
se de schimb, cum ar fi pinioanele
pentru reductoarele excavatoarelor
mari, care nu pot fi executate decit
în uzine constructoare de mașini
specializate.
Minerii din bazinul carbonifer Ro
vinari sint ferm hotăriți ca în luna
martie să recupereze zilnic cite 5 000
tone de cărbune din restanța acu
mulată pină acum.

Dumitra PRUNA
corespondentul

„Scinteii"

MINERI, OAMENI Al MUNCII DIN INDUSTRIA CARBONIFERĂ!
Printr-o bună organizare a muncii, folosind din plin instalațiile
și utilajele moderne din dotare, acționați cu toată hotărirea pentru
sporirea continuă a producției de cărbune, adueîndu-vă pe această
cale o contribuție importantă la dezvoltarea bazei energetice, la
asigurarea independenței energetice a țării!

________ _________ >
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conștiinței socialiste
ce privește prevenirea, cit și comba
Potrivit vocației sale istorice de a
terea manifestărilor retrograde.
realiza umanismul integral, socialis
mul își propune să edifice și să
în cadrul învățămîntului politicoorienteze Întreaga practică socială în
ideologic au fost extinse cursurile de
sensul formării omului multilateral
educație materialist-științifică, astfel
dezvoltat, pătruns de sentimentul în
incit acestea’ să funcționeze în ma
crederii și siguranței in viață, de
rile unități industriale, șantierele
demnitate. „în viziunea noastră — sub
de construcții, schelele de foraj și
extracție, exploatările miniere și fo
liniază tovarășul Nicolae Ceaușescu
— oinul nou, constructor al socia
restiere, în fiecare comună și car
lismului și comunismului, trebuie să
tiere. să cuprindă un mare număr
fie stăpîn pe cele mai înaintate cu
de tineri. în cadrul tuturor formelor
ceriri ale științei, ale cunoașterii
învățămîntului politico-ideologic au
umane, să se caracterizeze prin înal
fost introduse 1—2 teme de educație
te virtuți politice și morale, prin pa
materialist-științifică și umanist-revoluționară. La toate cele 100 uni
siunea pentru muncă și creație, prin
îndrăzneală în gindire și acțiune, prin
versități cultural-științifice au fost
cutezanță in promovarea noului, prin
înființate cercuri de educație mate
rialist-științifică. Au fost extinse
fermitate în lupta pentru dreptate și
brigăzile științifice și propaganda
adevăr". Este un concept polivalent,
un mod exemplar de a face din uma
nism un model de viață și de gin
dire, un principiu de acțiune.
Gîndirea cutezătoare a secretaru
lui general al partidului nostru, di
recțiile de acțiune ale activității pen
tru formarea omului nou sînt reflec
tate in programul ideologic al parti
dului, în înfăptuirea cărora organele
prin conferințe cu tematică științi
și organizațiile de partid sînt che
fică.
mate să desfășoare cu pasiune și
pricepere munca de făurire a unui
In cadrul școlilor și facultăților se
( model uman cu o capacitate superi
desfășoară, cu bune rezultate, cercuri
oară de interpretare, de pe poziții
de educație materialist-științifică
realist-științifice, a vieții sociale, a
„Prietenii adevărului", simpozioane
relațiilor interumane.
și sesiuni de referate cu rezultatele
In cadrul amplelor măsui*i politi
obținute în cercetările cu .conținut
co-educative. educația materialistmaterialist-științific, efectuate de co
științifică a maselor ocupă un loc
lective de elevi, studenți și cadre
de primă importanță, deoarece în
didactice.
tregul proces de edificare a socia
Pentru îmbunătățirea metodologiei
lismului se înfăptuiește prin trans
organizării și conducerii muncii de
formarea revoluționară a tuturor la
educație materialist-științifică in ca
turilor vieții sociale, prin promova
drul combinatului pentru activitatea
rea curajoasă a noului, a științei.
ideologică și politico-educativă a
Persistența unor concepții mistice,
fost constituit „Laboratorul pentnx
retrograde în gindire poate provoca
educația materialist-științifică", unde
scăderea capacității de acțiune a oa
se desfășoară o serie de activități :
menilor, frinează afirmarea lor ple
instruirea propagandiștilor comitete
nară în viața societății.
lor județean, municipal, orășenești șl
Activitatea Comitetului județean
comunale ; elaborarea de tematici,
Dolj al P.C.R. in domeniul educației
bibliografii, documentare în sprijinul
materialist-științifice se desfășoară
propagandiștilor; dezbateri, schim
pe baza unui program unitar de ac
buri de experiență, întîlniri, consul
țiune la care sînt integrați toți fac
tații și răspunsuri la întrebări pe
torii educaționali — instituțiile de
problemele educației materialist-șticultură, colectivele de muncă, orga
ințifice ; stud'ii pe baza cărora sînt
nele de stat, organizațiile de masă și
puse la dispoziția organelor de partid
obștești, școala, familia.
concluzii pentru orientarea activității.
Tinînd seama de rolul important
Combătînd orice tendințe simplis- ce-1 ocupă raporturile interpersonate. manifestate in anumite momente
le în viața oamenilor, de faptul că
în organizarea și desfășurarea mun
cii de educație materialist-științifică,
în cadrul unor astfel de relații se
caută satisfacerea unor trebuințe, ne
considerăm că ea trebuie să aibă un
voi. aspirații de ordin material și
caracter permanent, de lungă dura
tă, diferențiat și, mai ales, să fie
afectiv-spiritual, cu consecințe asu
pra formării personalității individu
combativă. Pentru a da un suport
lui. a microgrupurilor sociale, acor
realist-științific activității noastre, la
dăm atenție organizării intr-un mod
nivelul județului a fost efectuat un
nou și permanentizării în viața co
studiu asupra dimensiunilor și ca
lectivelor a unor acțiuni cum sînt :
racteristicilor fenomenului religios
pe baza căruia au fost mai bine
Sărbătorirea nașterii copiilor, a ma
joratului, căsătoria tinerilor, aniver
orientate acțiunile și mijloacele in
sarea activității în aceeași întreprinmăsură să asigure eficiența atît in

Preocupări și acțiuni
în județul Dolj

Muncă exemplar organizată
pentru realizarea integrală a planului!
(Urmare din pag. I)

poate manifesta spiritul de inițiativă
al colectivelor de oameni ai muncii.
Esențial este ca toate produsele și
sortimentele înscrise in plan să fie
realizate în mod ritmic, în cantită
țile prevăzute și la un înalt nivel
calitativ, să se onoreze exemplar
toate contractele încheiate.
CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE
— UTILIZATE INTEGRAL, CU
RANDAMENT RIDICAT. Dispunem,
după cum se știe, de o bază tehnico-materială puternică, modernă, de
fonduri fixe care însumează pe an
samblul economiei naționale peste
2 000 miliarde lei. Este firesc, deci,
ca această mare avuție națională să
fie cit mai rațional folosită pentru
a se asigura creșterea in ritm susți
nut a producției materiale și eficien
ței economice. Numai prin utilizarea
cu randament superior a capacități
lor de producție vor putea fi reali
zate sarcinile de plan pe acest an și
pe întregul cincinal. Din această
perspectivă trebuie înțelese sarcinile
stabilite Ia recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. Criticînd faptul că într-o se
rie de întreprinderi s-au manifestat
lipsuri serioase în folosirea' mașini
lor, utilajelor și instalațiilor, îndeo
sebi din construcții și transporturi,
Comitetul Politic Executiv a cerut
ministerelor, centralelor industriale
și întreprinderilor să ia măsuri hotărîte pentru a asigura creșterea sub
stanțială, în acest an, a indicilor de
utilizare a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor în toate unitățile și in
toate ramurile economiei naționale.
In acest sens, o deosebită atenție tre
buie acordată încărcării judicioase ă
mijloacelor tehnice pe schimburi, po
secții și ateliere, în strinsă concor
danță cu cerințele realizării planu
lui la producția fizică.
Folosirea intensivă a capacităților
de producție este însă de neconceput
fără respectarea cu strictețe a pre
scripțiilor tehnice de exploatare, a
normelor de întreținere, a graficelor
de reparații curente și capitale. Din
păcate, în unele unități se mai întîmplă ca, în goana după o produc
ție mai mare, să se încalce normele
tehnice de întreținere și exploatare
a utilajelor, graficele de reparație.
Din această cauză, unele mijloace
tehnice se degradează prematur, au
loc frecvente defecțiuni și Întreru
peri accidentale. Iată de ce are o
deosebită însemnătate aplicarea ri
guroasă a măsurilor stabilite de Co
mitetul Politic Executiv care vizează
realizarea la timp a reparațiilor cu
rente și capitale, respectarea grafi
celor de revizie și întreținere, de ex
ploatare cu maximum de randament
a mașinilor, utilajelor și instalațiilor.
Datoria majoră a tuturor organelor
și organizațiilor de partid, a consilii
lor oamenilor muncii este de a asi
gura in fiecare unitate întărirea spi
ritului de răspundere față de modul
in care sînt utilizate și gospodărite
capacitățile
de producție de care
dispunem și in care s-a investit o
bună parte din avuția națională. Fie
care om al muncii trebuie să înțe
leagă limpede că mașinile, utilajele
și instalațiile moderne din dotare
s-au realizat cu eforturi materiale
deosebite, prin înfăptuirea unor am

ple programe de investiții și că nu
mai prin exploatarea lor cu maxi
mum de randament, numai prin fo
losirea lor intensivă și sporirea pro
ducției vor putea fi amortizate fon
durile cheltuite, societatea puțind
să-și recupereze pe această cale su
mele alocate.
ÎNALTA PRODUCTIVITATE, ÎNAL
TA CALITATE, ÎNALTA EFICIEN
ȚA ! Asigurarea unei înalte eficiente
reprezintă una din constantele de
bază ale activității productive , din
acest an și din întregul
cincinal.
După cum se știe, anul 1984 trebuie
să marcheze perfecționarea radicală
a activității în toate sectoarele, rea
lizarea unei noi calități a muncii și
a vieții, trecerea de la creșterea eco
nomică extensivă la dezvoltarea in
tensivă. în condițiile in care partidul
nostru, secretarul său general pun
un accent cu totul deosebit pe dez
voltarea intensivă a economiei, pe
creșterea puternică a venitului națio
nal, desfășurarea unei activități efi
ciente, cu înaltă rentabilitate, consti
tuie o îndatorire esențială a fiecărui
colectiv de întreprindere. în acest
sens, dispunem de programe de an
vergură și de largă perspectivă :
Programul privind creșterea mai ac
centuată a productivității muncii și
perfecționarea organizării și normării
muncii, Programul privind îmbună
tățirea nivelului tehnic și calitativ al
produselor, reducerea consumurilor
de materii prime, de combustibil și
energie și valorificarea superioară a
materiilor prime și materialelor în
perioada 1983—1985 și pînă in 1990,
programe menite să concentreze eforturile tuturor oamenilor muncii
spre îmbunătățirea laturilor calita
tive ale activității economice.
De bună seamă, pot fi date nu
meroase exemple de întreprinderi
care in primele două luni din acest
an au obținut rezultate bune în do
meniul creșterii productivității mun
cii, reducerii cheltuielilor de produc
ție și îndeosebi a celor materiale,
valorificării superioare a materiilor
prime și materialelor, creșterii efi
cienței economice. In fiecare între
prindere există însă rezerve incă
mari în toate aceste domenii. De
aici se desprinde necesitatea ca, pre
tutindeni, organele și organizațiile
de partid, conducerile unităților in
dustriale, de construcții, de trans
porturi să acționeze cu hotărîre pen
tru înfăptuirea sarcinilor stabilite de
Comitetul Politic Executiv în ce pri
vește creșterea productivității mun
cii, reducerea, consumurilor specifice
de materii. prime, materiale și ener
gie, îmbunătățirea nivelului tehnic și
calitativ al produselor, ridicarea ca
lificării profesionale a muncitorilor,
maiștrilor și inginerilor.
Hotăritoare sint acum munca oa
menilor, angajarea lor fermă, cu
răspundere și elan revoluționar, pen
tru înfăptuirea exemplară a orien
tărilor și exigențelor formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, . astfel
incit în toate întreprinderile, în toate
'sectoarele de activitate să se obțină
zi de zi și lună de lună rezultate cit
mai bune în îndeplinirea planului,
spre a intîmpina cu noi și remarca
bile succese cea de-a 40-a aniversare
a revoluției de eliberare socială și
națională a patriei și cel de-al XIIIlea Congres al partidului.
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dere. pensionarea, organizarea unor
acțiuni de solidaritate colectivă în
momente critice din viața unor oa
meni încercați de diferite greutăți,
în întreprinderi craiovene. cum ar
fi-: „Electroputere". combinatul chi
mic, I.R.A., confecții, I.M.M.R.,
I.T.M.A., in facultăți și institute se
organizează frecvent „nunți uteciste"
și ...nunți studențești". Nunțile stu
dențești dobîndesc o nuanță nouă
prin participarea colectivă a colegi
lor de an. constituirea unor formații
instrumentale și programe artistice
alcătuite din studenți, din care nu
lipsesc elemente de surpriză ce spo
resc frumusețea ceremonialului, inlăturind cu desăvîrșire caracterul
mistic religios al acestuia. La comu
ne au apărut și se dezvoltă elemen
te noi. cum sint : sfatul bătrînilor
pentru tinerii căsătoriți, instituție
creată in cadrul consiliului popular,
„case ale căsătoriilor". în care se
oficiază ceremonialul căsătoriei tine
rilor și altele.
Organizațiile U.T.C. din liceele
„Nicolae Bălcescu", „Frații Buzești".
filozofie-istorie. industriale 1, 2, 5, 7,
9. 10. in colaborare cu organele locaale ale administrației de stat, orga
nizează în cadru festiv împlinirea
virstei majoratului tinerilor, prilej
cu care fac să fie transmise aces
tora sentimentul responsabilității ci
vice pe o treaptă superioară, precum
și demnitatea dobindltă ca urmare a
posibilității de exercitare deplină a
drepturilor și îndatoririlor cetățenești.
Pentru a sădi sentimentul de În
credere în forța colectivului, cu pri
lejul angajării, noii încadrați absol
venți ai învățămîntului superior, li
ceal și profesional au întilniri cu ca
drele de conducere din unități, vi
zitează întreprinderile și sînt primiți
în cercurile „Prietenii noului anga
jat". a căror activitate este analizata
periodic de consiliile oamenilor mun
cii. în. marile întreprinderi din județ
se organizează sărbătorirea lucrăto
rilor care au împlinit 15, 20. 25 și
peste 25 de ani de activitate în
aceeași unitate, cel mai recent eve
niment de acest gen fiind acțiunea
organizată de comitetul de partid și
de sindicat de la „Electroputere"
Craiova pentru sărbătorirea a 600 de
oameni ai muncii care au o vechime
de peste 25 de ani în unitate. Pleca
rea din colectivele de muncă, prin
pensionare, prilejuiește, de asemenea,
emoționante manifestări.
Spre a da o manifestare mai con
cretă spiritului de solidaritate și în
trajutorare propriu umanismului so
cialist revoluționar, insistăm ca or
ganizațiile de partid, de stat, de masă
și obștești să manifeste inițiativă în
organizarea unor acțiuni in sprijinul
celor care întîmpinâ o serie de greu
tăți în viață, deoarece este o rea
litate că aderenta sau concesiile, fie
ele chiar ocazionale, făcute misticis
mului sau superstițiilor în viața cu
rentă de noii cetățeni, cu deosebire
tineri, se explică și prin nevoia de
a găsi, o cale de. ieșire din situația
critică în care se află în diferite mo
mente din viața lor.
Experiența proprie ne arată că,
alături de diversele forme ale pro
pagandei ateist-științifice, o însem
nătate mare o au contactele directe,
sistematice, de la om la om. Aceas
ta solicită din partea organizațiilor
de partid preocupare permanentă,
multă răbdare, cunoașterea temeini
că a oamenilor, a nevoilor lor și o
acțiune susținută pentru crearea cli
matului psihosocial optim de formare
a fiecărui individ în colectivul de
muncă, deoarece modelele viitorului
se făuresc aici și acum, sub ochii
noștri, in puternica confruntare cu
realitatea lumii în care trăim.
Omul timpului nostru participă la
o realitate dinamică, definită prin
actul de transformare permanentă a
lumii și societății, ,în care conștiința
sa se formează pe măsură ce folosește tradițiile progresiste ale trecutul ui în experiența înaintată a prezentului. în făurirea viitorului, a
societății comuniste.

Elisabeta TRAISTARU

secretar al Comitetului județean
Dolj al P.C.R.
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Cu Viaticum, cea de-a
unsprezecea carte a lui
Mircea Zaciiu. înregistrăm
o întoarcere a istoricului
literar la uneltele sale. Nu
înseamnă că autorul le-ar
fi părăsit o vreme cu totul,
ci doar că ultimele două
Lancea lui Achi
volume
te si Cu cărțile pe masă —
erau absorbite in întregime
de teme și titluri contem
porane. Dar și în ipostaza
de cronicar al actualității,
M. Zaciu păstrează o per
spectivă a devenirii isto
rice. dialogul purtat cu au
torii contemporani nu se
desfășoară independent de
repere anterior stabilite
care îi nuanțează și-i în
tăresc judecățile. Criticul
invocă mereu in sprijin o
tradiție, fie in sensul unor
prestigii care n-ar trebui
pierdute, fie cu subînțele
sul că. uneori, istoria se re
petă fără să fie cîtuși de
puțin necesar.
Cit despre istoria literară,
așa cum o concepe Mircea
Zaciu. rostul ei este de ,.a
întreține un sentiment activ
al tradiției, suport tonic si
necesar unei epoci care
vrea să-si făurească propria ei literatură". E vorba. deci, de o istorie literară deschisă obligatoriu
spre problematica prezen
tului. Intre critică si istorie
literară nu e nici o separa
ție radicală, la fel cum nu
e nici intre tinuta doctă.
profesorală și asumarea
condiției de publicist : „Nu
cred, in critica de «seră»,
ale cărei roade sint fade si
insipide ca toate fructele
coapte la un soare artifi
cial. Locul nostru e in pre
să. in publicistică". Mili
tantismul criticii nu este o
vorbă goală pentru M. Za-’
ciu. autenticitatea angajă
rii sale nu trebuie căutată
neapărat în polemici de
mai mare sau de mai mică
anvergură, ci in tinuta feb■ mă. în tensiunea argumen
tației și rigoarea demon
strației. in aprecierea mo
rală care ii încununează

•) MIRCEA ZACIU „Viaticum"

Liceul de malematică-fizică „Nicolae Bălcescu" din București. In atelierul de electrotehnică și electronică industrială, elevi din clasa a IX-a B, sub îndrumarea
maistrului-instructor Gabriel Ungureanu, își fac „ucenicia" de producție realizînd piese și subansamble solicitate de unitățile economice cu care colaborează
școala
Foto : Eugen Dichiseanu
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Liceele din municipiul Buzău, ca
și din întregul județ oferă tinere
tului din zonă un larg evantai de
profile pentru calificare profesiona
lă, pentru pregătirea în vederea in
tegrării, cu pricepere și entuziasm,
în activitatea economică productivă,
in efortul constructiv al întregului
popor. De-a lungul anilor de școa
lă, pregătirea lui științifică și de
cultură generală se împletește orga
nic cu formarea în meserie, cu educația în spiritul dragostei și res
pectului față de muncă, față de fău
ritorii bunurilor materiale ale socie
tății noastre socialiste. Și, mai ales, cu marea lecție a muncii pro
ductive, Îndeplinită cu hărnicie, dis
ciplină și înaltă răspundere, însufle
țită de exemplul viu, mobilizator, de

spiritul revoluționar al eroicei noas
tre clase muncitoare, în rindul că
reia tinerii se pregătesc să se inte
greze. Diferențiată prin condițiile
specifice în care se desfășoară, dar
unitară ca obiective formativ-educative, activitatea practică productivă
din liceele buzoiene conturează, in
ansamblu, o rodnică experiență, cu
semnificativă finalitate economicosocială : absolvenții se încadrează ra
pid și cu bune rezultate la locu
rile de muncă din unitățile econo
mice în care sînt repartizați. Cîteva din reperele acestei activități, cu
semnificații care depășesc cadrul
local, înscriindu-se în ansamblul învățămintului nostru liceal, ar putea
fi definite astfel :

hi
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Mîndrîa de a fi createi'
de bunuri materiale pentru societate

Din dialogul cu viitorii muncitori
care se pregătesc în liceele buzoiene
am reținut interesul și seriozitatea
cu care, cei mai mulți dintre ei, iși
îndeplinesc îndatoririle „de producție".
Florica Badea, elevă în clasa a
Xl-a la Liceul industrial nr. 8 (de
două ori premiantă pe județ la concursul pe meserii, nota 10 la prac
tică), consideră un adevărat titlu de
mîndrie de a participa, încă de pe
băncile școlii, la marea producție,
„Să dăm numai lucru de calitate" —
este deviza întregii clase, Firesc, lîngă panoul stimulativ al fruntașilor
se află un altul... educativ „Așa-i
___
bine !, Așa-i rău !“ cu exemple de
produse de calitate superioară alături
de rebuturi.
în stația pilot a Liceului de chimie
industrială nr. 5 (aparținînd Ministe
rului Industriei Chimice), planul de
producție din acest al doilea trimes
fesionale, realizăm șl acel deziderat
tru școlar include, între altele, repere
major al formării viitorilor muncipentru
autoturismul „Oltcit", coman
tori în spiritul revoluționar muncidă a întreprinderii
............................ producătoare,
toresc, în spiritul disciplinei și or„Este adevărat, sînt piese mici
dinii la locul de muncă, al calității
(capac filtru de benzină), dar
și eficienței producției, al răspun_______
derii pentru îndeplinirea exemplară
importante în complicatul mecanism al mașinii — ne spune eleva
_____
a îndatoririlor de muncă și obștești.
— Gardul care desparte întreprin
Gabriela Țiteică, din clasa a X-a A
derea noastră de Liceul de chimie
(nota 10 la practică). Ne străduim să
industrială nr. 5 este pur decorativ
lucrăm bine, să realizăm ritmic pla
— ne spune, la rîndul său, ing. Marin
nul, ca și părinții noștri din între
Ionescu, directorul întreprinderii de
prindere. Munca și învățătura sînt
prelucrare,a maselor.plastice din Bu
principalele noastre Îndatoriri de tizău. Pentru’ că, în fapt, formăm un . neri „cetățeni, ai patriei socialiste, pe
tot, sîntem direct și deopotrivă in
care dorim să Ie onorăm la un înalt
teresați ca pregătirea forței de mun
nivel".
că să se facă în pas cu dotarea teh
încă de pe băncile școlii, viitorii
nică și cu cerințele dezvoltării și
muncitori sînt deprinși, așadar, cu
modernizării producției. De aceea,
principiile fundamentale ale profe
atelierele și stația pilot din școală
siunii alese. Munca de calitate, disci
funcționează ca adevărate secții ale
plina și corectitudinea, înalta răs
întreprinderii.
pundere muncitorească sînt idealuri
în același cadru stimulativ și edu
cativ de muncă se formează și elevii
de Ia Liceul industrial nr. 8 (aparți
nînd M.I.U.). La Liceul industrial
nr. 2 (aparținînd M.A.I.A.) am re
ținut preocuparea colectivului pro
fesoral ca pregătirea viitorilor me
canizatori agricoli să se realizeze cit
— Pregătirea forței de muncă la
mai aproape de cerințele efective ale
parametrii calitativi înalți ceruți de
producției agricole. După cum ne
dezvoltarea economico-socială a ju
relata ing. Nicolae Apostol, directo
dețului, a țării în general, formarea
rul liceului, „în cadrul fermei nr. 10
politică, etică a noilor detașamente
a, I.A.S. Buzău, un teren de 36 hec
de muncitori reprezintă o preocupare
tare a fost încredințat școlii. Aici,
principală a organizațiilor noastre de
viitorii agricultori descifrează „se
partid
— ne spune tovarășa Petra
cretele" producțiilor agricole superi
Clonț, secretar al Comitetului munioare, invață mînuirea mașinilor agri
cipal de partid.
cole, se formează ca oameni de nă
dejde ai satului".
Aveam să descifrăm această preo-

Disciplina și înalta răspundere
muncitorească se deprind Ia școala
muncii concrete, efective în producție
Argumentele în favoarea acestui
principiu sînt multiple. De ordin
profesional : însușirea meseriei in
condițiile oferite de marea produc
ție asigură elevilor, viitori munci
tori, garanția încadrării operative, eficiente la noile locuri de muncă
după absolvirea cursurilor, posibili
tatea cunoașterii și utilizării cu ran
dament maxim a tehnicilor și teh
nologiilor moderne. De ordin educa
tiv. : cunoașterea, directă a glorioase
lor tradiții de luptă și muncă re
voluționară ale clasei muncitoare, in
tegrarea în climatul muncitoresc, de
ordine și disciplină al colectivelor
muncitorești respective. Iar modali
tățile de realizare sînt, și ele, dife
rite.
— Pregătirea tehnologică și prac
tica productivă a celor 37 de elevi
din clasa a Xl-a cu profil minier se
desfășoară comasat, trei perioade anual, în întreprinderi miniere din
Valea Jiului — menționează prof.
Vasile Anghel, directorul Liceului
industrial nr. 1 (aparținînd M.I.C.M.).
Circa 90 Lj sută din elevii treptei
a Il-a, din celelalte profile, se pre
gătesc în meserie lucrind direct în
producție, în echipe de muncitori la
două mari unități economice locale
— întreprinderea de utilaj tehnolo
gic și întreprinderea metalurgică.
De asemenea, circa 90 la sută din
planul anual de producție al atelierelor-școală, In care lucrează mai
ales elevii din treapta I, reprezintă
repere din planul de producție al în
treprinderilor amintite. In acest ca
dru, dispunînd de toate condițiile ne
cesare unei temeinice pregătiri pro-

care guvernează întregul proces instructiv-educativ. în multe licee
. aceste noțiuni
etice sint dezvoltate pe fondul unei pregătiri de
ordin economic. Fiecărui elev îi sint
descifrate valențele materiale ale
muncii sale : valoarea planului co
lectiv și individual de producție ce
se însumează la economia națională,
necesitățile de economisire a energiei
și materialelor, valorificarea superi
oară a materiilor prime etc. Nu-i
mai puțin adevărat insă că, in unele
licee, elevii știu mai puține lucruri
despre obiectivele concrete ale mun
cii lor : valoarea planului de produc
ție, scadențe ale unor comenzi etc.
Este un semnal că pregătirea in pro
bleme economice, absolut necesară
viitorilor proprietari, producători și
beneficiari ai unităților economice,
formarea gindirii economice a elevi
lor trebuie să-și afle forme mai plas
tice și accesibile de realizare, în lec
ții mai ferm ancorate in realitățile
economico-sociale locale.
Efectele unor asemenea „lecții"
practice sint vizibile nu numai in
procentele de realizare sau depășire
a planurilor de producție din ateiierele-școală, ci și în preocupările crea
toare ale elevilor îndrumați de pro
fesorii lor. Cîteva dintre acestea :
panourile solare instalate la cantină
pentru obținerea apei calde menajere
și microcentrală eoliană — create la
Liceul industrial nr. 1; studiul pen
tru valorificarea substanțelor refolosibile din apele reziduale de la în
treprinderea de prelucrare a masblor
plastice și un altul privind valorifi
carea subproduselor pentru obținerea
reactivilor clasici pentru laboratoare,
realizate la Liceul de chimie indus
trială nr. 5.

Comuniștii - puternic implicați
în formarea politică, etică
a viitorilor

disocierile estetice, acordindu-le o pondere istori
că și. deseori, o gravitaite
patetică.
■ Continuator al unei temei
nice școli clujene de isto
rie literară. M. Zaciu a fost
sensibil și la îndrumarea
lovinesciană și călinesciană
spre portret și „sinteză epi
că". îndrumare cane nu fă
cea decit să-i autorizeze o
înclinație proprie. Nici o
incompatibilitate intre in
vestigația documentară se
veră și inițiativa transfigu
ratoare. de natură artistică,
a exegezei sale. Clădiită pe
un solid fundament istori

din diferite perspective.
Ele sînt scrise, de altfel,
de-a lungul unul întreg de
ceniu și mijloacele abordă
rii și chiar ale expresiei di
feră în chiip firesc.
Unitatea volumului stă
insă in gestul recuperator,
împotriva
prejudecăților,
împotriva rutinei in care
cade nu o dată receptarea
„clasicilor", sînt dezvăluite
în texte vechi, astăzi uita
te. necunoscute cititorului
obișnuit, valori noi, aspecte
inedite, resurse neașteptate
de farmec. Această „dez
gropare" nu are nimic arhivistic, restituirea pe care

istorică)". Și conchide :
„Scăderile omenești și ră
tăcirile filosofice și filolo
gice au fost marile neșanse
ale acestui spirit în care
descifrăm astăzi profunzimi
neașteptate, multe depășindu-și epoca, accente
premonitorii, de ordin lite
rar și politic, surprinză
toare".
Heliade niu e singurul
scriitor reabilitat în ordinea
unei modernități artistice,
dar și Kogălniceanu. Ha»deu-poetul. Aleesandri-prozatorul ori Slavici-nuvelistui. Aceste reabilitări șe fac
■în răspăr mai ales cu men-

co-filologic
etimologic
chiar uneori — dar elibe
rată de rigidități pozitivis
te. interpretarea isi îngă
duie volute ingenioase ce
așază obiectul' intr-o nouă
lumină. Analiza este astfel
călăuzită incit să descopere
simboluri aparținînd simul
tan operei șl existentei unui anumit scriitor. De aici
Îndreptățirea acelui accent
etic, preoum și prezența unui corelativ afectiv ai ju
decății critice.
Spre deosebire de cărțile
anterioare. Viaticum* este
consacrată în totalitate unor „clasici" ai literaturii
române, de la Asachi la
Arghezi. trecindu-se firește
prin Alecsandri. Eminescu.
Caragiiale și Slavici, dar
fără să fie omiși Kogălniceanu. Heliade Râdulescu
sau Hasdeu și nici Goga,
Iorga, Bacovia
_______ sau Lovinescu. în structura cărții
succesiunea acestor autori
nu vrea să recorhpună un
proces, să urmărească, alt
fel spus, o devenire. Stu
diile înmănuncheate aici,
deși sînt uneori de dimen
siuni apreciabile, nu tra
tează global despre un scri
itor sau altul, ci operează
secțiuni in opera acestora

o urmărește criticul este de
ordin estetic, nu istoric. El
procedează asemeni unui
chirurg, dezvelind pe rînd
țesuturile spre a ajunge la
paipiitul
organic,
Iată-i
proiectul analitic in cazul
iui Asachi, cel „de nime
iubit"
„trebuie să dăm
la o parte straturile mime
tice și conformiste ale per
sonajului «cultural-, cu
ambiții de scriitor naționalaulic, in care se consumă,
pe o traiectorie de alienare
spirituală, eforturile octo
genarului". în cazul lui
Heliade. este recomandată
și practicată depășirea mobilurilor meschin personale ■
sau circumstanțiale ale unor lucrări pentru ca forța
pamfletară sau savoarea
comică a autorului să rămînă inalterată. Mal ou
seamă eseul închinat lui
Heliade își propune — fără
a-și atribui meritele intîietății — să modifice imagi
nea poetului pașoptist în
ochii posterității. Despre
portretul pe care G. Călinescu îl face scriitorului în
Istoria sa. interpretul re
cent ne spune că este „ma
gistral (ca artă a romancie
rului)", dar, în același timp,
„discutabil (ca înțelegere

taiitatea comună. îndatora
tă manualelor școlare, dar
și. citeodată, așa cum am
Văzut, chiar cu părerea
unor critici de mare autori
tate. Dacă în privința lui
Heliade. criticul acuza chiar
de „incongruență" viziunea
călinesciană, in privința lui
Alecsandri sau Slavici gă
sește alte motive de satis
facție decit ilustrul său
înaintaș. în Moara cu no
roc, de pildă, dincolo de
Investigația unui mediu
pastoral sau de intenția
moralizatoare este surprin
să „o morală istorică extra
ordinar înțeleasă" : „forța
elementară, violent-moliipsitoare. agresivă și aparent
victorioasă, distrugătoare si
nimicind totul in calea ei.
se autodevoră". în memo
rialistica lui Alecsandri sint
identificate prefigurări ale
unor Hogaș, Matei Caragiale. M. Sadoveanu. Mircea
Eliade și chiar ale „miraje
lor" simboliste.
Asemenea anticipări apar
deseori de-a lungul exege
zelor lui M. Zaciu. La Asachi. bunăoară, in evocă
rile italiene, „translația afectivă poate fi urmărită
pînă în pagina lui D. Zam-

Crescu, Delavrancea, larga.
Ion Pillat, Tudor Vianu". în
darul 'de povestitor al
precursorului, criticul regă
sește ceva dim „șartul sadovenian". în încercările poe
tice heliadești sint identi
ficate „sonorități materne"
și „figurații din romantica
lui Al. Philippide". Chiar
dacă aceste analogii ne par
uneori ■ riscate (de exem
plu, prefigurarea lui Baco
via de către Hasdeu sau
paralelismul — aricit de re
dus — Iorga — Bacovia).
ele nu stimulează mai pu
țin meditația și imaginația
critică.
Dar analogiile nu se sta
bilesc numai in spațiul au
tohton. Erudiția criticului
se verifică și ee întărește
prin exercițiul comparatist.
Nume ca Voltaire. Stendhal.
Chateaubriand, Edgar Poe
sînt invocate in legătură
cu. respectiv, Asachi. Fili—
mon, Alecsandri și Caragiale. dar niciunde analogia
străină nu este mai opor. tună și mai revelatoare ca
în cazul lui Goga. Sincro
nizarea lui Goga cu „cre
puscularii" italieni permiite
corectarea părerii general
împărtășite la noi conform
căreia resursele poetului
erau epuizate in 1915. cind
scria In umbra zidurilor.
Dimpotrivă, susține M. Ză
riți, Goga „nu era un Izolat
în aria liricii europene, iar
volumele din - 1913—1916
dezvăluie nu o anemiere a
surselor poeziei, ci o altă
ipostază, cu nimic mai pre
jos de Poeziile din 1905".
Am putut da seama nu
mai despre o parte din
Viat-icum-p]
profesorului
Mircea Zaciu, care, la rin
dul lui. dă seama — tot
parțial, desigur — despre
„viaticul" unei epoci, cu
alte cuvinte, despre ceea ce
ea. epoca. înțelege să reti
nă dintr-o întreagă istorie
literară. „Viaticul" devine
astfel acea parte activă,
viabilă și mereu variabilă
a tradiției care poate fi în
chipuită ca „ordine simul
tană".

Mircea MARTIN

UlUUVllVK A

cupare în acțiunile concrete înscrise
pe agenda de lucru a comitetelor ju
dețene și municipal de partid. Dezba
terea periodică a problematicii com
plexe a pregătirii profesionale și
educației revoluționare, in spirit
muncitoresc a liceenilor, analiza re
zultatelor obținute în diferite etape
ale anului școlar — în ședințe și ple
nare ale secretariatului sau activului
de partid — reprezintă un cadru a- '
decvat pentru îndrumarea acestei ac
tivități pe făgașul cel mai rodnic,
pentru relevarea experienței comu
niștilor din diferite colective didac
tice sau din producție, pentru «adop
tarea măsurilor corespunzătoare de
remediere a unor neajunsuri semna
late. înscrisă pe ordinea de zi a adu
nărilor generale ale organizațiilor |de
partid din licee, la care, de regulă,
participă reprezentanți ai organelor
locale de partid (in luna octombrie
la Liceul industrial nr. 8, in luna ia
nuarie la majoritatea liceelor din
municipiu), problematica pregătirii și
educării elevilor in spirit revoluțio
nar, muncitoresc, a oferit comuniș
tilor de la catedră prilejul unor ana
lize aprofundate și a relevării înal
telor îndatoriri politice, etice, umane
ce le revin în pregătirea pentru mun
că și viață a viitorilor muncitori, iar
forurilor conducătoare de partid pri
lejul unei îndrumări directe, la
obiect. Prezența în consiliile oameni
lor muncii din întreprinderi a repre
zentanților școlilor, ca și a reprezen
tanților întreprinderilor in consiliile
profesorale este privită, de ambele
părți, ca o modalitate eficientă de
cunoaștere, în amănunt, a cerințelor
pe care producția le solicită in pregă
tirea și educarea viitorilor muncitori,
de colaborare reciprocă în bunul
mers al procesului de producție din
școală și din întreprindere.
îndrumate permanent de organele
locale de partid, colectivele didac
tice, comuniștii din liceele buzoiene
se străduiesc să facă din lecția mun
cii, a spiritului muncitoresc, revolu
ționar, o prezență tot mai activă in
programul pregătirii și activității
practice productive a elevilor.

Florica DINULESCU

15.30 Școli și tradiții; Semnături în car
tea de aur a școlii
15,45 .Studioul tineretului
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea in economie
20,35 Mărțișoare muzicale
20,55 Agricultura socialistă pe coordona
tele dezvoltării. Documentar
21,10 Film serial : „Vintul
fierbinte"
(color). Episodul 4
22,00 Discorama. tntilnire cu
Terese
Steinmetz — Olanda
22,15 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului
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— In Ici —

Plafoanele retribuțiilor
tarifare*)
-------------------------------Fină la
De Ia
1 martie
1 martie

Categoria de personal
Muncitori agricoli din unitățile agricole de stat
— muncitori din sectorul vegetal
— muncitori din sectorul zootehnie
Mecanici agricoli (Iei/zi)
Muncitori calificați din industria alimentară
— muncitori retribuiți pe rețeaua
tarifară alimentară A
— muncitori retribuiți pe rețeaua
tarifară alimentară B
— muncitori retribuiți pe rețeaua
tarifară alimentară C

1 428—2 856
1 683—2 856
103— 180

1 501—3 013
1 781—3 013
109— 190

1 673—2 846

1 759—3 001

1 642—2 744

1 740—2 884

1 622—2 703

1 711—2 845

•) retribuțiile tarifare din unitățile agricole de stat sînt diferențiate pe
grupe de lucrări și trepte de încadrare a personalului ; retribuțiile tarifare
ale mecanicilor agricoli sînt diferențiate pe categorii de lucrări (in cimp
sau alte lucrări executate mecanic) ; retribuțiile tarifare din industria ali
mentară sînt diferențiate pe categorii și trepte de încadrare a lucrătorilor.
în privința mecanicilor agricoli, pe
timpul cit aceștia lucrează in atelie
re vor continua să fie retribuiți pe
rețeaua tarifară construcții de ma
șini A regie.
Retribuțiile muncitorilor din cele
lalte unități industriale ale ministe
rului nostru (întreprinderile de me
canizare, de reparații utilaje etc.) se
majorează, de asemenea, in medie,
cu 5,5 la sută, diferențiat în func
ție de rețelele tarifare de retribuire.
— Care vor fi retribuțiile tarifare
ale personalului tehnico-productiv
din agricultură și din industria ali
mentară ?

Categoria de personal

Iată, în continuare, cîteva exemple
privind creșterea veniturilor oamenilor muncii
din sectoarele de activitate
Ia care ne-am referit:
MUNCITOR LA CULTURA MARE
grupa 4 de lucrări, treapta II, cu o vechime neintreruptă in aceeași unitate
de peste 20 de ani
— în lei —

Venituri

Retribuția
tarifară
Sporul de
vechime
Adaosul de
acord saa
diminuarea
de retribuire

în cazul realizării
integrale
a sarcinilor
de plan

în cazul depășirii
sarcinilor
de plan
cu 20 la sută

în cazul
nereallzării
sarcinilor
de plan
cu 20 Ia sută

pînă la
1 martie

de la
1 martie

pînă la
1 martie

de la
1 martie

pînă la
1 martie

de la
1 martie

2 206

2 330

2 208

2 330

2 208

2 330

221

350

221

350

221 (10%)

350 (15%)

+441
+466
—441
—466
— Inginerii agronomi și medicii
2 427
2 680
2 214
2 868
3 146
1 986
veterinari din cooperativele agricole TOTAL
de producție (retribuiți de stat) și
CRESCĂTOR-ÎNGRIJITOR DE ANIMALE
din întreprinderile agricole de stat,
ca și inginerii, tehnicienii, maiștrii, la taurine, grupa 4 de lucrări, treapta II, cu o vechime neintreruptă in aceeași
economiștii, celelalte categorii de
unitate de peste 20 de ani
personal tehnico-productiv, operativ
— în lei —
și de administrație din agricultura de
în cazul realizării
în cazul
stat (inclusiv de la direcțiile agricole
în cazul depășirii
integrale
nerealizării
sarcinilor
de
plan
județene) și din unitățile industriale
a sarcinilor
sarcinilor de plan
cu 20 la sută
subordonate Ministerului Agricultu Venituri
de plan
cu 20 la sută
rii și Industriei Alimentare vor be
pînă la
de la
pînă la
de la
pînă' la
de la
neficia de la 1 martie de o majorare
1 martie
1 martie
1 martie 1 martie 1 martie 1 martie
a retribuției tarifare, în medie, cu
5 la sută, după cum urmează :
Retribuția
tarifară
2 359
2 489
2 359
2 489
2 359
2 489
— în lei — Sporul de
vechime
236 (10%)
373 (15%) 236
373
236
373
Plafoanele retribuțiilor
Adaosul de
tarifare’)
acord sau
--------------------------------diminuarea
Fină Ia
De Ia
de retribuție
+472
—472
+ 498
—498
1 martie
1 martie
TOTAL
2 595
2 862
3 067
3 360
2123
2 364

ÎN AGRICULTURĂ
— ingineri agronomi, zootehniști, mecanici
și medici veterinari
— tehnicieni agronomi, zootehniști, mecanici
și veterinari
— maiștri din centrele de întreținere
și reparații de la S.M.A.
și de la I.M.A.I.A.
— economiști

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA
— ingineri
— subingineri
— maiștri
— economiști

constituire a fondurilor de participa
re a oamenilor muncii la realizarea
producției, a beneficiilor și la împăr
țirea beneficiilor, de creșterea de la
1 la sută la 2 la sută (din fondul de
retribuire planificat) a fondului de
premiere pentru rezultate deosebite
în muncă.
O altă componentă a părții varia
bile din retribuția nominală, care asigură personalului muncitor din agricultură și industria alimentară ve
nituri sporite, o constituie adaosul de
acord. Prin generalizarea de la 1 oc
tombrie 1983 a acordului global, oa
menii muncii din aceste sectoare de
activitate pot incasa venituri nelimi
tate, în funcție de gradul de îndepli
nire a sarcinilor de plan.
Lucrătorii din agricultură și din in
dustria alimentară, ca și din celelalte
unități industriale de stat subordo
nate ministerului nostru vor continua
să beneficieze și de alte drepturi
bănești sub formă de premii pentru
economii de materii prime, materia
le și energie, de stimulente pentru
depășirea sarcinilor de export și de
alte categorii de venituri.

chiar dacă vor avea retribuții mai
mari de 4 000 lei. Potrivit prevederi
lor Decretului Consiliului de Stat nr.
325/1983, retribuțiile tarifare majora
te nu afectează drepturile de alocație
de stat pentru copii și chiriile pentru
locuințe, stabilite în condițiile legii
pînă Ia data majorării retribuției.
— De ce alte majorări de venituri
va beneficia personalul muncitor din
agricultură și din unitățile industria
le de stat subordonate Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare?
— începînd cu data de 1 martie,
creșterea veniturilor personalului
muncitor din agricultură Și din uni
tățile industriale subordonate minis
terului nostru se va realiza nu numai
prin majorarea retribuției tarifare,
ci și prin majorarea componentelor
care alcătuiesc partea variabilă a re
tribuției nominale. Dacă sporul de
vechime, care intră in componența
părții variabile a retribuției nomi
nale se majorează de la 1 martie, în
schimb alte componente ale părții
variabile din retribuția nominală
s-au majorat incă de la 1 septembrie
1983. Este vorba de dublarea cotei de

MECANIC AGRICOL
2 560—4 020

2 690—4 230

1 940—3 050

2 040—3 200

2 470—3 350
2 470—3 840

2 590—3 520
2 590—4 030

categoria III de lucrări în cimp, cu o vechime neintreruptă in aceeași unitate
de 16 ani
— în lei —

Venituri

în cazul realizării
integrale a sarci
nilor de plan

în cazul depășirii
sarcinilor de plan
cu 20 la sută

în cazul nereali
zării sarcinilor de
plan cu 20 la sută

pînă la
de la
pînă la
de la
pînă la
de Ia
1 martie
1 martie
1 martie 1 martie 1 martie 1 martie
2 590—4 030
2 425—3 520 Retribuția
2 290—3 200
tarifară
3 270
3 440
3 270
3 410
3 270
3 440
2 500—3 850 Sporul
de
315 (12%)
174 (7%)
vechime
174
315
174
315
•) retribuțiile tarifare sînt diferențiate pe gradații și nivel de încadrare, Adaosul ds
iar la economiștii din agricultură retribuțiile sînt cele corespunzătoare
acord sau
grupei IV de ramuri.
diminuarea
—
de reirîbuție
+654
+ 688
—654
—688
în medie cu 5 la sută se majorea
Cotele
ză și retribuțiile tarifare ale persona
3 444
3 755
4 098
2 790
4 443
3 067
sporului de vechime TOTAL
lului încadrat pe funcții din trusturi,' Tranșe
Sporul dle vechime ieste calculat corespunzător retribuției tarifare de
întreprinderi agricole de stat și alte de vechime
Pină Ia
. De Ia încadrare, la; categoria 5, treapta II, rețeaua tarifară construcții de mașini
1 martie 1 martie A regie.
unități asimilate, din consilii unice
agroindustriale de stat și cooperatis
—3— 5 ani
3%
BRUTAR
te (personal retribuit de stat), din
5—10 ani
3%
6%
cooperative agricole de producție 10—15 ani
categoria 6, treapta II, eu o vechime neintreruptă in aceeași unitate
5%
9%
(personal retribuit de stat), din uni 15—20 ani
de peste 20 de ani
12%
7%
— în lei —
tăți industriale de stat subordonate peste 20 an!
10%
15%
Ministerului Agriculturii și Industriei
în
cazul
realizării
în
cazul
depășirii
în
cazul
nerealiAlimentare, ca și din complexe de
— în ce condiții se păstrează drep
integrate a sarcisarcinilor de plan zării sarcinilor de
producere, valorificare și industriali turile de compensație și de alocație
nilor de plan
cu 20 la sută
plan cu 20 la sută
Venituri
zare a legumelor și fructelor
de stat pentru copii ?
pînă
la
de
la
pînă
la
de
la
pînă la
de Ia
— Care sînt noile cote ale sporului
— Personalul muncitor din agricul
1 martie
1 martie
1 martie 1 martie 1 martie 1 martie
de vechime pentru activitate neîntre tură și din unitățile industriale de stat
ruptă in aceeași unitate ?
subordonate Ministerului Agriculturii Retribuția
tarifară
2 458
2 600
2 458
2 600
2 458
2 600
— De la 1 martie, odată cu majora și Industriei Alimentare, care au be
rea retribuției tarifare, se majo neficiat pină la 1 martie a.c. de com Sporul de
246 (10%) 390 (15%)
vechime
246
390
246
390
rează și cotele sporului de vechime pensație pentru majorări de prețuri Adaosul
de
pentru activitate neîntreruptă in a- la produsele agroalimentare, la ener
acord sau
1
ceeași unitate, pentru întregul per gia electrică, termică, gază naturale
diminuare:
sonal muncitor din agricultură și din și alți combustibili, potrivit preve
de retribuție
—
+492
+ 520
—492
—520
—
unitățile industriale de stat subordo derilor decretelor Consiliului de Stat
2 704
2 990
3 196
2 212
3 510
2 470
nate ministerului nostru. Noile cote, nr. 46 și 240 din 1982, vor continua să TOTAL
care se aplică la retribuțiile tarifare beneficieze de aceste compensații și
Grupaj realizat de Mihai IONESCIJ^
după majorarea retribuției tarifare,
majorate, vor fi următoarele :

cinema
Q Prea cald pentru luna mai : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15: 13,30; 15,45;
18; 20, CULTURAL
(83 50 13) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRIVIȚA
(17 08 58) — 8,30; 12,15; 14,15; 16; 18; 20.
® Ringul: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11;
13,15; 15,45; 18; 20.
0 Un petic de cer : LIRA (31 71 71) —
15,30;
17,30;
19,30,
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
Q Bocet vesel : COSMOS (27 54 95) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30,
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
& Alarmă în Deltă — 15,30; 17,30,
Miezul fierbinte al plinii — 19,30 :
PACEA (60 30 85),
0 Capcana mercenarilor — 16; 18,
Miezul fierbinte al piinii — 20 : PRO
GRESUL (23 94 10).
0 Astă-seară dansăm tn
familie :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20.
O Mama — 9; 11; 13; 17,15, Atenție la
gafe — 15,15; 19,15 : DOINA (16 35 38).
0 Nea Mărin miliardar : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.

2 470—3 840
2 310—3 350
2 180—3 050
2 380—3 670

0 Dragostea și revoluția — 17,30;
19,30, Aventurile lui Babușcă — 15,30:
VIITORUL (11 48 03).
0 Efendi: CENTRAL (14 12 24) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Gară pentru doi: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, FLOREASCA
(33 29 71) — 9,30'; 14; 16,45; 19,30.
0 Scuzați, dv. vedeți fotbal ? : MUN
CA (21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Cînd o să vină tata : POPULAR
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Cancan frenetic: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17,30; 19,30.
'
0 Fără panică, vă rog ; DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Nu pot să-ți spun „adio" : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
e Can-Can: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 A dispărut o navă : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Salamandra : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Domnișoara Noorie : EXCELSIOR
(65 49 45) - 9; 11,15; 16; 18.15; 20,15,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15, GLORIA (47 46 75) —
9,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 Zică ce vor zice : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 20, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
FLAMURA (85 77 12) — 8,15; 12; 14; 16;
18; 20.
0 O afacere murdară : VICTORIA

(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20.
0 Războiul
stelelor :
AURORA
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
0 Strada Hanovra ; UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Afacerea Pigot : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA
(21 31 86) — 9; 11; 13; 17,15; 19,30.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Comedie de modă veche —
19,30; (sala „Ion Vasilescu") : Inocen
tul — 19,30; (sala Atelier) : Intre pa
tru ochi (A) — 19.
©
Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Ovidiu Bălan. So
list : Rudolf Kerer (U.R.S.S.) — 19.
® Opera Română (13 18 57) : Recital
extraordinar de canto și balet — 15,30;
Lacul lebedelor — 18,30.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Singe
vienez — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Luna
dezmoșteniților — 19;
(sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) ; Rezervația
de pelicani — 19.

• Teatrul Mic (14 70 81) : Nu pot să
dorm — 15.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop
pe autostradă — 19,30.
© Teatrul
de comedie
(16 64 60) :
Arma secretă a lui Arhlmede — 16;
19.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala Magheru) : Micul infern — 19,30; (sala
Studio) : Trăsura la scară — 19.
& Teatrul Glulești. (sala
Majestic,
14 72 34) ; Arta conversației — 19,30;
(sala Giuleștl, 10 04 85) : Hotel „Zodia
gemenilor" — 19.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Frumosul .din pădurea zăpăcită —
19,30.
® Ansamblul „Rapsodia română»
(13 13 00) : Cint de drag și voie bună
— 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Intre caftan și smoking — 18,30.
© Teatru! „Ion Creangă" (50 26 55) :
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 14;
Trei grăsani — 17,30.
& Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Aventurile Iui Plum-Plum — 17; (sala
„Ion Vasilescu") : Dana și leul — 10;
(sala din str. Doamnei nr. 1) : Pulul
— 10.
® Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30,
© Estrada Armatei
(sala C.C.A.,
13 60 64) : Veselia are cuvintui — 19,30.

„Plenara Consiliului Politic Superior al Armatei a analizat, intr-im
climat de înaltă exigență și responsabilitate comunistă, activitatea des
fășurată de comandanți, organe ș: organizații de partid pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de dumneavoastră în magistrala cuvîntare rostită
Ia convocarea-bilanț a activului cadrelor de bază din martie 1983, privind
afirmarea și mai puternică a armatei ea înaltă școală de educare politică,
patriotică și revoluționară, astfel ca fiecare osiaș să devină un luptător
neînfricat, iar după ce termină stagiul militar să se afirme ca un bun
activist, bun propagandist al politicii partidului.
Participanții Ia plenară iși reafirmă, și cu acest prilej, simțămintele
de profundă stimă, dragoste și devotament nețărmurit pe care oștirea
țării, asemenea întregului popor, le nutrește față de dumneavoastră,
arhitectul României moderne, apărătorul neînfricat al libertății și suve
ranității patriei socialiste, conducător clarvăzător și revoluționar consec
vent, bărbatul de stat de a cărui neobosită activitate, plină de abnegație
și dăruire, sînt indisolubil legate toate marile realizări ale națiunii noastre
in ascensiunea sa hotărîtă spre culmile luminoase ale socialismului,
dezvoltarea și întărirea capacității de apărare a patriei, crearea doctrinei
militare naționale, remarcabilul prestigiu de care țara noastră se bucură
in întreaga lume.
Permiteți-ne să vă exprimăm, cu toată căldura inimilor noastre, cele
mai vii mulțumiri și întreaga noastră gratitudine pentru orientarea nouă,
revoluționară, privind rolul armatei, ca instituție cu pregnantă misiune
formativ-educativă, în viața societății noastre socialiste. Circumscrise
preocupărilor dumneavoastră statornice pentru întărirea capacității de
apărare a patriei, a unității indisolubile dintre popor și armată, indicați
ile și sarcinile pe care ni le-ați dat, cu un an în urmă, pe acest tărîm,
au pentru noi valoarea unui adevărat program de acțiune, deschizînd noi
orizonturi întregii munci politico-ideoiogiee și culturai-educative din
armată, în formarea tinerilor afiați sub drapel în spiritul militantismului
revoluționar, devotați patriei, poporului și Partidului Comunist Român,
cauzei socialismului".
în continuare, in telegramă se spune :
„Pe deplin conștient! de răspunderile ce ne revin din istoricele
hotăriri ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidu
lui, din Directiva privind pregătirea militară și politică, din ordinele
dumneavoastră, mult stimate tovarășe comandant suprem, vom acționa
neabătut pentru ridicarea pe noi trepte a întregului proces de pregătire
de luptă a trupelor, creșterea în continuare a rolului armatei de puternică
școală de educare politică, patriotică și revoluționară, afirmarea ei tot
mai activă în întreaga viață sociai-politică și spirituală a țării, aeordînd
toată atenția creșterii calității și eficienței muncii de partid, organizato
rice și politico-educative, sporirii roiului de factor politic conducător al
organelor și organizațiilor de partid. Armata țării va fi și în continuare
o prezență activă pe șantierele marilor construcții ale socialismului, iși
va aduce contribuția la realizarea programului de irigații și a celorlalte
programe elaborate de partid pentru dezvoltarea și înflorirea patriei,
întărind astfel și mai mult legătura cu poporul, capacitatea de apărare
a patriei.
Vă asigurăm, tovarășe comandant suprem, că armata țării iși va
onora cu cinste înaltele misiuni pe care i le-ați încredințat, că ostașii ei,
in aceeași unitate de voință cu toți oamenii muncii, vor acționa fără
preget pentru a întîmpina cu cel mai bogat raport de înfăptuiri ostășești
aniversarea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperlalistă și cel de-al XIH-lea Congres al partidului".

încheierea cursurilor de perfecționare a pregătirii
președinților de cooperative agricole de producție
Miercuri s-a încheiat în Capitală
cursul de perfecționare â pregătirii
președinților de cooperative agricole
de producție cu durata de 3 luni și
jumătate organizat de Academia
„Ștefan Gheorghiu" șl Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de
Producție. în centrul atenției a stat
realizarea sarcinii trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea pe problemele muncii organi
zatorice și politico-educative din au
gust 1983 ;cu.... privire la . asigurarea
unei temeinice pregătiri politice și
profesionale, formarea lor ca acti
viști revoluționari, înarmarea aces
tora cu știința revoluționară materialist-dialectică, buni cunoscători ai
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru.
Pe toată durata cursului s-a urmă
rit cunoașterea aprofundată de către
președinții cooperativelor agricole a
obiectivelor fundamentale ale noii
revoluții agrare în România, însuși
rea de către președinți a legilor, de
cretelor și altor acte normative care

privesc agricultura, munca și viața
țărănimii, a statutelor organizațiilor
socialiste din agricultură, a unor te
meinice cunoștințe agrozootehnice,
de economie agrară, juridice, pri
vind buna organizare a producției și
muncii în sectoarele vegetale, zoo
tehnice șl mica industrie, cunoaște
rea și aplicarea noului mecanism
economico-financiar, creșterea efi
cienței economice.și .ridicarea..grațiului de rentabilitate a tuturor coo
perativelor, probleme de retribuire a
muncii și de ridicare a cointeresării
materiale a cooperatorilor în spori
rea producțiilor și veniturilor.
Participanții la adunarea de în
cheiere a cursului au adresat Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU o telegramă în care se
exprimă hotărîrea de a acționa cu
fermitate pentru înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare, a sarci
nilor privind obținerea unor pro
ducții record în anul 1984.

„Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se
spune in telegramă, că vom organiza mai bine munca în campania din
această primăvară, vom efectua lucrările agricole la termenele stabilite,
vom realiza integral livrările la fondul de stat, vom aplica ferm noile
cuceriri ale științei și practicii înaintate pentru a obține producții record,
întimpinind astfel cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și anliimperialistă și cel de-al XIH-lea Con
gres ai Partidului Comunist Român.
Vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom ac
ționa cu deplină responsabilitate comunistă, împreună cu țăranii coope
ratori, cu ceilalți lucrători din agricultură, sub conducerea organelor și
organizațiilor de partid, pentru a fi Ia înălțimea cerințelor sporite pe care
partidul Ie pune in fața cooperativelor agricole de producție, pentru a ne
aduce din plin contribuția Ia realizarea programului partidului de făurire
a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie,
Republica Socialistă România".

SPORT
FOTBAL t Rezultatele etapei
Etapa a XXI-a din divizia A de
fotbal a fost dominată de cele trei
meciuri de la București și Pitești,
importante pentru partea superioară
a clasamentului.
La București, 70 000 de spectatori
au asistat la cuplajul interbucureștean.
în deschidere, Dinamo — Rapid
1—0 (0—0), după un meci dinamic, în
care echipa campioană a primit o
replică foarte bună din partea for
mației feroviare. Aceasta a ratat
cîteva mari ocazii de a înscrie. Golul
a fost marcat de Augustin, în minu
tul 65.
Meciul vedetă, Sportul studențesc
— Steaua 2—0 (0—0); a fost domi
nat tactic de universitarii bucureșteni, care au avut în tînărul Hagi
cel mai bun jucător de pe teren.
Steaua a prezentat o formație mult
remaniată față de etapa trecută. Go
lurile au fost înscrise de Mircea
Sandu (min. 52 și 88), mereu eficient
în fața porții adverse, totuși la
ambele a greșit decisiv fundașul cen
tral la marcaj — Tătăran.
La Pitești, F.C. Argeș — Universi
tatea Craiova 2—1 (1—1), un meci
întrerupt de arbitru de două ori din
cauza ceții. A marcat Adrian Popes
cu (23) pentru oaspeți, dar argeșenii
au egalat prin Toma (26) și au luat
conducerea, spre sfîrșitul partidei,
prin Jurcă (88). Craiovenii au ratat
un penalti în minutul 90, cînd la
șutul lui Țicleanu excelentul portar
Cristian a respins mingea în corner.
Surpriză de proporții la Bacău,
unde echipa locală, după ce învinsese
la Iași în etapa trecută, a pierdut în
fața ultimei clasate. Scor : S.C. Bacău
— Petrolul 0—1 (0—1), gol marcat
de Lazăr (44). Cu această victorie,
petroliștii au părăsit ultimul loc din
clasamentul general.
Altă surpriză, la Slatina : F. C.
Olt — Dunărea 1—1 (1—1), punctele
fiind înscrise de Antohi (39), iar,
pentru gazde, de Minea (45).
La Petroșani, în derbiul hunedorean, Jiul — Corvinul 2—2 (0—1).
Juniorul Mateuț s-a evidențiat din
nou, deschizînd scorul în minutul
34. Jiul a egalat și a. luat conducerea
prin Găman (47) și M. P6pa (62). Egalarea aparține lui Gabor (79).
Rezultate relativ normale la Ora

a

XXI-a

dea, Rîmnicu Vîlcea și Tirgu Mu
reș : F.C. Bihor — Politehnica Iași
2—1 (2—1), goluri marcate de Zare
(9) și Grosu (31, din 11 m), respec
tiv, Ursu (45) ; A.S.A. — C.S. Tîrgoviște 2—1 (0—1), goluri marcate de
Burleanu (45) pentru oaspeți, res
pectiv, de Ciorceri (62) și Fanici
(85) ; Chimia — F.C. Baia Mare
1—0 (1—0), gol marcat de Alexan
dru (12).
CLASAMENTUL
I. Dinamo
21 12 7 2 39-17 31
2. Steaua
21 13 3 5 45-15 29
3. Sportul stud. 21 12 4 5 33-19 28
4. U. Craiova
21 12 2 7 33-17 26
5. F.C. Bihor
21 10 4 7 36-27 24
6. F.C. Argeș
21 11 2 8 28-22 24
7. S.C. Bacău
21 10 3 8 20-26 23
8. F.C. Olt
21 6 10 5 17-14 22
9. Pol. Iași
21 7 8 6 22-22 22
10. Chimia
21 8 5 8 25-29 21
11. Jiui
21 8 5 8 18-26 21
12. Corvinul
21 7 5 9 28-27 19
21 7 4 10 19-26 18
13. A.S.A.
21 7 4 10 20-36 18
14. Baia Mare
15. Rapid
21 5 6 10 15-23 16
16. C.S.U. Galați 21 3 8 10 12-22 14
17. Petrolul
21 3 5 13 14 34 11
18. Tirgoviște
21 3 5 13 14-36 11
ETAPA VIITOARE
(duminică, 11 martie)
Capul de afiș al etapei viitoare
va fi la Craiova : Universitatea —
Sportul studențesc. în celelalte par
tide : Dinamo — Dunărea, Politehni
ca Iași — Steaua, F.C. Argeș — F.C.
Olt, Rapid — Chimia, F.C. Baia
Mare — Corvinul, Petrolul — A.S.A.,
Jiul .— F.C. Bihor și C.S. Tirgovișts
— S.C. Bacău,

★

Sîmbătă, 3 martie, se va juca, la
Pitești, de la ora 14, un interesant
meci Universitatea Craiova — Rapid
București, restanță din optimile de
finală ale „Cupei României".
■fc
Reamintim că miercuri, 7 martie,
echipa reprezentativă de fotbal va
juca, la Craiova, un meci amical cu
formația similară a Greciei, în timp
ce, la Tbilisi, echipa campioană a
României, Dinamo București, va întîlni pe Dinamo Minsk, în sferturile
de finală ale „Cupei campionilor
europeni".

La invitația Marii Adunări Națio
nale, miercuri seara a sosit în Capi
tală o delegație a Camerei Deputați
lor a Marelui Ducat al Luxemburgu
lui, condusă de Lfeon Bollendorff,
președintele Camerei Deputaților.
Din delegație fac parte Joseph
Eyschen, vicepreședinte al Camerei
Deputaților, Victor Braun, secretar
al Biroului Camerei Deputaților și
primar al orașului Grevenmacher,
Roger Krier, Edouard Juncker, mem
bri ai Biroului Camerei Deputaților,
Guillaume Jean Wagener, secretar
general al Camerei Deputaților.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost salutați de Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale, de deputați.
(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Constantin Olteanu, a adre
sat o telegramă de felicitare minis
trului apărării naționale al Republi
cii Democrate Germane, general de
armată Heinz Hoffmann, cu prilejul
celei de-a 28-a aniversări a creării
Armatei populare naționale a' Repu
blicii Democrate Germane.
Cu același prilej, atașatul militar,
aero și naval al R.D. Germane la
București, colonel Karl Heinz Frie
dewald, s-a întîlnit cu cadre și mi
litari dintr-o unitate a armatei
noastre, cărora le-a vorbit despre
evenimentul aniversat.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 1 martie, ora 20 — 4 martie,
ora 20. In țară : Vremea va £i umedă.
Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea
precipitații locale, mai ales sub formă
de lapovlță și ninsoare, mai frecvente
în ultimele zile. Vînt slab pînă la mo
derat, cu intensificări locale, predominînd din sectorul nord-vestic în estul
țării. Temperatura aerului va marca o
scădere spre sfîrșitul intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 8 șt
plus 2 grade, maximele vor oscila în
tre minus 2 șl plus 8 grade, loca! mal
coborîte în ultimele zile. Ceață locală.

Astăzi — ultima zi
de participare Ia

Tragerea
extraordinară Loto
a Mărțișorului
De la agențiile Loto-Pronosport se mai pot procura numai
astăzi bilete cu numerele alese
pentru tragerea extraordinară
Loto a Mărțișorului. Se reamin
tește că în cadrul a 12 extra
geri cu un total de 120 de nu
mere, participanților Ii se oferă
Șanse multiple de cîștiguri în
autoturisme „Dacia 1300“, mari
sume de bani și excursii peste
hotare. Biletele de 25 lei vari
anta au drept de cîștiguri la
toate extragerile. Se poate par
ticipa pe variante simple, va
riante combinate și combinații
„cap de pod“, achitate sută Ia
sută sau în cotă de 25 la sută.
Un bilet la această tragere poa
te fi și un cadou plăcut cu pri
lejul Mărțișorului.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigătoare la tragerea Ia sorți lunară din
29 februarie 1984

s
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Valoarea
cîștigurilor

actualelor tarife — în funcție de
producțiile obținute și rezultatele
economico-financiare înregistrate de
unitățile în care lucrează.
— în ce măsură se majorează re
tribuțiile tarifare ale muncitorilor
din unitățile agricole de stat și din
unitățile industriale din subordinea
Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare?
— Muncitorii agricoli din între
prinderile agricole de stat și cele
lalte unități agricole de stat (ferme
de producere a legumelor și fruc
telor din cadrul I.P.I.L.F.-urilor,
ferme de producție agricolă din uni
tățile de cercetare etc.), stațiunile
pentru mecanizarea agriculturii, ca
și muncitorii din întreprinderile in
dustriale din subordinea ministeru
lui nostru, inclusiv cei din sectorul
de prelucrare și desfacere a legu
melor și fructelor vor beneficia de
la 1 martie a.c. de o majorare a
retribuțiilor tarifare de încadrare,
în medie, cu 5,5 la sută. Comparativ
cu retribuțiile anterioare, noile re-*
tribuții tarifare majorate vor fi
următoarele :

al C.C. al P.C.R.,
general-colonel
Constantin Olteanu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., ministrul apărării naționale.
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la plenară au
adresat o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, comandantul suprem al
Forțelor Armate, in care se spune :

Numărul cu
rent al obli
gațiunii

In legătură cu această majorare,
am solicitat amănunte și precizări
tovarășului Gheorghe PĂSCU, di
rector adjunct în Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare.
— începînd de azi, 1 martie —
ne-a precizat la început tovarășul
director — va beneficia de preve
derile Decretului Consiliului de Stat
pentru majorarea retribuției între
gul personal muncitor retribuit de
stat din agricultură și unitățile in
dustriale subordonate Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare.
Este vorba de circa 1 milion de per
soane, care lucrează in întreprinde
rile agricole de stat, în unitățile pen
tru mecanizarea agriculturii, în cele
de producere a nutrețurilor combi
nate, în întreprinderile pentru legu
me și fructe, in industria alimentară
și de conserve, în toate celelalte
unități industriale de stat din cadrul
ministerului nostru.
în privința membrilor cooperati
velor agricole de producție, aceștia
vor continua să beneficieze de ve
nituri corespunzătoare normelor de
muncă efectuate — prin menținerea

Miercuri a avut loc în Capitală
plenara Consiliului Politic Superior
al Armatei, care a analizat activita
tea desfășurată de comandanți, or
gane și organizații de partid pentru
îndeplinirea sarcinilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în cuvintaiea rostită la convocarea-bilanț a
activului cadrelor de bază din mar
tie 1983.
La lucrările plenarei au participat
tovarășii Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, • secretar

Sosirea unei delegații i
a Camerei Deputaților
a Marelui Ducat î
al Luxemburgului

Numărul
cîștigurilor

PLENARA CONSILIULUI POLITIC
SUPERIOR AL ARMATE!

Începînd de azi, 1 martie
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1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
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1
1
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99364
38221
93011
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45389
94417
69251
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07589
41801
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08996
18008
77716
80728
11363
83587
93472
82067
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57957
32051
75317
08211
54050
23913

97
54
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82
53
14
108
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148
137
118
80
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82
95
13
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109
84
11
13
109
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97
85
126
23

50 000
50 000
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40 000
40 000
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35 000
35 000
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30 000
30 000
30 000
30 000
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25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
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20 000
20 000
20 000
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19
02
76
81.
40
128
56
94
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137
13
47
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94
76
102

5 000
3 000
3 000
3 000
1 000
1 000
800
800
800
, 800
800
800
800
800
800
800
800

1
1

u
.s îâl
u *>•
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Ou ~bl)
H X©
100
100
100
100
1 000
1 000
1 000
1 000
l 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
l 000 ■
1 000
1 000

13 428

572
044
684
747
09
67.
22
68
' 04
37
95
93
• 08
08
17
84
76

TOTAL: 13 050 000

Cîstigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști
gurilor este cuprinsă și valoarea
nominală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.
Plata cîștigurilor se efectuează crin
sucursalele, filialele și agențiile
C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150. Ia con
fruntarea cu lista oficială primul
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

Schimb de mesaje
între președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Franțois Mitterrand
cu prilejul primirii la primul ministru a! Franței
a prim viceprim-ministrului guvernului român
PARIS 29 (Agerpres). — Din
partea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. s-a transmis președintelui
Franței, Franțois Mitterrand, un cald
mesaj de prietenie, împreună cu cele
mai bune urări de fericire personală,
de'succese în activitatea de mare
răspundere pe care o desfășoară, de
prosperitate și pace poporului fran
cez prieten.
Adresîndu-se mulțumiri pentru
mesajul primit, s-au transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu din partea
președintelui Franței un mesaj de
prietenie și calde urări de sănătate și
fericire, de succese tot mai mari po
porului român.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
ocazia primirii de către primul mi
nistru al Franței, Pierre Mauroy, a
prim viceprim-ministrului guvernu
lui român, Gheorghe Oprea, care a
condus delegația română la cea de-a
XIII-a sesiune a Comisiei mixte gu
vernamentale de cooperare economi
că, industrială și tehnico-științifică
româno-franceză, ce a avut loc la
Paris.
*

în cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte privind stadiul actual al
schimburilor comerciale și cooperării
economice bilaterale în diverse do
menii și au fost evocate posibilitățile
existente pentru extinderea și inten
sificarea lor in continuare, în confor
mitate cu hotăririle adoptate la nive
lul cel mai inalt. S-a făcut, totodată,
o trecere în revistă a lucrărilor celei
de-a XIII-a sesiuni a comisiei mixte,
apreciindu-se cu satisfacție că aces
tea au fost pozitive și constructive,
că au condus la identificarea unor noi
posibilități de conlucrare reciproc avantajoasă.
A fost evidențiată dorința comună
de a acționa în continuare pentru in
tensificarea cooperării economice și
tehnico-științifice, atît pe plan bila
teral, cît și pe terțe piețe, apreciin
du-se că dezvoltarea tot mai puter
nică pe multiple planuri a raporturi
lor generale româno-franceze serveș
te intereselor fundamentale ale po
poarelor celor două țări, prieteniei
lor tradiționale, constituie o contri
buție la cauza păcii și înțelegerii în
Europa și în lume.
*

Tovarășul Gheorghe Oprea s-a întîlnit cu Laurent Fabius, ministrul
industriei și cercetării științifice al
Franței, examinîndu-se posibilitățile
actuale și de perspectivă pentru adincirea cooperării bilaterale și pe
terțe piețe în industriile automobile
lor, aeronauticii, chimiei, electronicii
și în alte sectoare de interes comun.
Prim viceprim-ministrul guvernu
lui român s-a întilnit, de asemenea,
cu conducerile firmelor Snias (in-

dustria aeronautică), Renault, Citroen,
Rhone-Poulenc, Thomson, precum și
ale altor companii franceze din do
meniile industriale și financiarbancar, cu care au fost examinate
aspecte concrete ale raporturilor eco
nomice franco-române. A fost subli
niată necesitatea de a se intensifica
si diversifica formele de colaborare
dintre întreprinderile românești și
firmele franceze, inclusiv cele mici
și mijlocii, pe baza unor acorduri de
lungă durată.

AGENȚIILE DE PRESA

I

CONSULTĂRI
CHINO-SOVIETICE. Cea de-a patra rundă a con
sultărilor dintre trimișii speciali ai
guvernelor Chinei și Uniunii So
vietice — adjuncți ai miniștrilor
afacerilor externe — va începe, la
12 martie, la Moscova, jn confor
mitate cu acordul intervenit între
cele două țări, transmit agențiile
T.A.S.S. și China Nouă.

PRELIMINARII LA SCRUTI
NUL PREZIDENȚIAL DIN S.U.A.
Preliminariile desfășurate, marți,
în statul american New Hampshire
— primul test electoral în vederea
desemnării candidatului Partidului
Democrat la alegerile prezidențiale
din S.U.A., programate pentru 6 no
iembrie — au consemnat o sur
priză. Potrivit rezultatelor anunța
te, victoria a revenit senatorului
Gary Hart, care a obținut aproxi
mativ 40 la sută din sufragii, în
timp ce fostului vicepreședinte,
Walter Mondale, considerat favorit
al cursei, i-au revenit doar 29 la
sută din voturi.
POPULAȚIA R. P. POLONE.
Potrivit datelor publicate la Var
șovia de Direcția Centrală de sta

tistică, la 31 decembrie 1983 popu
lația R. P. Polone era de 36,7 mi
lioane locuitori. în decursul anului
trecut — relevă agenția P.A.P. —
populația Poloniei a crescut cu
346 000 de persoane.

ȘOMAJUL ÎN OLANDA. Potri
vit cifrelor oficiale date publicită
ții la Haga, în Olanda șomau, la
începutul acestui an, peste 855 000
de persoane, ceea ce reprezintă 15,3
lâ sută din forța de muncă a țării.
Un număr de 330 000 de șomeri —
cu mult peste o treime din totalul
celor fără de lucru — sînt tineri
sub 25 de ani.

INFLAȚIA ÎN AMERICA LA
TINĂ. Anul trecut, prețurile au
cunoscut, in America Latină, o
majorare, in medie, de 130 la sută,
relevă un studiu elaborat de
C.E.P.A.L.
(Comisia Economică
O.N.U. pentru America Latină),
în pofida eforturilor depuse de
majoritatea statelor din regiune,
presiunile inflaționiste din exterior
și creșterea șomajului în America
Latină au fost considerabile, apre
ciază studiul C.E.P.A.L. Potrivit
documentului amintit, cel mai ri-

Schimb de mesaje
la nivel înalt româno-vietnamez
cu prilejul primirii la președintele Consiliului de Miniștri
al R.S. Vietnam a viceprim-ministrului guvernului român
HANOI 29 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost
transmise tovarășilor Le Duan, se
cretar general al C.C. al P.C. din
Vietnam, și Truong Chinh, președin
tele Consiliului de Stat al R. S.
Vietnam, un salut prietenesc și cele
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres, pace și
prosperitate pentru poporul vietna
mez prieten.
Mulțumind și apreciind în mod
deosebit mesajul, tovarășul Fam
Van Dong, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Vietnam,
președintele Consiliului de Minștri
al R. S. Vietnam, a rugat să se
transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu, din partea tovarășilor
Le Duan și Truong Chinh un călduros
salut, împreună cu urări de noi suc
cese, de fericire personală, de pro
gres pentru poporul român prieten.
Schimbul de mesaje â fost prile
juit de primirea de către tovarășul

Fam Van Dong, a tovarășului
Ludovic Fazekas, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R,, viceprim-ministru al guver
nului, președintele părții române
în Comisia mixtă guvernamentală
româno-vietnameză de colaborare
economică și tehnico-științifică, șeful
delegației române la cea de-a șap
tea sesiune a comisiei care și-a des
fășurat lucrările în capitala Vietna
mului. în timpul convorbirii au fost
abordate aspecte legate de extin
derea în continuare a relațiilor poli
tice și economice dintre cele două
țări, noi căi și posibilități de lăr
gire și diversificare a schimburilor
comerciale și a cooperării econo
mice bilaterale.
La întrevedere a luat parte Tran
Phuong, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. S. Vietnam,
președintele , părții vietnameze in
Comisia mixtă guvernamentală ro
mâno-vietnameză de colaborare economică. A fost prezent ambasa
dorul României în Vietnam, Con
stantin Potângă.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri in zona orașului Beirut e Vizita la Damasc
a președintelui Libanului
BEIRUT 29 (Agerpres). — în cursul
zilei de ieri s-au produs noi ciocniri
în diferite părți ale Beirutului și in
regiunea de munte din vecinătatea
capitalei libaneze. Ca și în zilele
precedente, la Beirut, schimburile
de focuri s-au concentrat de-ă lun
gul liniei de demarcație între sec
toarele de est și de vest, iar în
munți în jurul localității Souk ElGharb.
Postul de radio național libanez a
anunțat că trupe aparținînd con-

dicat nivel al inflației la scară ,
regională a fost atins în Argen
tina, Brazilia, Peru, Ecuador, Uru- I
guay și Mexic.
LUCRĂRILE CONSILIULUI MI
NISTERIAL AL O.U.A. La Addis ‘
Abeba au continuat lucrările reu
niunii Consiliului Ministerial al Or
ganizației Unității Africane. Luînd |
cuvîntul, secretarul general ad-interim al organizației, Peter Onu, a I
subliniat necesitatea elaborării unei
strategii a țărilor africane in lupta ‘
împotriva apartheidului, avîndu-se .
în vedere fenomenele nou apărute
în sudul continentului. Referindu-se la recentele negocieri dintre
Angola, Mozambic și R.S.A., el a I
arătat că realizarea înțelegerilor
convenite va duce la retragerea tru
pelor sud-africane din Angola și la i
îndeplinirea Rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate pentru Na- I
mibia.
A FOST EVITATA, în ultimul I
moment, o catastrofă aeriană, I
marți, la aeroportul internațional
„Kennedy", din New York. Un .
avion de tipul DC-10, cu 163 de j
pasageri la bord, aparținînd liniilor
suedeze „SAS“, a părăsit pista, la I
aterizare, pătrunzînd în apele gol
fului din apropiere, relatează agen- •
țiile de presă. Potrivit primelor .
cercetări, aparatul a derapat pe
pista umedă și alunecoasă, ateri
zarea avind loc în condițiile unui
viscol puternic. Se precizează că I
nici un pasager nu a fost grav
rănit.

1—

tingentului francez din cadrul For
ței multinaționale au ocupat poziții
în sectorul Ras Al-Nabe al liniei
de demarcație, pentru a neutraliza
'districtul respectiv și a separa păr
țile în conflict.

DAMASC 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel,
a sosit la Damasc, unde va avea
covorbiri cu președintele Siriei,
Hafez Al-Assad, în legătură cu re
centele evoluții din Liban, infor
mează agenția Reuter. In această
vizită, șeful statului libanez este
însoțit de ministrul său de externe,
Elie Salem.
AMMAN 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, s-a întilnit,
la Amman, cu membrii Consiliului
Național Palestinian (C.N.P.), care
trăiesc în Iordania, și cu mai multe
personalități palestiniene. Cu acest
prilej, transmite agenția palestiniană
de presă W.A.F.A., Yasser Arafat i-a
informat pe cei prezenți despre si
tuația revoluției palestiniene și pro
blema unității naționale palestiniene.
El a relevat că actualele convorbiri
palestiniano-iordaniene vizează gă
sirea unei formule pentru o acțiune
comună care să întărească dirzenia
maselor palestiniene din teritoriile
ocupate.

„Trebuie sâ fim vigilenți.
De hotărîrea și acțiunea
noastră depinde totul". In
OLANDA, mitingurile pentru pace,
desfășurate in marile orașe, au adu
nat, într-un uriaș șuvoi de voințe,
sute de mii de oameni. „Poporul
olandez — scrie ziarul „VRIJE
VOLK“ — dorește, ca și toate po
poarele Europei, ale întregii planete,
să trăiască în pace și înțelegere. De
aceea, el respinge cu hotărire pre
zența in Olanda și în restul Europei
a- rachetelor nucleare. Noi, olandezii,
ne-am creat, țara cu eforturi uriașe.
Trebuie să fim vigilenți, să nu admi
tem ca ea să fie distrusă. De hotărirea și acțiunea noastră depinde
totul".
în realizarea acestui angajament,
reprezentanți ai municipalităților din
267 de localități — între care Haga și
Amsterdam — au conlucrat pentru
întocmirea unui program național
împotriva eurorachetelor, a cursei
înarmărilor, în sprijinul dezarmării.
S-a evidențiat, de asemenea, poziția
energică a Partidului Muncii, a Parti
dului Comunist, a socialiștilor, radi
calilor, a cercurilor clericale, care au
respins categoric decizia de ampla

sare a rachetelor în țară. La recentul
său congres, desfășurat la Amster
dam, Partidul Muncii din Olanda a
cerut guvernului să renunțe la insta
larea noilor arme nucleare pe terito
riul țării. Delegații la congres au
subliniat
necesitatea
amplificării
luptei pentru reducerea bugetelor
militare ca o contribuție activă la în
cetarea cursei înarmărilor.
Se desfășoară cu succes acțiunile
simbolice de proclamare' a unor așe
zări și regiuni drept zone denuclea
rizate — acțiuni sprijinite pină acum
de consiliile a peste 100 de localități
— ca prime măsuri în vederea trans
formării Olandei și a întregului con-

Tineretul — cel mai amenințat de
sporirea arsenalelor nucleare — este
prezent în toate marile acțiuni alș
militanților pentru ■ dezarmare și
pace. O mare demonstrație desfășu
rată în capitala Belgiei, cu participa
rea studenților de la Universitățile
Bruxelles, Liege, Gent, Louvain,
Mons, Anvers, a evidențiat puternic
împotrivirea față de amplasarea ra
chetelor în Europa, dorința ca „Eu
ropa să fie proclamată zonă denu
clearizată !“.
Și în Belgia se extinde continuu
curentul de opinie favorabil procla
mării unor localități și regiuni drept
zone denuclearizate. O decizie in

LARG CURENT DE OPINIE ÎN BELGIA ȘI OLANDA
ÎMPOTRIVA INSTALĂRfl NOILOR RACHETE
tinent intr-o zonă liberă de arme
nucleare.
Acest curent de opinie nu a rămas
fără ecou în cercurile oficiale. Pri
mul ministru Ruud Lubbers a decla
rat că intenționează să organizeze in
1984 o consultare populară pentru a
ajunge pe această bază la o hotărire
definitivă a cabinetului său.

„Securitatea nu se poate
baza pe cursa înarmărilor",

în BELGIA, starea de spirit a popu
lației este similară celei din Olanda.
Sondajele de opinie sint elocvente:
3 din 4 belgieni se opun amplasării
de rachete pe teritoriul Belgiei. între
organizațiile pacifiste din Belgia și
cele din alte țări s-au stabilit legături
de colaborare. Florennes (Belgia),
Comiso (Italia), Greenham Common
(Anglia), Woenshrecht (Olanda) au
devenit verigile unui lanț viu de
opoziție fermă față de cursa înarmă
rilor. Numai în cursul anului 1983 la
mișcările pacifiste din Belgia au fost
antrenate circa 100 de partide, aso
ciații și comitete de o largă paletă
politică — care numără in rîndurile
lor 4 500 000 de aderenți — animate
de dorința comună de a curma evo
luția îngrijorătoare din viața inter
națională, ca urmare a proiectelor și
deciziilor privind eurorachetele. Mari
demonstrații de protest au fost orga
nizate la Florennes, în fața bazei
militare americane unde ar urma să
fie instalate primele rachete.

acest sens a fost anunțată de con
siliul local al provinciei Namur. Ase
menea inițiative întrunesc un larg
sprijin în rîndul sectoarelor celor
mai diverse ale populației, sint ur
mărite cu simpatie, cu sentimente de
profundă solidaritate. „Noile rache
te — declara Gustav Mateis, prima
rul orașului Lommel — nu consoli
dează securitatea Belgiei, ci, dimpo
trivă, ar spori pericolul transformării
ei, in cazul unui conflict nuclear,
intr-o uriașă țintă. Nu putem asista
pasivi, la nesfirșit, in fața escaladă
rii înarmărilor. Securitatea popoare
lor din Est și Vest nu trebuie să se
bazeze pe cursa înarmărilor !“
Problema eurorachetelor a devenit
o sursă de aprige controverse între
partidele politice. în dezbaterea an
gajată în parlament asupra staționă
rii celor 48 rachete de croazieră,
partidele liberal și social-creștin,
membre ale coaliției guvernamenta
le, s-au pronunțat pentru, în timp
ce partidele socialist (flamand și va
lon) și comunist și-au exprimat îm
potrivirea față de aceste proiecte. O
rezoluție inițiată de socialiștii fla
manzi preconiza o amînare a ampla
sării rachetelor cu șase luni „pentru
a se da o șansă păcii". După vot, in
fluentul ziar „Le Soir“ a publicat pe
prima pagină părerea unui senator,
lider al partidului ecologist, care
preconiza o consultare populară
directă în această problemă de inte
res vital pentru națiune.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului de Stat al
Planificării din România, Ștefan
Birlea, a avut convorbiri la Moscova
cu N. Baibakov, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, președintele
Comitetului de Stat al Planificării
al U.R.S.S. Au fost examinate, in
tr-o atmosferă prietenească, aspecte
ale dezvoltării în continuare a co
laborării economice dintre Republi
ca Socialistă România și Uniunea
Sovietică, precum și ale coordonării
planurilor de dezvoltare economicosocială a celor două țări în viitorul
cincinal.

WASHINGTON 29 (Agerpres). —
Negocierile angajate între liderii
parlamentari și reprezentanții Casei
Albe asupra mijloacelor de reducere
a deficitului bugetar al S.U.A. cu 100
miliarde dolari în următorii trei
ani au intrat în impas, relatează
agențiile U.P.I., Reuter și France
Presse. Se precizează că întîlnirea —
a patra de la începerea negocierilor
— s-a încheiat prin dezacord fățiș,
fără să fie prevăzută data viitoarei
reuniuni. în cadrul întilnirii, parla
mentarii democrați au reproșat re-
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Consfătuire a adjuneților
miniștrilor afacerilor
externe din unele țări
socialiste
MOSCOVA 29 (Agerpres). — în zi
lele de 28 și 29 februarie a.c., la Mos
cova a avut loc o consfătuire la ni
vel de adjuncți ai miniștrilor aface
rilor externe din unele țări socialiste
participante la lucrările comisiei
pentru autoritatea internațională a
teritoriilor submarine și tribunalul
internațional al dreptului mării în le
gătură cu problematica viitoarei se
siuni a acestei comisii.
Participanții s-au pronunțat pentru
o abordare constructivă a probleme
lor care fac obiectul sesiunii comi
siei. întîlnirea s-a desfășurat intr-o
atmosferă de înțelegere reciprocă.

EVOLUȚIA CONFLICTULUI
DINTRE IRAK Șl IRAN
După cum informează agențiile in
ternaționale de presă, în ultimele
zile s-a produs o agravare a con
flictului dintre Iran și Irak. Se des
fășoară ample acțiuni militare in
zone de frontieră dintre cele două
țări.
Un comunicat militar iranian, re
luat de agenția IRNA, afirmă că in
regiunea Al-Ozair și pe frontul de
la Kheibar trupele irakiene au în
registrat pierderi în oameni și ma
teriale. Comunicatul adaugă că în
cercările trupelor irakiene de a opri
operațiunile forțelor iraniene au
fost respinse.
Agenția irakiană INA relevă că
forțele irakiene au respins un atac
iranian la est de orașul Basra, din
sudul Irakului, în cursul operațiunii
militarii iranieni inregistrînd serioa
se pierderi. Totodată, forțele aeriene
irakiene și-au continuat raidurile.
(Agerpres)

prezentanților Casei Albe că refuză
să ia în considerare propunerile vizind nu numai capitolele sociale ale
bugetului, ci și pe cel al cheltuielilor'
militare.
Negocierile au fost inițiate, după
cum se știe, de Casa Albă, ca urmare
a criticilor declanșate de marile de
ficite bugetare preconizate — în jurul
nivelului de 180 miliarde dolari anual
— pentru anii viitori, precum și a
avertismentelor privind posibilitatea
ca acestea să depășească, ca și in
trecut, previziunile.

FERMĂ

Declarația ministrului de externe al Argentinei
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GENEVA 29 (Agerpres). — Luînd
cuvîntul in cadrul Conferinței pen
tru dezarmare de la Geneva, mi
nistrul de externe al Argentinei,
Dante Caputo, a anunțat că țara
sa se pronunță pentru convocarea
unei conferințe la nivel înalt a ță
rilor nealiniate care să-și poată
spune astfel cuvîntul pentru a determina realizarea de progrese în
ceea ce privește dezarmarea nucleară. El a făcut cunoscut că președințele Argentinei, Râul Alfonsin, a adresat primului ministru al

Indiei, Indira Gandhi, care asigură președinția mișcării de nealiniere, o scrisoare în care propune organizarea unei asemenea reuniuni,
într-o conferință de presă uiterioară, ministrul de externe argentinian a arătat : „Marea majoritate
a locuitorilor globului va fi afectată direct de un eventual conflict
nuclear. în mod paradoxal, această vastă majoritate are astăzi cele
mai reduse drepturi și posibilități
de a influența negocierile internaționale de dezarmare".
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CIPRU : 0 nouă organizație de luptă pentru pace
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NICOSIA 29 (Agerpres). — La
Nicosia a fost anunțată constitui
rea Mișcării pancipriote pentru
pace și dezarmare, avind drept
obiectiv lupta împotriva cursei
înarmării și a pericolului unui

holocaust nuclear, transmite agen
ția C.N.A.
între obiectivele mișcării se în
scrie și lupta pentru libertatea și
suveranitatea Ciprului, menționea
ză sursa citată.

Mesaj al populației din Nagasaki
TOKIO 29 (Agerpres). — Reșpectarea strictă a statutului denuclearizat al Japoniei și intensifi
carea eforturilor în vederea adop
tării de măsuri concrete în direcția
dezarmării și a lichidării armelor
nucleare — acestea sînt cerințele
adresate guvernului nipon de auto
ritățile orașului Nagasaki. într-un
mesaj adresat ministrului de ex-

teme nipon, Shintaro Abe, oficia
litățile municipale din Nagasaki
relevă că populația orașului este
neliniștită de creșterea pericolului
unui război termonuclear și cere
respectarea celor trei principii ne
nucleare înscrise în constituția
țării : de a nu avea, a nu intro
duce și a nu produce arma nucleară pe teritoriul Japoniei.

S.U.A.: Un apel în sprijinul înghețării
arsenalelor nucleare
WASHINGTON 29 (Agerpres). —

Comitetul american „Alegătorii în
I sprijinul
înghețării arsenalelor nu

cleare ’84“ s-a pronunțat în favoa
acord între
această pro
blemă. Problema preîntîmpinăril
unui război nuclear șl încetarea
cursei înarmărilor constituie o
sarcină deosebit de importantă,
deoarece de aceasta depind nu
numai viitorul cetățenilor ameri-

încheierii unui
ț rea
S.U.A. și U.R.S.S. în
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câni, ci și soarta întregii omeniri,
se subliniază într-un apel al comitetului. Primul și cel mai important pas necesar în această direcție trebuie să fie un acord
între S.U.A. și U.R.S.S. cu privire
la înghețarea experiențelor, producerii și desfășurării oricăror
rachete nucleare. Este cea mai
simplă și mai logică cale de oprire
a periculoasei curse a înarmărilor
nucleare, se spune în apel.
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Luări de poziție în favoarea creării
de zone denuclearizate

î
STOCKHOLM 29 (Agerpres).
Europei de nord pot și tre
I Țările
buie să-și aducă contribuția la

prem al Insulelor Faeroe — a de- J
clarat teritoriul acestora drept 4
zonă denuclearizată.
Hotărîrea a fost adoptată cu |
cauza întăririi păcii și destinderii dacă vor lupta perseverent
majoritate de voturi, precizează ț
pentru proclamarea unei zone de
agențiile internaționale de presă. 1
nuclearizate — a declarat fostul
Deputății s-au pronunțat, astfel,
premier danez, Anker Joergensen,
președintele Partidului Social-De- . în favoarea unei rezoluții datînd )
din anul 1970, în care se afirmă i
mocrat din Danemarca. în favoa
rea proclamării Nordului Europei că Insulele Faeroe — teritoriu in- <
ca zonă denuclearizată s-au pro
trînd în componența regatului Da- 1
nunțat, de asemenea, o serie de
nemarcel — trebuie să acționeze ț
alte personalități ale vieții politice
împotriva stocării de armament (
din țările situate în această parte
militar. Parlamentul a însărcinat ’
a continentului european.
guvernul local să aducă la cunoș- ț
COPENHAGA 29 (Agerpres). —
tința conducerii daneze decizia i
Logtingul — organul legislativ suadoptată.
j

PENTRU DENUCLEARIZAREA
CONTINENTULUI EUROPEAN

Oprirea cursei înarmări
lor ar contribui la rezol
varea problemelor socialeconomice presante. Evi*

Petre STANCESCU

POPOARELOR-.

Să înceteze cursa înarmărilor,
să prevaleze interesele păcii!

împotrivirea față de amplasarea
eurorachetelor îmbracă forme din
cele mai diverse și antrenează cetă
țeni de cele mai diverse orientări
politice și profesiuni.
O stație a metroului din Bruxelles
este împodobită cu o pictură murală
intitulată „Triumful păcii". Creatorul
ei, pictorul Roger Somville, azi în
virstă de 60 de ani, este un partici
pant activ la marile demonstrații
care au loc tot mai frecvent pe stră
zile și in piețele capitalei belgiene,
ca o expresie a angajării politice a
creatorilor de artă față de marea
cauză a salvgardării . păcii.

dent, marea dezbatere angajată în
jurul amplasării rachetelor nucleare
in cele două țări pornește de la con
siderentul că noua fază a intensifi
cării cursei înarmărilor sporește
imens pericolul unui război atomic
nimicitor și complică, totodată, la
maximum rezolvarea unor probleme
de stringentă actualitate in domeniile
economic și social. în. cercurile largi
ale opiniei publice olandeze și bel
giene se apreciază că politica de re
dresare economică, proiectele de asa
nare a finanțelor publice, de redu
cere a deficitului bugetar, măsurile
vizind îngrădirea șomajului ar întru
ni indiscutabil condiții favorabile de
realizare dacă procesul înarmărilor
ar fi stopat, dacă sumele destinate
acoperirii cheltuielilor militare, in
clusiv pentru amplasarea rachetelor,
ar fi destinate cel puțin în parte
sectoarelor civile.
In aceste condiții, chiar cercurile
oficiale din cele două țări subliniază
necesitatea reluării negocierilor de
la Geneva. Astfel, premierul belgian
Wilfried Martens s-a declarat recent
în favoarea „încheierii unui acord
care să facă inutilă orice desfășurare
a rachetelor nucleare", într-un sens
similar exprimîndu-se și omologul
său olandez Ruud Lubbers. într-adevăr, accelerarea cursei înarmărilor,
sporirea arsenalelor nucleare contra
vin deopotrivă intereselor vitale ale
tuturor popoarelor și invers, dimi
nuarea acestor arsenale pină la tota
la lor înlăturare corespunde aspira
țiilor de pace și securitate ale între
gii omeniri.

A

„Marea majoritate a locuitorilor planetei
va fi afectată direct de un eventual conflict nuclearA*

MOSCOVA

S.U.A.Î Impasul negocierilor cu privire
la reducerea deficitului bugetar

„APĂRAREA PĂCII - SUPREMA ÎNDATORIRESpre deosebire de alte state ale
alianței atlantice (R.F.G., Marea Britanie și Italia), unde operațiunile
pentru instalarea rachetelor nucleare
americane au . și început, in Belgia și
Olanda decizia N.A.T.O. privind am
plasarea noilor arme urmează să fie
concretizată abia in 1986. Un răgaz
pe care cercurile largi ale opiniei
publice din cele două țări intențio
nează să-l folosească pentru a duce
mai departe, cu intensitate sporită,
lupta consacrată evitării și anulării
în final a acestei decizii.
După cum se știe, din cele 572 ra
chete nucleare, prevăzute în hotărirea N.A.T.O. din decembrie 1979 a fi
amplasate în Europa occidentală, ur
mează să revină Belgiei și Olandei
cite 48 de rachete de croazieră.
Aceste planuri ale strategilor mi
litari ai N.A.T.O. au stîrnit de la în
ceput vii proteste atît în Belgia, cit
și in Olanda, exprimate in cadrul
marilor demonstrații și acțiuni, orga
nizate în tot cursul anului 1983 și
continuate cu neslăbită energie și în
primele două luni ale acestui an.
„APĂRAREA PĂCII — SUPREMA
ÎNDATORIRE", sub această lozincă
acțiunile mișcării antinucleare din
cele două țări cunosc, chiar in aces
te zile, noi și puternice impulsuri.

CONVORBIRI ECONOMICE
ROMÂNO-WICE

0 nouă condamnare
a politicii de apartheid
a R. S. A.
GENEVA 29 (Agerpres). — Comi
sia O.N.U. pentru drepturile omului
a condamnat in modul cel mai sever
politica de apartheid a guvernului
minoritar rasist sud-african, considerînd-o drept o crimă împotriva
umanității și o amenințare la adresa
păcii și securității internaționale.
Comisia a adoptat o rezoluție care
condamnă urmările negative ale ac
tivității companiilor transnaționale
asupra libertății și independenței
popoarelor din sudul Africii și ex
primă îngrijorarea pentru faptul că
„parteneri comerciali importanți din
Occident și din alte zone continuă
să colaboreze cu regimul rasist al
Africii de Sud". Rezoluția cere în
cetarea imediată a asistenței acor
date regimului sud-african de către
țările occidentale și Israel, sublini
ind că aceasta „constituie o acțiune
ostilă îndreptată împotriva popoare
lor din Africa de Sud, din Namibia
și din țările învecinate”.

BRUXELLES : Sub deviza „Nu, rachetelor !“, la Bruxelles, ca și în alte orașe
belgiene continuă demonstrațiile de protest împotriva proiectelor de am
plasare a rachetelor de croazieră

Proteste în R.F.G.
împotriva activizării
elementelor neonaziste

AMSTERDAM : Peste 50 000 de persoane au demonstrat într-una din princi
palele piețe ale marelui port olandez, pronunțîndu-se pentru transformarea
țării și a întregii Europe într-o zonă denuclearizată

BONN 29 (Agerpres). — Luind cuvintul la Stuttgart, H. Eirich, minis
trul de interne al landului vest-german Baden-Wurttemberg, a declarat
că anul trecut numărul membrilor
organizațiilor extremiste a depășit
in țară nivelul de 20 000. La activi
tatea de racolare a noi membri —
a spus el — participă intens organi
zația neonazistă „Frontul de acțiune
național-socialist". Cifra este sufici
ent de grăitoare, a declarat H. Ei
rich, pentru a ne pune pe ginduri
în legătură cu actele de violență săvirșite de aceste grupări și a ne de
termina să le punem capăt cit mai
curind posibil.
Pe de altă parte, secretarul ge
neral al Uniunii persoanelor per
secutate de naziști din R.F.G., Kurt
Erlebach, a protestat, în cadrul unei
conferințe de presă organizate la
Bonn, împotriva intensificării activi
tăților așa-numitelor organizații tra
diționale ale fasciștilor din R.F.G.
Intr-o scrisoare adresată minis
trului federal al afacerilor interne,
conducerea Uniunii persoanelor per
secutate de naziști protestează împo
triva unei intîlniri a reprezentanților
fostei divizii SS „Totenkopf", prevă
zută să aibă loc la sfîrșitul lunii mar
tie la Oberaula, în landul Hessa, și
cere anularea acesteia.
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