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50 BANI
în spiritul sarcinilor subliniate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa ședință comună a Consiliului
Național al Agriculturii și a Consfătui
rii cu activul din industrie și investiții,
oamenii muncii din agricultură, toți lo
cuitorii satelor au datoria de'mare răs-

CÎMPU LUI NEAG
100 000 tone
cărbune cocsificabil
peste prevederi

Aplicarea măsurilor de majorare a retribuției de
monstrează încă o dată, cu întreaga putere, că scopul
suprem al politicii partidului, esența socialismului îl
constituie omul, bunăstarea și fericirea sa, că tot ce se
realizează în societatea noastră socialistă este destinat
dezvoltării generale a forțelor de producție ale țării și
ridicării, pe această bază, a nivelului de trai material
și spiritual al poporului.
NICOLAE CEAUȘESCU
Oamenii muncii, toți cetățenii pa
triei au luat cunoștință cu deosebită
satisfacție și viu interes de preve
derile Decretului Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România pri
vind majorarea retribuției persona
lului muncitor. Elaborat sub îndru
marea directă a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, în conformitate cu pre
vederile Programului privind apli
carea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii,
perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de
retribuire a muncii și creșterea re
tribuției în acest cincinal, recentul
Decret al Consiliului de Stat con
stituie o nouă și elocventă ilustrare
a politicii consecvente a partidului
de ridicare a nivelului de trai al oa
menilor muncii, in strînsă legătură
cu rezultatele obținute in dezvoltarea
economică â țării, rn sporirea a’virției naționale. Prin întregul lor conținut, prevederile decretului urmăresc aplicarea mai fermă a principiului socialist de repartiție în raport cu cantitatea și calitatea mun
cii depuse, legarea mai strînsă a
veniturilor individuale ale fiecărui
om al muncii de rezultatele obținute
în realizarea‘planului de producție și
de export, in creșterea productivi
tății muncii, in reducerea consumu
rilor de materii prime și energie, in
sporirea gradului de valorificare a
resurselor materiale, în ridicarea
calității produselor și a eficienței
economice.
Examinat și aprobat de Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
Decretul Consiliului de Stat prevede
efectuarea unei noi majorări a retri
buției nominale, astfel încît la în
cheierea acestei acțiuni, în a doua
jumătate a anului 1984, retribuția
reală să fie cu 5 Ia sută mai mare
față de 1980. Potrivit prevederilor
decretului, retribuția nominală a
personalului muncitor va spori, in
anii 1983—1984, cu 10,4 la sută în
medie pe economie, această creștere
realizîndu-se atit prin majorarea re
tribuției tarifare, cît și pe calea
sporirii părții variabile în veniturile
totale ale oamenilor muncii, care se
va obține îndeosebi prin creșterea
adaosului de acord, majorarea spo
rului pentru vechime neîntreruptă
în aceeași unitate, mărirea cotelor
de constituire a fondului de partici
pare a oamenilor muncii la realiza
rea producției, a beneficiilor și la
împărțirea beneficiilor, precum și
pentru stimularea exportului, prin
mărirea cotelor de constituire a fon
dului de premiere anuală și a fon
dului de premiere pentru realizări
deosebite în cursul anului.
După cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea
rostită la ședința comună a Consiliu
lui Național al Agriculturii și a Con
sfătuirii cu activul din industrie și
investiții, realizarea noilor măsuri
de majorare a retribuției impune
eforturi serioase din partea tuturor
oamenilor muncii, a întregii noastre
societăți. Majorarea retribuției per
sonalului muncitor se asigură in

condiții grele, de criză economică
mondială, in timp ce în multe țări
are loc nu o mărire, ci o redu
cere a salariilor sau retribu
ției, o continuă creștere a șomaju
lui. Cu atît mai mult trebuie să ve
dem și să înțelegem importanța deo
sebită, eforturile pe care le fac eco
nomia națională, statul nostru socia
list, pentru înfăptuirea hotăririlor
de partid și de stat privind creșterea
în continuare a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului. Aceas
ta demonstrează, in același timp»
forța și capacitatea economiei noastfe socialiste.
Noua acțiune de majorare a ret ri
buției personalului muncitor se
_ va
desfășura în mod eșalonat, pe ramuri
și activități, începind de la 1 septem
brie a.c. și se va încheia la 1 august
i;:.. Primii care beneficiază de noua
1984.
majorare a retribuției sint oamenii
muncii din industria minieră, indus
tria petrolului, din domeniul foraju
lui și lucrărilor geologice și din
industria energiei electrice — sec
toare decisive pentru dezvoltarea
bazei energetice și de materii prime
a țării, pentru progresul susținut al
întregii economii naționale. Aceasta
constituie încă o dovadă a grijii per
manente pe care conducerea parti
dului, secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, o acordă
hcestor detașamente de frunte ale
clasei noastre muncitoare, creșterii
necontenite a nivelului lor de trai in
■ strînsă și permanentă legătură cu
rezultatele obținute în producție.
Este de relevat că, ținîndu-se sea
ma de importanța și conținutul
activității desfășurate, decretul pre
vede ca, în unele sectoare ale econo
miei, rețelele retribuțiilor tarifare să
treacă la un nivel superior de ierar
hizare. în rețele superioare de re
tribuire sînt trecuți muncitorii și alte
categorii de persoane din foraj, ex
tracția țițeiului și a gazelor, de pe
excavatoarele cu rotor și alte utila
je grele din exploatările la zi a
cărbunelui, din cocserii, tăbăcării,
industria sticlei și ceramicii fine,
precum și unele categorii de perso
nal din activități in care s-au intro
dus utilaje și tehnologii noi,'de mare
complexitate sau din activități cu
condiții mai grele de muncă.
Bunăoară, pentru muncitorii din
exploatările la zi de cărbune și mi
nereuri, care lucrează pe excavatoare
cu rotor .portcupe, cu capacități de
peste 400 mc pe oră, mașini de haldat
cu braț de 50 m lungime și alte uti
laje grele din aceste categorii, retri
buțiile tarifare se majorează, în me
die, cu 20 la sută, iar pentru maiștri
care conduc formațiile de lucru de la
aceste activități, retribuțiile tarifare
se majorează cu circa 15 Ia sută. în
secțiile și atelierele de producție din
cadrul acestor activități, retribuțiile
tarifare ale personalului tehnic de
execuție vor fi mai mari cu două
clase de retribuire, iar cele ale per
sonalului tehnic de conducere cu o
clasă, față de cele prevăzute in Le
gea retribuirii după cantitatea și ca-

litatea muncii, pentru grupa III de
ramuri.
Decretul Consiliului de Stat stipu
lează, ca un element esențial al per
fecționării sistemului de retribuire,
creștet ea părții variabile in veniturile
totale ale personalului muncitor. Aceasta va stimula și va întări și mai
mult răspunderea colectivelor de oa
meni ai muncii în îndeplinirea și
depășirea producției, îndeosebi a
producției pentru export, în creșterea
productivității muncii, reducerea cos
turilor de producție și, în primul
rind, a consumurilor materiale, ridi
carea calității produselor și, pe aeeastă bază, obținerea unor beneficii
sporite.
în acest context, prezintă o deo
sebită importanță majorarea cotelor
de constituire a fondului de partitipare a- oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la
împărțirea beneficiilor, a cotelor pen
tru stimularea exportului, precum și
a celor de constituire a fondurilor de
premiere anuală și a fondului de
premiere pentru rezultate deosebite
obținute în cursul anului. Decretul
precizează că sumele ce se acordă
individual personalului muncitor din
unitățile economice, sub formă de
participare la realizarea producției, a
beneficiilor și la împărțirea benefici
ilor, stimularea suplimentară pentru
participarea la realizarea producției
pentru export, premii în cursul anu
lui pentru realizări deosebite sau alte
categorii de premii și stimulente sint
neplafonate, în condițiile îndeplinirii
și depășirii sarcinilor de plan ce re
vin întreprinderii sau fabricii cu
gestiune economică, la indicatorii
privind producția fizică, producția
destinată exportului sau planul de
export, producția-marfă vînduță și
încasată, producția netă și cheltuielile
la o mie lei producție-marfă.
De însemnate cîștiguri suplimen
tare vor beneficia oamenii muncii
prin majorarea sporului de vechime
neîntreruptă în aceeași unitate. Această măsură are o importanță deo
sebită pentru asigurarea unei mai
mari stabilități a forței de muncă
și întărirea disciplinei în producție,
pentru mărirea interesului fiecărui
om al muncii în ridicarea continuă a
nivelului de pregătire tehnico-profesională. Decretul stipulează că perso
nalul muncitor va beneficia de spo
rul pentru vechime neîntreruptă în
aceeași unitate în cotele majorate
aprobate prin Legea nr. 2/1983 înce
pind de la datele stabilite pentru ma-jorarea retribuțiilor.
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu, creșterea continuă a nive
lului de trai, a calității vieții omului
este nemijlocit legată de creșterea
calității muncii sale, de progresele
înregistrate în dezvoltarea economică
și socială a țării. Ne-am convins in
anii construcției socialiste că singu
rul- izvor, singura bază trainică a
bunăstării noastre este numai și nu
mai munca noastră consacrată dez-

Harnicul colectiv de muncă de
la cariera Cimou lui Neag ra
portează un deosebit succes in
întrecerea ce are loc în bazinul
carbonifer al Văii Jiului pentru
a da patriei cit mai mult cărbune : extragerea peste preve
deri, de la începutul anului și
pină la începutul lunii septembrie, a 100 000 tone cărbune cocsificabil și transportul suplimen
tar a 230 000 mc steril. Succesul
obținut de mineri, mecanizatori
și lucrătorii din transporturi se
datoreșțe bunei organizări a
muncii in schimburi prelungite,
folosirii la capacitate a utilaje
lor și mașinilor, climatului de
oi'dine și discipjină de la toate
locurile de muncă.
(Sabin
Cerbu).

URGENȚELE ACESTOR ZILE:
PORUMBUL — cules mai repede,
atît prin folosirea mijloacelor meca
nice, cît și manual, prin participarea la
muncă, din zori șlpînă seara, a coope
ratorilor, a celorlalți locuitori ai satelor.
LEGUMELE Șl FRUCTELE — recol
tate operativ și livrate grabnic, potrivit
graficelor stabilite, pe piețe, la fabricile
de conserve și la locurile de depo
zitare.
,
CARTOFII — strînșl neîntîrziat, în
deosebi în zonele unde s-au înregistrat
temperaturi scăzute.

LA I.M.U.A. —
BUCUREȘTI
La export —
strungul carusel greu
de 8,5 metri
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Așezată așa din vechime
lingă talpa muntelui Cio
clovina, avînd casele înăl
țate' pe temelii de piatră,
apărată de vînturi sub
poală de codru verde, Tis
mana poate fi asemuită cu
un cuib de istorie și legen
dă. De ea se leagă numele
lui Mircea cel Bătrîn, Radu
și Neagoe Basarab, Vlad
Țepeș, Matei Basarab, aici
a îngrămădit arme Tudor
Vladimirescu atunci' cînd'
se strîngeau pandurii în
jurul său. Femeile de-aici
sînt neîntrecute în arta cu
sutului, bărbații păstoresc
și, de cîțiva ani buni, se în
deletnicesc, tot atît de bine,
cu meseriile ce le-au dobîndit pe Șantierul hidro
tehnic și energetic CernaMotru-Tismana, în sche
lele petroliere sau în mi
nele Gorjului.
Cunoscînd toate acestea,
nu mi s-a părut ieșit din
firea lucrurilor că în vreme
ce sute de constructori tră
iau emoțiile dinaintea pu
nerii în funcțiune a hidro
centralei Tismana, la mar
ginea comunei cițiva local
nici construiau o moară
țărănească în cumpăna că
reia vor cădea în cascadă,
să o învîrtească, apele pîrîului Tismana.
— Am devenit oameni
practici, chibzuiți, nu ne
mai îngăduim să pierdem
puterea apelor — ne spune
primarul Ion
Modoran.
Constructorii au hotărit ca
apa deversată din hidro
centrala subterană să mai
pună în mișcare un pui de
hidroagregat cu o putere de
6 megawați. Iar noi ne-am
adus aminte de morile ță
rănești și Ie aducem în
actualitate. De ce să irosim
^combustibilii ori energia

electrică de vreme ce puterea de care avem nevoie
pentru o moară ne-o poate
da apa ?
Judecată de buni gospo
dari. Despre moara țără
nească, dar și despre alte
lucruri mult mai impor
tante au discutat în sesiu
nile consiliului popular
comunal mulți deputați și

nai. A fost cu ani în urmă
muncitor la o întreprindere
de prelucrare a lemnului
din Drobeta-Turnu Severin,
a terminat facultatea Ia
Iași, i s-au oferit locuri de
muncă prin orașe din Mol
dova și Oltenia, dar el a
ales Tismana.
,
— Nici nu se putea altfel
— explică — sint un om cu

A gin di cutezător,
a înfăptui
cu vrednicie
de Lucian ZATTI
printre aceștia: pensionarul
Vasile Popescu, țăranca
Elena Paraschiv, profeso
rul Mihai Văduva, crescăto
rul de animale Ion Radu,
profesoara Emilia Popescu,
președinta comitetului co
munal al femeilor.
Practici din fire, așa cum
pretinde primarul, oamenii
aceștia și-au dat seama că
obiectivele șantierului Cerna-Mot.ru-Tismana, hidro
centrala sporesc însemnăta
tea comunei lor. Și s-au
grăbit să pună umărul.
Mulți tismăneni,
plecați
prin alte colțuri de țară,
s-au întors acasă atrași de
această persoectivă. Prin
tre ei se numără și-Tlie Nănescu, vicepreședinte al
consiliului popular comu-

perioadă cînd întreaga co
mună a devenit un șantier.
Zona centrală este domi
nată de clădirea modernă a
cooperativei „Arta casni
că" ce reunește peste 3 000
de cooperatori, majoritatea
dintre ei încadrați, așa cum
se exprimă primarul, cu
lucrul la domiciliu. Covoa
rele oltenești, țesute aici,
iile, cusăturile cu alesături,
obiectele de artizanat, tre
cute prin mîinile artiștilor
populari Aneta Gruiescu,
Eufrosina Mohoinea, Gheorghe Viloiu, Maria Duman
sau Nicolae Văcaru, ajung
în magazinele de speciali
tate din multe metropole
ale lumii, iar cooperativa
înregistrează anual venituri
de aproape 100 milioane de
lei. Și tot în zona centrală
a comunei, îi sporește nota
de urbanizare marele ma
gazin universal. (In comu
nă și în satele componente
ale acesteia există 52 de
unități comerciale). Localul
poștei a fost dat de curînd
în folosință, ca și rețelele
de apă potabilă și de cana
lizare. Lingă mica gară a
căii ferate forestiere, oas
peții sint așteotați de un
motel amplasat într-un
de brazi monumentali ;
pune de 35 de camere, restaurant, bar, grădină de
vară.
Spunea primarul că Tismana a devenit un șantier.
Exact. Ca să rămînem mai
aproape de cele scrise îna
inte, să începem tot cu un
Ioc de popas. Sub Dădure,
lingă impunătorul local al
ocolului silvic, construit în
tr-un autentic stil gorjenesc. nrin contribuția sil-

picioarele pe pămînt și
sper să am o frumoasă sa
tisfacție la bătrinețe la gindul că am pus și eu umă
rul la transformarea satu
lui natal în oraș. Am aceas
tă șansă și vreau să mă
bucur de ea.
Șansa Tismanei de a de
veni oraș a sporit mult de
cind a luat ființă marele
șantier hidrotehnic și ener
getic ce se întinde prin
munți in zone de interfe
rență a trei județe : Gorj,
Mehedinți și Caraș-Severin.
— Să încercăm să inven
tariem ce s-a construit pină
acum. în Tismana — îi pro
pun primarului.
— Ce s-a construit se
vede — răspunde — intere
sant e că ne aflăm într-o (Continuare în pag, a V-a)^

(Continuare in pag. a V-a)
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CREȘTEREA RETRIBUȚIILOR TARIFARE,
în medie, pentru muncitori-

gral de toate unitățile agricole, aceasta
constituind o obligație legală și o înda
torire de mare răspundere.
ÎNSĂMÎNȚÂRILE să se desfășoare
intens la rapiță și plantele furajere, iar
pregătirile pentru semănatul orzului și
grîului să fie încheiate cît mai repede.

® reportaje ©însemnări ®

fCREȘTEREA RETRIBUȚIILOR TARIFARE,!
pe clase de retribuire, în medie, pentru
personalul operativ, personalul tehnic
productiv și pentru personalul
_______ de administrație________ 7
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PRODUSELE PREVĂZUTE LA FON
DUL DE STAT — livrate ritmic și inte

Recoltarea porumbului la C.A.P. Jilavele, județul Ialomița

V
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>■

TRANSPORTUL — organizat temei
nic, astfel încît toate produsele ce se
strîng în cursul unei zile, pînă seara să
fie puse la adăpost

Relatări ale corespondenților noștri în pag. a II-a

Colectivul întreprinderii de
mașini-unelte și agregate din
Capitală și-a cîștigat un bine
meritat renume în rîndul parte
nerilor externi. Recent a fost
pregătit pentru a fi livrat pen
tru prima dată Ia export strun
gul carusel greu cu diametrul
platanului de 5 metri și care
poate prelucra niese cu dimen
siuni de pină la 8,5 metri. Strun
gul este prevăzut cu comandă
numerică de conturare pe două
plus trei axe și este destinat
prelucrării- pieselor grele cu o
greutate de pînă la 150 tone
pentru . industria energetică.
Partenerul extern, care a sem
nat recent protocolul de export,
s-a declarat pe deplin mulțumit
de calitatea noului strung.
(I. Teodor).

REPERE ALE CREȘTERII NIVELULUI DE TRAI

fb

pundere de a acționa cu toate forțele
și mijloacele pentru strîngerea în
scurt timp și fără pierderi a recoltei,
pentru însămînțarea în perioada op
timă și la un înalt nivel calitativ a cultu
rilor de toamnă.

Prin muncă
mai spornică
importante sporuri
de venituri!
PRECIZĂRI ® ARGUMENTE ® CALCULE
pe marginea Decretului Consiliului

de Stat privind majorarea retribuției

personalului muncitor
PAGINA A III-A

Foto : N. Buică

Roadele
toamnei
Spunem roadele toamnei, dar
noi știm că sint roadele mun
cii omenești. O muncă desfășu
rată fără preget, pe vreme bună,
ori pe timp potrivnic ; sub soa
rele arzător ori in șfichiul
biciului de ploaie ; cind pămin
tul este blind și înțelegător cu
mina omului, ori cind este aspru
și îndărătnic, ca un cal sălbatec,
pe care abia-l inveți să-ți care
povara sacilor cu grăunțe.
Atît de mult trebuie să-și în
cerce omul propriile-i puteri cu
puterile pămintului și ale ano
timpurilor, ale naturii in gene
ral, incit, pentru a le imblinzi
parcă incă o dată, la sfirșitul
marii confruntări, spune cu
duioșie, cu înțelepciune și ge
nerozitate : roadele pămintului,
roadele toamnei, roadele livezi
lor și-ale podgoriilor... In limba
lor, pămintul, livezile, lanurile
de porumb, podgoriile țin să-i
spună omului' că roadele sint, in
primul rind, ale lui, după chipul
și asemănarea lui.
Acum, in lumina soarelui de

ÎNSEMNĂRI
de Petre GHELMEZ
toamnă, poți afla, mai mult ca
oricind, care a fost plata omu
lui către natură, după răsplata
pe care aceasta i-o întoarce.
Rareori echilibrul a fost stricat.
Printr-o dărnicie prea mare, in
anii excepțional de favorabili,
ori printr-o zgircenie, dusă din
colo de limite, ii anii excesiv
de secetoși. Altminteri, pămin
tul românesc, natura noastră cu
măsură, fără excese de violențe,
parcă spune omului, cinstit și
fără echivoc : „Cit îmi dai, atit
iți dai'.. Și dacă-mi dai mai
mult dl,i hărnicia ta, din inteli
gența ta, din picătura ta de su
doare, nu-ți voi rămine in mod
sigur datoare...".
Toate aceste gindurl mi-au
răsărit in minte, străbătind, in
aceste zile de toamnă, drumurile
Bărăganului și ale Câmpiei
Burnazului, aproape de Dunăre,
unde m-au intimpinat, in armu
ra lor foșnitoare, lanurile de
porumb care, in pofida unei vre
mi secetoase, au crescut semețe
și pline de rod, pe măsu a dă
ruirii cu care muncitorii timpu
rilor de aici au știut și au avut
puterea să li se alăture in zilele
de soare topit ale verii, tind și
pămintul crăpat, și firul de po
rumb ofilit cereau apă, intr-un
singur glas, aproape omenesc.
A strigat pămintul și firul de
porumb și oamenii au răspuns.
Au răspuns oamenii, iar acum,
sub soarele toamnei, răspund la
nurile, sunindu-și aurul scăpă
rător al știuleților in cămara cea
mare a țării.
Răspund podgoriile, susurind
mustul strugurilor cu miros de
nucă dulce-amărule... Răspund
livezile cu luminile de luceafăr
copt ale merelor bălane, și-ale
merelor ionatane.
Bucuria e calmă și adincă,
precum ' o respirare născută de
certitudinea unui vis împlinit.
Este ceasul de taină cind om și
natură sint adiați cu tandrețe de
același gind : la anul roadele
trebuie să fie și mai bogate.

;v.
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OBIECTIVE ȘI SARCINI PRIORITARE ÎN ECONOMIE, SUBLINIATE
ÎN RECENTA CUVÎNTARE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

PIANUL Ifl EXPORT - realizat ritmic, hi condiții de calitate exemplară!

ÎN INDUSTRIE

La recenta ședință comună a Consiliului Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor și a Con
sfătuirii cu activul din industrie și investiții, secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat din nou, cu de
osebită claritate, că este necesar ca in fiecare sector de activitate,
în fiecare întreprindere și în fiecare județ să se acorde cea mai mare
atenție realizării la timp și la nivelul calitativ cel mai ridicat al pro
ducției de erport. Este vorba de o sarcină economică prioritară,
exportul, creșterea permanentă a acestuia și a eficienței sale reprezentînd una dintre cele mai importante probleme ale economiei româ
nești in etapa actuală, ale dezvoltării generale a patriei, lată de ce.
așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, nu pot fi admise nici un fel de justificări pentru rămînerile
în urmă în acest domeniu.
Este un lucru dovedit, confirmat de activitatea practică, că între
prinderile noastre dispun de o puternică bază tehnică și materială,
de muncitori, tehnicieni și specialiști competenți, cu o înaltă pregătire
profesională, în măsură să realizeze produse de bună calitate, compe
titive pe piața mondială. Ceea ce se cere în prezent este ca toate
aceste condiții să fie pretutindeni valorificate din plin, în spiritul orien
tărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, al măsurilor adop
tate recent de conducerea partidului, măsuri care au In vedere ridi
carea nivelului calitativ al activității tuturor colectivelor din întreprin

deri, creșterea răspunderii și cointeresării lor in îndeplinirea și depă
șirea planului la toți indicatorii, inclusiv în domeniul exportului.
Prin acțiunile comune și stăruitoare ale consiliilor oamenilor
muncii, ale organizațiilor de partid și comisiilor pe probleme de ex
port — sub controlul permanent, zilnic, al comitetelor județene de
partid, ministerelor și al celorlalte organe centrale — trebuie și este
pe deplin posibil ca în perioada care a rămas pină la sfîrșîtul anului
să se lichideze integral restanțele, să se asigure onorarea la termen
și chiar în devans a tuturor contractelor încheiate la export, îndepli
nirea integrală și in condiții de înaltă calitate a sarcinilor de plan pe
acest an. Aceasta impune o riguroasă organizare internă, funcționa
rea cu precizie de ceasornic a întregii activități productive din fiecare
întreprindere, atît în unitățile furnizoare de materii prime și materiale,
de semifabricate, cit și în cele în care se asigură produsele finite.
In același timp, cultivînd spiritul de răspundere și exigență, organiza
țiile de partid sint chemate să organizeze acțiuni variate, să stimu
leze inițiativele valoroase menite să transforme lupta pentru îndepli
nirea și depășirea planului la export într-o cauză generală a fiecărui
colectiv, pentru ca rezultatele obținute în acest domeniu să co
respundă sarcinilor mereu sporite pe care conducerea partidului,
secretarul său general, le pun în mod stăruitor în domeniul dezvol
tării schimburilor economice externe atît în acest an, cît și în în
tregul cincinal.

Creșterea competitivității produselor - preocupare centrală
a întregului colectiv
Combinatul petrochimic Borzești
se numără printre unitățile indus
triale din județul. Bacău care își rea
lizează cu regularitate, lună de lună,
sarcinile de plan la export. în pe
rioada care a trecut din acest an, co
lectivul de oameni ai muncii de aici
și-a onorat toate contractele încheia
te cu partenerii de peste hotare, livrind în plus mărfuri în valoare de
circa 4,5 milioane de lei. Și merită
subliniat faptul că toate cele peste
30 de produse petrochimice care
poartă emblema marelui combinat
de pe Valea Trotușului și-au căpă
tat în ultimii ani un bun renume pe
piețele externe, in special datorită
calității lor superioare.
Directorul comercial al combinatu
lui, Mărgărit Ioncscu, ne spunea cu
mîndrie că Ia Borzești nu s-au mai
înregistrat de multă vreme un refuz
sau o reclamatie privind calitatea
produselor exportate. Este o mărtu
rie a strădaniei depuse de muncito
rii, inginerii și tehnicienii combina
tului pentru aplicarea cu rigurozitate
a unui ansamblu de măsuri tehnice
și organizatorice menite să asigure
funcționarea la parametrii optimi ai
tuturor instalațiilor, respectarea in
i'tocmai a tehnologiilor de fabricație.
Citeva exemple în- - acest sens sintedificatoare'.; £
.
. La uzina chimică, de unde oleacă
peste hotare nu mai puțin de 15 pro
duse dintre cele mai importante și
valoroase, stăm de vorbă cu ing.
Virgiliu Băncilă, director tehnic.

— Pină nu de mult, aveam neca
zuri cu exportul acidului monocloracetic — ne spunea directorul. Cu
greu își făcea loc la export, fiindcă
era mai scump și avea alte caracte
ristici calitative decît cele cerute de
piața externă. Subinginerul Nicolae
Brătean, împreună cu un grup de
specialiști, a studiat toate posibilită
țile de reducere a costurilor de pro

fi livrate pentru prima dată la ex
port : alcooli izopropili, P.V.C.
emulsie, captadin etc. solicitate, de
asemenea, de parteneri externi. în
acest scop, inginerii Ion Făgărășanu,
Ilie Humă și alți specialiști, care lu
crează la îmbunătățirea tehnologiilor
de fabricație, au conceput, realizat
și montat o serie de noi dispozitive.
De fapt, aici, la Borzești, modifi

LA COMBINATUL PETROCHIMIC BORZEȘTI
ducție, de îmbunătățire a calității și
de diversificare a gamei sortimenta
le a acestui produs. în scurtă vreme,
printr-o seamă de modificări — efec
tuate atît în instalație, cît și în teh
nologia de fabricație — am reușit să
realizăm un acid monocloracetic
competitiv, produs capabil să satisfa
că partenerii.
într-un mod asemănător a ..cuce
rit" piața externă și un alt tip de
produs : alchilaminele. Maistrul Mir
cea Moise, împreună cu subinginerul
Victor Adam, s-au preocupat îndea
proape de punerea în funcțiune a
unei instalații speciale prin care s-a
realizat profilarea liniilor tehnologi
ce pentru fabricarea numai a acelor,
tinuri de alchilamine care- sînt maisolicitate, evitîndu-se totodată impurificarea produselor. La ora ac
tuală, în uzină oamenii se preocupă
de pregătirea unor produse care vor

cările și adaptările tehnice și teh
nologice la cerințele partenerilor ex
terni se fac din mers, fără nici o
aminare sau reținere. Ing. Lucian
Vințan, directorul uzinei de cauciuc,
ne-a relatat următorul exemplu :
chiar la început de an, după ce toa
te comenzile au fost lansate în fa
bricație, un partener din ELF. Ger
mania a cerut ca un lot de 340 tone
de cauciuc sintetic de tip 1712 să
fie realizat în niște condiții noi,
speciale, care necesitau nu numai o
supraveghere mai atentă a mașini
lor, ci și anumite modificări in pro
cesul tehnologic. Un 'colectiv de
specialiști și muncitori condus de ing.
Iosif Bbbițan a conceput și pus la
punct o nouă rețetă-"de-fabricație, a
făcut modificările necesare in insta
lație și, în mai puțin de două luni,
comanda a fost onorată.
Șirul exemplelor ar putea conti

nua. Trebuie spus însă că, deosebit
de măsurile tehnice, în combinat se
acordă cea mai mare atenție orga
nizării și urmăririi realizării ri
guroase a producției pentru export.
Săptămînal, la conducerea combina
tului se analizează modul cum se în
deplinesc sarcinile la export, pro
blemele pe care le ridică fiecare co
mandă sau contract în parte. Consi
liul oamenilor muncii se preocupă
îndeaproape de buna aprovizionare
cu materii prime și materiale a tu
turor secțiilor care au de realizat
produse pentru export, repartizează
operativ pe cei mai destoinici mun
citori și specialiști la locurile de
muncă ce ridică probleme, a fost
întărit controlul de calitate pe faze
de producție. în același timp,
organizația de partid desfășoară o
muncă politică susținută in rindurile
muncitorilor, pentru ca fiecare să
înțeleagă că numai acționîndu-se cu
răspundet e, în ordine și disciplină,
pentru executarea comenzilor la ex
port se pot fabrica la timD produse
de calitate, aoreciate și solicitate pe
piața internațională.
Oamenii muncii de la Combinatul
petrochimic Borzești sînt ferm hotăriți să amnlifice rezultatele bune
înregistrate pină acum în îndeplini
rea planului 'la export, sporind com
petitivitatea pe piața externă a pro
duselor fabricate aici.

Gheorțjhe BALTA
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BECOLTAKEA cu viteza maximă, fără nici im fel de pierderi I

ÎN AGRICULTURĂ

La C.A.P. Țigănești - recoltarea porumbului se desfășoară din plin

călărași,

Foto : S. Cristian

giurgiu, Mai multă operativitate
Muncă susținută la culesul
porumbului
la transportul și depozitarea producției!

Recoltarea porumbului, lucrare
care se desfășoară acum cu inten
sitate in toate unitățile agricole din
județul Călărași, concentrează în
aceste zile majoritatea forțelor me
canice și umane de la sate. Pretu
tindeni munca mecanizatorilor, coo
peratorilor și a specialiștilor a fost
organizată în cadrul formațiilor
comolexe. care asigură executarea
în flux a recoltării și transportării
producției la bazele de receoție.
eliberării terenurilor de resturile
vegetale și pregătirii acestora pen
tru însămintâri. Ca urmare a aces
tui mod. de organizare a muncii,
încă din primele zile de la începe
rea recoltării porumbului s-au rea
lizat ritmuri înalte de lucru. Pină
acum, această cultură a fost strînsă de pe circa 14 000 hectare, adi
că 14 la sută din întreaga supra
față cultivată.
Sint consilii agroindustriale unde,
printr-o muncă temeinic organi
zată, s-au obținut rezultate bune.
Așa. bunăoară, in unitățile agrico
le din consiliul agroindustrial Mînăstirea au fost recoltate pină
acum 1 051 hectare. Călărași — 895
hectare, Dragalina — 747 hectare și
Vlad Țepeș — 710 hectare.
în unitățile agricole din consi
liul agroindustrial Drumul Subțire,
activitatea din cîmp se desfășoară
intens.
resoectindu-se întocmai
programele de lucru stabilite. Ingi
nerul Costică Rădulescu. directorul
acestei întreprinderi, ne spunea că
în prezent porumbul se recoltează
numai mecanizat. La capul locu
lui s-au amenajat paturi de paie
pentru solarizarea naturală. în fe
lul acesta pot fi respectate grafi
cele de livrare la bazele de recep
ție, cîștigîndu-se timp și eliminindu-se cheltuielile pentru uscare.

Transportul se face cu mașinile și
atelajele unității. în cadrul între
prinderii există o bază volantă cu
o capacitate de 10 000 de tone și
este in curs de amenajare o alta de
6 000 de tone. Deci, întreaga pro
ducție va putea fi depozitată și
conservată în bune condiții.
în același timp cu recoltarea, în
această unitate imoortante forte au
fost concentrate la eliberarea te
renului de coceni și la însilozarea
pe loc a acestora. Foarte mare
atenție se acordă și condiționării
semințelor ce vor fi folosite in
apropiata campanie de insămînțare
a cerealelor de toamnă. întreaga
cantitate de semințe are buletine
roșii de calitate, ceea ce justifică
ambiția oamenilor muncii din în
treprindere de a depăși producțiile
de grîu și orz din acest an : 5 000
kg la hectar de orz și peste 4 000 kg
la hectar de grîu. Pe lingă asigu
rarea semințelor, la I.A.S. Drumul
Subțire există o preocupare susți
nută si pentru pregătirea temeini
că a terenurilor ce vor fi însămînțate.
în consiliile agroindustriale Că
lărași și Mînăstirea s-a trecut și la
recoltarea manuală a porumbului,
în ziua de 7 septembrie, numai la
I.A.S. Roseți veniseră 2 000 de oa
meni ai muncii din întreprinderile
municipiului Călărași. Executarea
la timpul potrivit a lucrărilor de
sezon necesită, in continuare, o am
plă mobilizare a locuitorilor sate
lor. mai ales în consiliile agroin
dustriale Oltenița. Cuza Vodă, Budești și Sărulești, unde recoltarea
porumbului nu se face în ritmul
planificat,

Rodlca S1M1ONESCU
corespondentul
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în unitățile agricole din județul
Giurgiu, recoltarea porumbului se
desfășoară din plin. Pină în pre
zent, producția a fost strinsă’de pe
aproape 15 000 de hectare. Pe mă
sura ce lanurile ajung la. maturi
tate, ritmul recoltării se intensifică
și tinde să ajungă la 4 000 de hec
tare pe zi. Prioritate la recoltare
au solele care vor fi insămințate
cu griu și orz.
Comitetul județean de partid a
întreprins măsuri organizatorice și
politico-educative pentru ca, în
această toamnă, porumbul să fie
recoltat in timp mai scurt. Acum,
nu numai mijloacele mecanice, ci
și mii de locuitori ai satelor și oa
meni ai muncii de la orașe iau
parte la stringerea porumbului și
punerea lui la' adăpost. Pentru de
pozitarea producției in bune con
diții s-au luat măsuri ca, in afara
bazelor de recepție existente, să
fie organizate 13 baze volante, ast
fel incit distanța din cimp la locu
rile de depozitare să nu depășeas
că 15 km. De mult folos sint cele
peste 2 000 de atelaje care, zilnic,
transportă din cîmp direct la locu
rile de depozitare peste 6 000 tone
de porumb. Un calcul făcut de or
ganele agricole locale arată că
efectuînd transporturi mai gospo
dărești cu atelajele, județul Giur
giu reduce consumul de carburanți
cu aproape 5 000 de tone.
Comuna Boiintin Vale constituie
un bun exemplu de organizare a
muncii la recoltat. In vederea re
ducerii consumului de carburanți,
concentrării mecanizatorilor nu
mai la arat și Ia pregătirea
terenului pentru semănatul păioaselor, porumbul este cules nu
mai manual. Peste 350 de oameni,
grupați in trei formații de lucru,

participă zilnic la strinstil produc
ției de pe cele 300 hectare culti
vate. Zilnic recolta este adunată de
pe 40—50 de hectare. Concomitent,
terenul este eliberat de coceni, creîndu-se astfel frontul de lucru ne
cesar tractoarelor pentru executa
rea arăturilor. Primarul comunei,
Anghel Niculescu, este prezent de
dimineață și pină seara in mijlo
cul cooperatorilor, urmărind realiza
rea programului de muncă stabilit.
Aici, se poate spune că forțele sa
tului sînt la cimp pentru a aduce
mai repede in hambare producția
de porumb, pentru a elibera la timp
terenurile ce vor fi însămînțate.
în județul Giurgiu, printr-o pu-'
ternică mobilizare de forțe meca
nice și umane ritmul recoltării po
rumbului a crescut simțitor, ajungind acum la 3 500 hectare pe zi.
în cele mai multe unități agricole
recolta este transportată direct din
cimp la locurile de depozitare.
Există însă și multe alte unități
agricole unde transportul nu se
face în același ritm cu recoltarea.
Din această cauză pe cîmp există
cantități mari de porumb așezate
pe paturi de coceni, supuse intem
periilor. Această situație impune,
fapt subliniat cu toată claritatea de
către tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la recenta ședință a Consiliului
National al Agriculturii, luarea de
măsuri energice din partea orga
nelor județene de partid și agrico
le, care să impulsioneze transpor
tul producției Ia bazele de recep
ție, astfel incit întreaga cantitate
de porumb să fie pusă la adăpost
cît mai grabnic, spre a se evita
orice pierderi de recoltă.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scinteii"
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Promptitudine maximă în onorarea fiecărei
comenzi suplimentare
Prin rezultatele obținute în în
deplinirea sarcinilor de plan pe 8
luni la export, întreprinderea de
hîrtie cretată și;carton ondulat din
Ghimbav-Brașov ocupă primul loc
pe județ, cu o depășire a prevede
rilor de plan de 52 la sută. Poate
cel mai concludent și convingător
exemplu care explică acest succes
este următorul caz : la sfirșitul
lunii iulie, întreprinderii din Ghimbav 1 s-a repartizat o comandă la
export, pe devize libere, pentru o
importantă cantitate de hlrtie cre
tată.
— Comanda, ne relata loan Grădinaru, directorul întreprinderii,
trebuia onorată eșalonat, începînd
cu luna septembrie, pină ia finele
lunii decembrie. Aceasta presupu
nea ca să livrăm la intern o can
titate mai redusă de hîrtie, lucru
cu care nu ne puteam împăca. Și
atunci am recurs la unica soluție
care ne stătea la îndemjnă : să
căutăm noi rezerve interne care
să ne permită onorarea acestei co
menzi fără a afecta comenzile la
intern.
— Dar nu numai atît — comple

tează Mioara. Orjescu, șefa servi
ciului desfacere. Hîrtia solicitată
de partenerul extern trebuia reali
zată la alți parametri calitativi decit cea pe care o producem in mod
obișnuit. La un grad de alb supe
rior acesteia.
Desigur, ca să onoreze la timp
și in condiții ireproșabile de cali
tate această comandă a fost nece-Sar să se depună eforturi deose
bite, atît la întreprinderea din
Ghimbav, cît și la furnizorii de
hîrtie-suport din Petrești și Călă
rași, care, spre lauda lor, au răs
puns cu multă promptitudine soli
citării celor din Ghimbav. Și dacă
50 la sută din capacitatea recla
mată de această comandă a fost
obținută prin măsuri tehnico-organizatorice — revizuirea și între
ținerea în cele mai bune condiții
a mașinilor — restul de 50 la sută
a fost asigurată, exclusiv, prin dă
ruirea și înalta conștiință muncito
rească cu care lucrează oamenii,
in special cei din formațiile con
duse de Vasile Dumistrăcel, Sanda
Toma, Stelian Sava și Gheorghe
Cernea, care nu-și precupețesc for

țele pentru a realiza această co
mandă. Ca atare, peste citeva zile
prima cantitate de hîrtie cretată
din această comandă va putea fi
livrată partenerului extern, în con
dițiile de calitate solicitate de
acesta.
înalta dăruire muncitorească,
spiritul revoluționar ce caracteri
zează întreaga activitate a colecti
vului de oameni ai muncii din
această întreprindere sînt probate
zi de zi. Rezultatele obținute în
producție în acest an o ilustrează
convingător. Dar iată încă un ar
gument : în urmă cu citeva zile,
acest harnic colectiv s-a angajat
ca pină la finele lunii octombrie
să onoreze o nouă comandă urgen
tă de hîrtie cretată primită din
partea altui partener extern. Și,
deși capacitățile de producție sint
foarte Încărcate, in întreprindere
există certitudinea unanimă că și
această nouă comandă va fi ono
rată la termenele și în condițiile
de calitate prevăzute in contract.

Nicolae MOCANU
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Realizarea sarcinilor - urmărită zilnic, pe fiecare produs
întreprinderea de calculatoare
electronice București — unitate de
prestigiu a industriei noastre elec
tronice. în ultimii ani, aici s-a în
chegat un colectiv deopotrivă en
tuziast, pasionat și priceput în
soluționarea unor probleme de
mare complexitate pe care le ridică
tehnica de talcul. Iar o dovadă a
reușitei lor profesionale o constituie
prezența calculatoarelor românești
în tot mai multe țări, unele dintre
ele chiar cu tradiție în domeniul
tehnicii de calcul. De asemenea, la
multe tîrguri internaționale au în
trunit aprecieri unanime ale spe
cialiștilor microcalculatoarele șl
minicalculatoarele din familiile
„Felix", „Coral" și „Independent",
fiind premiate la o serie de tîrguri
internaționale.' întrucit o serie de
produse fabricate aici sînt solicitate
pe piața externă, l-am întrebat pe
inginerul-șef al întreprinderii, Tu
dor Domocoș, cum se urmăresc pro
dusele destinate pentru export.
— De la proiectare, fiecare pro

dus, chiar dacă este de serie, este
urmărit individual din primele faze
ale procesului de producție. La lo
cul de muncă se cunoaște, in fie
care caz în parte, care sînt produ
sele fabricate pentru export și care
sînt eventualele pretenții specifice
ale unor parteneri. Urmărind zilnic
pe faze de producție produsele des
tinate exportului asigurăm condiții
pentru realizarea la timp a fondu
lui de marfă potrivit contractelor
■ încheiate. Dar principala direcție în
care acționăm este înnoirea și mo
dernizarea produselor. Practic, in
întreprinderea noastră ponderea
produselor noi și reproiectate de la
începutul . cincinalului și pină în
prezent este de 81 la sută.
Ne-am notat în continuare o se
rie-de fapte care atestă preotuparea acestui colectiv pentru
modernizare. Una de dată recentă
este noul calculator românesc
„Felix Cub". Noul microcalculator,
cu un grad de miniaturizare ce-1
aduc la dimensiunile unui televizor

portabil are posibilități multiple de
întrebuințare în conducerea pro
cesului de producție in industrie,
transporturi, in cercetare, în medi
cină și în numeroase alte domenii,
în afara limbajului principal de
programare, de înalt nivel tehnic,
denumit BASIC, ordinatorul indi
vidual „Felix Cub" poate fi pro
gramat și în limbajele PASCAL,
COBOL și altele. Echipat cu o me
morie de tip RAM de 64 kiloocteți
și cu un microprocesor 80—80 A,
noul computer are o productivitate
înaltă, o fiabilitate ridicată-, un
design modern și un procedeu sim
plu de utilizare, care-1 fac compe
titiv cu cele mai recente realizări
similare de pe plan mondial. în
trunind toate condițiile cerute de
exigenta piață externă „Felix Cub"
este un nou și modern calculator
românesc care contribuie Ia diver
sificarea producției pentru export a
acestei prestigioase întreprinderi
bucureștene.

Ion MARIN

INSAMINTABILE - pregătite temeinic!
teleorman

; Toate normele tehnice •=■ respectate riguros
la executarea arăturilor

în această toamnă, in unitățile
agricole din județul Teleorman
urmează să se insămințeze 175 000
hectare, din care aproape 168 000
hectare cu cereale păioase. Des
pre pregătirile întreprinse în acest
sens ne vorbește ing. Vasile Boncotă, director al direcției agricole
județene.
„Comandamentul județean pentru
agricultură a stabilit un amplu pro
gram privind pregătirea temeinică
a insămințărilor de toamnă, cu mă
suri, termene și responsabilități
concrete. S-au precizat cu exactita
te, pe fiecare unitate in parte, struc
tura solurilor și modul de asigurare
a semințelor, precum și amplasarea
culturilor în funcție de plantele pre
mergătoare, care condiționează ob
ținerea de recolte mari. în ansam
blul acestor pregătiri punem un ac
cent deosebit pe respectarea rigu
roasă a tuturor normelor tehnice la
executarea arăturilor și la pregăti
rea terenului. în aceste privințe pu
admitem nici o concesie de la ca
litatea lucrărilor".
Pentru a cunoaște cum se acțio

mehedinți.

nează la fața locului în vederea
pregătirii insămințărilor de toamnă
ne-am deplasat în citeva unități
agricole. La cooperativa agricolă
din Sirbeni se apropie de sfîrșit
semănatul celor'200 hectare cu fu
raje și se fac pregătiri intense
pentru însămînțarea celor 200 hec
tare cu orz și 1 000 hectare cu
griu. „Pe suprafețele unde am
avut păioase am executat ară
tura cu plugul in agregat cu grapa
stelată la adincimeă de 18—22 cen
timetri — ne spune inginera-șefă,
Maria Cristina. După aceea, am
făcut o dlscuire ușoară, care a asi
gurat o bună nivelare și o capaci
tate optimă de păstrare a rezerve
lor de apă din sol. După premer
gătoarele tirzii — floarea-soarelui
și porumb — pregătirea solului
pentru semănatul griului o facem
după ce eliberăm terenul de res
turi vegetale. Din experiența ani
lor trecuți considerăm că pregăti
rea patului germinativ este un ele
ment tehnologic decisiv pentru ni
velul recoltei".
La cooperativa agricolă din Sea

ca, Inginerul-șef Nicolae Nădăban
ne-a spus : „Urmărim ca patul ger
minativ să se facă «grădinărește»,
pămintul să fie bine fărîmițat prin
dlscuire. Din păcate nu putem
folosi la întreaga capacitate cele
15 tractoare, deoarece motorina
repartizată este insuficientă pen
tru a lucra cel puțin zi-lumină".
Dealtfel, așa cum am fost infor
mați la direcția agricolă județeană,
din același motiv, pe ansamblul
județului zilnic se ară numai
2 000—2 200 hectare. Or, mai sînt
de executat arături pe încă aproa
pe 100 000 hectare destinate însămințărilor de toamnă. Adăugind
lipsa unor piese de schimb pentru
tractoarele A-l 800, am înfățișat de
fapt două dintre problemele care
trebuie grabnic rezolvate, astfel
incit însămințările de toamnă să
se facă, in cîmpia Teleormanului,
la timp și în condiții de cea mai
bună calitate.

Stan ȘTEFAN

corespondentul

„Scinteii*

Semănatul se apropie; de ce intirzie
preluarea semințelor?

Concomitent cu stringerea recol
tei. în toate unitățile agricole din
județul Mehedinți se fac intense
pregătiri pentru însămințările de
toamnă. Experiența dobindită, cit
și concluziile desprinse la consfă
tuirea județeană a griului — ne-a
spus tovarășul Marian Pufan. di
rectorul general al direcției agricole
județene — ne-au întărit convinge
rea că acolo unde specialiștii au
aplicat cu răspundere tehnologiile
de cultură și au folosit eficient
irigațiile nivelul producțiilor a
fost ridicat și s-au diminuat sim
țitor efectele secetei. Pe această
bază a fost adoptat un program
de măsuri cu privire la organiza
rea și desfășurarea însămințărilor
de toamnă.
Una din măsurile stabilite se re
feră in mod expres la asigurarea la
timp a semințelor de cea mai bună
calitate. Care este situația din acest
punct de vedere 7 Pentru suprafața
cu griu planificată este asigurată
întreaga cantitate de sămînță —
32 732 tone — 93 la sută din sămîn
ță fiind din înmulțirile intii șl a
doua.
Cooperatorii din Pristol, care au

obținut în acest an o producție de
griu de 4 160 kg la hectar, acordă
șl acum o atenție deosebită pregă
tirii semănatului. „Și în acest an
— ne spune Maria Cirlig, inginerșef al unității — urmărim cu deo
sebită grijă modul in care se pre
gătește terenul. Acționăm cu toată
răspunderea, așa cum ne-a cerut
secretarul general al partidului în
cuvintarea rostită la recenta ședin
ță a Consiliului Național al Agri
culturii, pentru a folosi numai se
mințe cu valoare biologică ridicată.
Noi vom utiliza in această toamnă
85 la sută semințe de griu din ca
tegoriile elită și înmulțirea întîi șl
doar 15 la sută din înmulțirea a
doua".
”»
Aici la Pristol, ca și In alte coope
rative agricole — Salcia, Obirșia de
Cimp, Recea, Oprișor, Vinători și
Punghina — se acordă atenție spo
rită pregătirii temeinice a terenu
lui și asigurării din timp a semin
țelor.
Dincolo de aceste aspecte, mult
întîrziată este acțiunea de efectuare
a schimburilor de sămînță și de
preluare a acesteia de către unită

țile agricole. Peste citeva zile va
începe semănatul orzului și, totuși,
conducerile unor unități agricole nu
dau semne de îngrijorare. Iată cite
va exemple. Cooperativa agricolă
din Jiana nu a ridicat nimic din
cele 15 tone de orz, iar cei din Dirvari amînă, zi după zi, preluarea
celor 17,6 tone necesare pentru su
prafața prevăzută în plan. Nici mă
car un gram din sămînță de orz din
cele 43,9 tone planificate la cultura
orzului nu a ajuns și în cooperati
vele agricole Petra, Gogoșu, Dănceu și Gruia. Și încă un aspect : 19
unități agricole au adus cu multă
întîrziere probele de sămință la la
boratorul județean pentru controlul
calității semințelor și. ca urmare,
nici, la această dată nu au buleti
nele de analiză privind calitatea se
mințelor. Pentru ca semănatul să se
încadreze în epoca ootimă pe tot
cuprinsul jpdețului se impune ca in
2—3 zile întreaga cantitate de să
mînță să ajungă în unități.

Virgil TATARU

corespondentul

„Scinteii"

PAGINA 3

SClNTEIA — duminică 11 septembrie 1983

PRIN MUNCĂ MAI SPORNICĂ —
IMPORTANTE SPORURI DE VENITURI!
• PRECIZĂRI • ARGUMENTE • CALCULE pe marginea Decretului Consiliului de Stat privind majorarea retribuției personalului muncitor
Azi, cîteva calcule concrete privind

Retribuția tarifară și partea variabilă

CREȘTEREA VENITURILOR OAMENILOR MUNCII
DIN INDUSTRIA MINIERĂ

potrivit prevederilor Decretului Consiliului de Stat
PE CE CĂI 1/4 SPORI PARTEA

Cîteva detalii privind componența retribuției nominale a personalului
muncitor, relația care există intre nivelul veniturilor totale și realizarea
sarcinilor de ,-plan prezentate de tovarășul Octavian PARTENIE, director
adjunct în Comitetul de Stat al Planificării.

CUM SE VA ASIGURA CREȘTEREA RETRIBUȚIEI
NOMINALE ?
Măsurile adoptate recent de condu
cerea partidului privind perfecțio
narea mecanismului economic-financiar, a sistemului de retribuire a
muncii și creșterea retribuției oame
nilor muncii urmăresc aplicarea mai
fermă a principiului socialist de
repartiție, în raport cu cantitatea,
calitatea și importanța socială a
muncii depuse, legarea mai strînsă a
veniturilor din muncă de realizarea
planului de producție, de sporirea
eficienței economice. Potrivit preve
derilor Decretului Consiliului de
Stat pentru majorarea retribuției
personalului muncitor, începind cu
data de 1 septembrie 1983 să va
efectua o nouă majorare a retribu
țiilor nominale, astfel incit la în
cheierea acestei acțiuni, în a doua
jumătate a anului 1984, retribuția
reală să fie cu 5 la sută mai mare
față de anul 1980. în acest sens,
retribuția nominală a personalului
muncitor va crește în anii 1983—
1984 cu 10,4 la sută, în medie pe
economie — această creștere reali-

MINER

VARIABILĂ ?

zîndu-se atît prin majorarea retri
buțiilor tarifare — cu 5,3 la sută,
în medie pe economie — cit și pe ca
lea sporirii părții variabile în totalul
veniturilor oamenilor muncii. Cum se
va obține diferența de sporuri dintre
retribuția tarifară și retribuția no
minală ? în esență aceasta se va
realiza prin creșterea mai accen
tuată a părții variabile. Rațiunea
economică a sporirii mai accentuate
a părții variabile a retribuției este
aceea a stimulării mai puternice a
eforturilor pentru ridicarea calita
tivă a activității productive, prin
creșterea productivității muncii, îm
bunătățirea calității produselor, eco
nomisirea și valorificarea superi
oară a resurselor materiale. Alt
fel spus, sporirea părții variabile
urmărește creșterea cointeresării
fiecărui om al muncii, a colectivelor
din întreprinderi, în calitate de pro
prietari, producători și beneficiari,
față de rezultatele finale obținute
de unitatea în care lucrează.

care lucrează în subteran, la fronturi direct productive, retribuit pe rețeaua tarifară mine-subteran, nivel A,
categoria 6, treapta I, cu o vechime neîntreruptă în aceeași unitate de peste 20 de ani

chime, astfel incit ponderea acestuia,
— în lei —
în veniturile totale' obținute din
muncă, să fie de 5 la sută in medie
pe economie față de 2,9 la sută în
In cazul realizării sarci- In cazul realizării sarci- in cazul nerealizării
prezent. Deci trebuie să se rețină că’"'
sporirea părții variabile nu afectează
nilor de plan în propor- nilor de plan în proporsarcinilo r de plan
mărimea retribuției tarifare, care la
ție de 100 la sută
ție de 110 la sutâ
cu 10 la sută
rindul ei se majorează în cotele pre
văzute, fiind vorba deci numai de
Venituri
modificarea ponderilor în care cele
pînă la
de la
pînă la
de la
pină la
de la
două componente contribuie la for
1 septem1 septem- 1 septem1 septem- 1 septem1 septemmarea veniturilor oamenilor muncii.
Așadar, în concluzie trebuie preci
brie
brie
brie
brie
brie
brie
zat că retribuția tarifară — chiar
după majorare — nu va reprezenta
4 560
Retribuția tarifară 4 324
4 324
4 560
4 324
4 560
un drept care se acordă automat, în
Sporul
cuantumul stabilit decît dacă se re
alizează sarcinile de plan prevăzute,
de vechime
821(18%)
519
821
519(12%)
821
519
în situația neindeplinirii planului
Adaosul de acord
veniturile realizate sînt în mod co
respunzător diminuate, ele puțind fi
sau diminuarea
deci chiar mai mici decît retribuția
_
de retribuție
+432
+456
-456
-432
tarifară. Este deci în interesul fie
cărui om al muncii de a acționa cu
5 381
TOTAL
4 843
5 837
5 275
4411
4 925
răspundere, pentru a se îndeplini și
depăși sarcinile ce îi revin lui și
formației de lucru din care face
parte, numai astfel puțind beneficia
în fapt de venituri tot mai mari.
care lucrează cu utilaje grele in exploatări la zi de cărbune și minereuri, categoria 6, treapta II, cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitate de peste 20 de ani
PLAFONARE A CREȘTERII

Creșterea părții variabile a retri
buției se va realiza pe mai multe
căi. Una din acestea se referă la
majorarea cotelor de constituire a
fondului de participare a oamenilor
muncii la realizarea producției, a
beneficiilor și la împărțirea benefi
ciilor : sumele obținute pe această
cale vor reprezenta circa 4 la sută
din veniturile din retribuție față de
circa 2 la sută cit reprezintă în pre
zent. De asemenea, se are în vedere
mărirea cotei de constituire a fon
dului pentru premierea realizărilor
deosebite, de la 1 Ia sută la 2 la
sută din fondul de retribuire plani
ficat, care se vor acorda cu precă
dere personalului muncitor care a
contribuit la realizarea unor produse
de calitate superioară, cu consumuri
reduse de materii prime, materiale,
Combustibili și energie. Totodată, se
prevăd măsuri pentru stimularea
unităților și a personalului muncitor
care a participat Ia realizarea și de
pășirea producției pentru export, la
obținerea unor rezultate financiarvalutare superioare. Pentru a asigu
ra o stimulare mai mare a forței de
muncă, se majorează sporul de ve

EXISTĂ VREO

EXCAVATORIST

— în lei —

DIN CE SE COMPUNE PARTEA VARIABILĂ

VENITURILOR DIN MUNCĂ?

în cazul realizării sarci
nilor de plan in propor
ție de 100 la sută

Venituri

A

VENITURILOR OAMENILOR MUNCII?

Venitul pe care îl realizează un
om al muncii, cunoscut și sub denu
mirea de retribuție nominală, este
format în principal din retribuția
tarifară, stabilită pentru fiecare în
raport cu nivelul de calificare, cu
experiența în muncă, cu gradul de
complexitate al lucrărilor pe care
trebuie să le execute și cu răspun
derea ce-i revine la locul de muncă
și funcției îndeplinite. Firește, re
tribuția nu se acordă automat, în
cuantumul stabilit. Potrivit princi
piilor statuate în documentele de
partid și de stat recent aprobate,suma pe care o primește efectiv un
om al muncii poate fi mai mare sau
mai mică decît retribuția tarifară,
după cum formația, colectivul în
care lucrează sau el însuși au mun
cit mai bine sau mai puțin bine în
perioada respectivă. Altfel spus, po
trivit criteriilor și condițiilor cuprin
se în contractul de acord global. Pe
lingă retribuția tarifară, la veriiturile oamenilor muncii se adaugă o
serie de alte sume care reprezintă
partea variabilă a retribuției nomi
nale : adaosul realizat în cadrul for
mei de retribuire in acord sau acord

veniturile din muncă nu sînt pla vor mobiliza mai intens forțele
fonate. Nu există nici o contradicție pentru a spori și mai substanîntre prevederea că veniturile din țial productivitatea muncii, pro
nu sint plafonate și faptul că ducția fizică, reducînd într-o pro
global, peste retribuția tarifară, ca muncă
stabilită o anumită pondere — porție mai accentuată cheltuielile
urmare a depășirii normelor de mun este
în trimestrul IV 1984 — de producție, se creează impli
că sau a sarcinilor de producție sta 23 la sută
partea variabilă în structura cit condițiile materiale, pe an
bilite ; participarea la realizarea pentru
veniturilor.
Să ne referim, de exem samblul economiei, pentru creș
producției, a beneficiilor și la îm
la adaosul de acord, care terea mai accentuată atît în va
părțirea beneficiilor ; premiile pen- plu,
un element component loare absolută, cît și ca pondere,
. tru realizări deosebite în muncă, reprezintă
al părții variabile a veniturilor. a părții variabile din veniturile oa
pentru producția destinată exportu Dacă,
bunăoară, o brigadă de mi menilor muncii. Deci, oamenii mun
lui, pentru economii de materii pri neri crește
într-o lună de două cii vor putea cîștiga oricît de mult,
me, materiale, combustibil, energie ori productivitatea
muncii pe post, pe măsura eforturilor depuse la ob
și forță de muncă șl celelalte premii dublînd producția de cărbune, suma ținerea rezultatelor finale ale activi
“care se acordă în unele sectoare de. cuvenită pentru munca prestată in tății economice.
activitate pentru îndeplinirea în acord global va spori în mod cores
’ Convorbire realizată de
bune condiții a unor sarcini speci punzător, sumă care urmează a fi ,
Comeliu CARIAN
fice ; sporul pentru vechime neîn împărțită fiecărui miner, proporțio
nal cu retribuția tarifară și cu apor
treruptă în aceeași întreprindere și tul
său
la
obținerea
rezultatelor
res|
—
alte sporuri și indemnizații, cum pective. Prevederea potrivit căreia
sînt sporul pentru lucrul pe timp de ponderea părții variabile va crește,
Structura
noapte, sporul pentru lucrul în con atingînd 23 la sută în structura ve
diții deosebite, sporul de șantier, in niturilor, se referă la o medie pe an
veniturilor
demnizația de conducere ș.a. ; com samblul economiei și reprezintă o
pensațiile acordate oamenilor mun estimare a posibilităților de majo
în scurt timp a ciștigurilor, ca
din muncă
cii potrivit legii pentru majorările rare
urmare a obținerii unor efecte eco
de prețuri. Astfel, se prevede ca de nomice pozitive, pe planul sporirii
la 10—12 la sută, cit reprezenta in productivității muncii, a volumului
anul 1980 ponderea părții variabile și eficienței producției, prin apli
în totalul' veniturilor, să se ajungă carea prevederilor din proiectul
la 23 la sută în trimestrul IV al anu de program. Dacă oamenii mundin fiecare întreprindere își
lui 1984 și la 25 la sută în anul 1985.

de la
1 septem
brie

pînă la
1 septem
brie

Retribuția tarifară 2 856
Sporul
de vechime
286(10%)
Adaosul de acord
sau diminuarea
de retribuție
-

3 462

TOTAL

3 981

In cazul realizării sarci
nilor de plan în propor
ție de 110 la sută

In cazul nerealizării
sarcinilor de plan
cu 10 la sută

pînă la
1 septem
brie

de la
1 septem
brie

pină la
1 septem
brie

2 856

3 462

2 856

3 462

286

519

286

519

+286

+346

-286

-346

3 428

4 327

2 856

3 635

519(15%)

-

3 142

In legătură cu aceste calcule se cuvin făcute cîteva
precizări. In primul’rind faptul că la totalul venituri
lor înscrise în tabele se adaugă și alte sume care se
acordă individual personalului muncitor, sub formă de
participare la realizarea producției, beneficiilor și la
împărțirea beneficiilor, premii în cursul anului pentru
realizări deosebite și alte categorii de premii și sti
mulente, care, așa cum se precizează în Decretul

de la
1 septem
brie

pentru majorarea retribuției personalului muncitor,
sint neplafonate. De asemenea, adaosul de acord
poate fi mult mai mare decit cel luat în calculele
prezentate, în funcție de procentul de depășire a
sarcinilor de plan. Cit privește sporul de vechime,
care se acordă pentru activitate neîntreruptă în
aceeași unitate, acesta nu este influențat de nivelul
de îndeplinire a sarcinilor de plan, întrucit se calcu
lează procentual față de retribuția tarifară.

(Cu concursul specialiștilor din Ministerul Muncii)

„Cărbune mai mult - retribuție mai mare"
Noi, minerit, vom beneficia pri
mii de majorarea retribuțiilor,
adică de la 1 septembrie a.c. Așa
prevede Decretul Consiliului de Stat
publicat în presa de ieri. Vedem
în această măsură prețuirea efor
turilor pe care le facem pentru a
da țării cît mai mult cărbune, o
nouă dovadă a grijii conducerii
partidului, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru mineri.
Am făcut un prim calcul din care
rezultă că eu voi beneficia de un
spor la retribuția tarifară de 220
de lei. La care se vor adăuga încă
210 lei dacă voi depăși sarcinile de
plan cel puțin în aceeași proporție
ca pină acum. Pe ansamblu, mem
brii brigăzii vor primi într-o lună
un plus de retribuție tarifară de
6 500 de lei, la care s-ar adăuga
încă 6 000 lei pentru realizarea unei
producții peste prevederi în aceeași
proporție ca în luna august. Cum

putem noi să răspundem acestor
măsuri ? Intr-un singur fel : făcindu-ne pe deplin datoria în abataj,
la fiecare loc de muncă, in așa fel
incit productivitatea muncii să
crească suplimentar, iar producția
de cărbune să fie și mai mare,
compensînd pe această cale fondu
rile alocate de statul nostru pen
tru majorarea retribuțiilor.
Ortacii din brigadă au fost de
acord să stabilim un nou angaja
ment : pină la finele anului vom
extrage suplimentar încă 1 500 tone
cărbune. Creșterea randamentului
in muncă se va baza, așa cum am
hotărit, în primul rînd pe elimi
narea unor neajunsuri care mai
există în activitatea noastră. Ast
fel, vom asigura o și mai stric
tă ordine și disciplină în muncă,
așa incit să nu se inregistreze nici
o întîrziere. sau absență de la lu
cru ; totodată, ne vom preocupa
intens de folosirea și mai bună a

utilajelor și agregatelor din aba
tajul cu complex mecanizat. Aici aș
vrea să amintesc marea grijă pe
care ortacii mai vîrstnici s-au an
gajat să o poarte pentru buna pre
gătire profesională a noilor sosiți
în mină. în cadrul inițiativei „Prie
tenii noului încadrat in muncă",
ne vom strădui să-i aducem și pe
cei trei tineri, veniți recent de la
școala profesională, la nivelul de
pregătire profesională al întregului
schimb.
De asemenea, beneficiile din ac
tivitatea productivă vor fi mai mari
prin aplicarea unor măsuri gospo
dărești prin care urmărim să nu
irosim combustibilul, energia elec
trică, piesele de schimb.

Constantin CIUȘML

șef de schimb în brigada
mecanizată Roșioara de la
mina Filipeștii de Pădure

Prin extinderea mecanizării și întărirea disciplinei
Ca toți cetățenii patriei noastre,
am citit cu interes decretul în
legătură cu majorarea retribuției
personalului muncitor. Din acest
act normativ reiese limpede adevă
rul că omul, bunăstarea sa mate
rială și spirituală se află perma
nent in centrul atenției partidului
și statului nostru. Dealtfel, astăzi
este evident oricui că tot- ce s-a
realizat și se înfăptuiește în
România, mai cu seamă în anii de
cind in fruntea partidului și statu
lui se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a avut și are în vedere
ridicarea nivelului de trai ai celor
ce muncesc.
Principala
noastră îndatorire
este aceea de a contribui cu toate
forțele la asigurarea bazei de ma
terii prime miniere a economiei
naționale, extrâgind cantități cit
mai mari de metale neferoase. Re-

După cum se observă din
grafic, măsurile luate pentru
creșterea părții variabile în to
talul veniturilor din muncă nu
presupun diminuarea mărimii re
tribuției tarifare. Dimpotrivă, în
cadrul majorărilor generale ale
retribuțiilor ce vor fi efectuate
începînd de la 1 septembrie
1983 vor crește eșalonat, pînă la
1 august 1984, și retribuțiile tari
fare ale tuturor categoriilor de
personal.
Iar odată cu creșterea retribu
ției tarifare va crește considera
bil mai mult partea variabilă,
accentuîndu-se astfel mult pon
derea ei în totalul veniturilor.
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abateri disciplinare sau absențe de
la locul de muncă. Cu răspundere
sporită acționăm, totodată, pentru
obținerea de minereu de bună ca
litate, pentru eliminarea unor
locuri înguste în subteran. De ase
menea, pentru creșterea producti
vității muncii avem în vedere
introducerea transportului mecani
zat la orizonturile 355 și minus 50,
mecanizarea încărcării la un colec
tor și alte asemenea măsuri tehnice
sau organizatorice.
împreună cu ortacii din brigadă
și in întregul sector sintem hotăriți
să răspundem prin fapte de muncă
deosebite grijii partidului față de
mineri.

Aîexa STRANGO

miner, șef de brigadă la
Exploatarea minieră llba,
județul Maramureș
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Masurile de majora re a retribuției constituie o nouă șî el
. necontenite a-co^ucerii partidului, a secrea grijU
■“ săti gcneruh
:
~ i Nic<
‘‘
Ceui^escu, penlru creșterea iFtmusiani mireRuiui popor
RmRîți
tovarășul
:i-y.
Răspundeți acestor măsuri mutfcind zi de zi eu dăruire,
; . ere, cu înalî spirit reuoteționpr pentru îndeplinirea
Șiprteepere
exemplara a planului pe acest an și
, ,pe întregul cincinal! Numai prin
? < realizarea integrală a sarcinilor ptteind producția fizică, la i
fiecare sortiment) prin sporirea exportului, creșterea mai susținută a productivității muncu și reducerea mai accentuată a cludtuieliter materiale, ridicarea efici& tfei întregii activități economice se poate asigura creșterea venitului național
sursă a dez- '
c y - singura
y
wltării generate., a sodetalii, a imbunățățirii continue d^veteM
al poporuhii!
I
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centul decret privind majorarea
retribuției personalului muncitor
— de care noi, minerii, beneficiem
încă din această lună — răspunde
pe deplin dorinței și hotărîrii
noastre de a desfășura, fiecare și
toți laolaltă, o activitate mai pro
ductivă, de a da minereu mai mult
și de bună calitate. Acționind cu
perseverență in această direcție,
colectivul unității noastre a reali
zat, de la începutul anului și pină
in prezent — prin mărirea gradu
lui de valorificare a elementelor
utile din minereul exploatat, re
ducerea diluției și a pierderilor de
substanță minerală utilă — o pro
ducție suplimentară de peste 12 000
tone de minereu.
în brigada pe care o conduc ne
preocupăm de respectarea întoc
mai a programului de lucru in
flux continuu, fără nici un fel de
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» Dezbateri ideologice 9 literar-artistice © de istorie

DRAGOSTEA DE PATRIE
— marea lecție a anilor de școală
„O atenție deosebită trebuie să acordăm formării tinerei generații
pentru muncă, pentru luptă, educării ei în spirit revoluționar. în această
privință trebuie să se acorde o atenție mai mare, în toate formele de
învățămînt - începînd din grădiniță pînă la cursurile postuniversitare
- formării și educării patriotice, revoluționare a tineretului, a tuturor
cetățenilor patriei noastre".
NICOLAE CEAUȘESCU
Societatea noastră socialistă a încredințat școlii pe toți fiii săi pen
tru formarea lor ca muncitori și specialiști și ca cetățeni profund devo
tați patriei, poporului, partidului, cu o înaltă conștiință socialistă și spirit
revoluționar. Este o operă educativă complexă, care trebuie să se
desfășoare, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfă
tuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educa
tive, „în toate formele de învățămînt - începînd din grădiniță pină la
cursurile postuniversitare", la care trebuie să contribuie ferm toate dis
ciplinele de studiu și activitatea practică-productivă, pe care trebuie
să o desfășoare cu dăruire și răspundere toate cadrele didactice, or
ganizațiile de copii și tineret, cu sprijinul larg și permanent al familiei,
sub conducerea organizațiilor de partid din școli. Citeva dintre direcțiile
posibile și necesare de acțiune, în noul an școlar, pentru realizarea
acestei importante și nobile misiuni educative a școlii, sînt conturate
de interlocutorii noștri din lași : conf. dr. Vasile Cristian, decanul Fa
cultății de istorie și filozofie a Universității „Al. I. Cuza", Alecu Floareș,
secretar al comitetului județean de partid, ing. Dumitru Purțuc, direc
torul Liceului industrial nr. 8, de pe lîngă combinatul de utilaj greu,
prof. Domnica Murgoci, inspector general la inspectoratul școlar ju
dețean.

Formarea tinerei generații —
în spiritul patriotismului socialist
Conf. dr. Vasile CRISTIAN : Vii
torul cetățean pe care-1 formează
școala nu poate fi dotat numai cu
cunoștințele necesare profesiei, ac
tivității sociale, ci și cu o atitu
dine responsabilă față de tara și
poporul său. Este un adevăr for
mulat cu clarviziune de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea
de lucru de la Mangalia. Firește,
educația patriotică a tineretului
este un proces complex în care sînt
implicați factori multipli. Prin na
tura sa însă, în cadrul acestuia,
școala dispune de posibilitățile cele
mai importante. De fapt, tot ceea
ce se realizează în școală se rapor
tează, trebuie să se raporteze, și la
educația patriotică. Există însă
I
obiecte care au o adevărată vocație
în acest . sens. Din rîndul lor se
distinge istoria, îndeosebi istoria
patriei. Studierea acesteia consti
tuie unul din fundamentele activi
tății viitoare a tînărului. învățat să
prețuiască ce s-a realizat în de
cursul vremurilor și în felul acesta
să-și înțeleagă mai lesne obliga
țiile ce-i revin față de patria sa.
Evoluția poporului român a fost
plină de zbucium. Pașnic prin fire,
aplecat spre construcție, el a fost
nevoit adeseori să lase uneltele
creației pentru a lua armele spre
apărarea patriei. De nenumărate
ori a trebuit să rezidească ceea ce
vitregia vremurilor distrusese. Edi
ficiul României de astăzi este, ast
fel, ridicat cu multă trudă și, ade
seori, cu jertfă. Apărarea și dezvoltarea sa apar cu atît mai im\_______________________________

cinema
© întoarcerea din iad : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18;
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11,15;
13.30 : 15,45: 18; 20,15. VICTORIA
(16 28 79) — 10; 12; 14: 16: 18: 20.
© Buletin de București : BUZEȘTI
(58 43 58) — 15,30: 17.30: 19,30.
© B.D. la munte și la mare : GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20.
O
Haiducii Iui Șaptecai : LIRA
(317171) — 15,30; 18; 20, la grădină
— 20,15.
< Nea Mărin miliardar : MELODIA

r

vățămint. direct sau indirect, con
tribuie în acest sens. Se poate
vorbi astfel despre o acțiune glo
bală a școlii în pregătirea unui om
profund integrat poporului său. a

cetățeanului patriot. în care un rol
preponderent revine profesorului,
exemplului său personal de pa
triotism și dăruire înaltelor mi
siuni educative.

Prezența activă a tineretului
școlar în viața social-politică
a localităților natale
Alecu FLOAREȘ : între caracte
risticile esențiale care definesc
personalitatea județului Iași un loc
distinct îl ocupă tinerețea popu
lației, două treimi din cei 780 mii
de locuitori neavînd încă 35 de ani.
In acest cadru, prin cei 250 mii de
elevi și studenți, reprezentînd 30
la sută din populație, Iâșiul se
înscrie printre județele țării cu cea
mai numeroasă populație școlară.
Pornind de la proporția ridicată a
tineretului, comitetul județean de
partid este preocupat de îmbunătă
țirea susținută a procesului de for
mare și dezvoltare a conștiinței so
cialiste, de cultivarea spiritului re
voluționar al noilor generații.
Experiența practică ne determină
să asigurăm, prin programei®
adoptate, atît ridicarea nivelului de
cunoștințe, cît și pregătirea temei
nică pentru muncă, pentru viață a
viitorilor cetățeni. în acest spirit,
organizațiile de tineret desfășoară
o intensă activitate pentru cunoaș
terea realităților actuale, a politi
cii clarvăzătoare
promovate de
partidul nostru, a eforturilor oa
menilor muncii pentru înfăptuirea
obiectivelor stabilite prin progra
mul partidului. în perspectiva
noului an școlar, un accent deose
bit se va pune în tematica orelor
de dirigenție. în. informarea politi
că și învățămîntul politico-ideolo
gic, pe explicarea semnificațiilor și
efectelor în plan economic, politie
și social a hotărîrilor de partid și
de stat, a legilor tării. Educația
prin muncă și pentru muncă, spo
rirea aportului fiecărui elev, atît la
pregătirea personală, cît și la în

făptuirile socialiste se reflectă în
prezenta tot mai activă a tineretu
lui școlar din județul Iași Ia munca
patriotică. în anul 1982, 130 000 ti
neri, cu.30 000 mai mult decit în
anul precedent, au realizat obiec
tive în valoare de 355 milioane lei.
cu 110 milioane mai mult decit în
anul 1981. Totodată, înregistrăm o
prezentă tot mai activă și produc
tivă a tineretului școlar la mani
festările de creativitate tehnică din
cadrul Festivalului național ..Cîntarea României".
Gama acțiunilor, manifestărilor
și inițiativelor promovate în jude
țul Iași este mult mai largă, cuprinzînd schimburi de experiență
cu cadrele didactice și reprezen
tanții elevilor asupra rezultatelor
deosebite obținute de unele licee și
școli generale, vizite în întreprin
deri, institute de cercetare și alte
unități economico-sociale. întîlniri
cu specialiști și muncitori fruntași
— toate cu o puternică acoperire
profesională, morală și putere de
convingere. Analizele întreprinse
de comitetul județean de partid
evidențiază și unele deficiențe și
manifestări de formalism. Așa cum
ne-a indicat tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la Consfătuirea dc lu
cru pe problemele muncii organiza
torice și politico-educative, vom
acționa cu fermitate, în noul an de
studiu, pentru ridicarea activității
educative a școlii la cote calitative
superioare, pentru întronarea unui
spirit de exigență în respectarea
disciplinei școlare și de producție,
în realizarea unității de acțiune a
tuturor factorilor educaționali.

perioase, iar la deplina înțelegere
de către tinerele generații a aces
tei ' necesități, buna cunoaștere a
istoriei are o contribuție esențială.
Istoria noastră constituie rezulta
tul unui impresionant efort, atit al
maselor, cit și al personalităților.
Cunoașterea ei este de natură să
accentueze sentimentul patriotic,
sentimentul apartenenței la un po
por cu o importantă contribuție la
evoluția umanității.
Rolul esențial în educația patrio
tică în școală revine activității la
catedră și în bancă ; lecțiilor vii,
pline de patos revoluționar, patrio
tic, convingătoare ale profesorului;
pasiunii, interesului pentru studiu
ale elevilor. Există multiple posi
bilități, mai ales cunoașterea
directă a unor realizări mai vechi
sau mai noi ale poporului nostru,
pe care toți oamenii școlii au înda
torirea să le valorifice intens, pen
tru întărirea caracterului educativ
al procesului de învățămînt. Se
poate spune că realitatea în care își
desfășoară tînărul activitatea con
stituie o permanentă lecție de pa
triotism, de spirit revoluționar.
In același timp, celelalte disci
pline de învățămînt prezintă im
portante valențe pentru educația
patriotică revoluționară, materialist-științifică și moral-cetățenească a elevilor. Ne referim aici la va
lențele pe care le au. sub acest
raport. limba și literatura română,
geografia, cunoștințele social-politice. Dar fiecare disciplină de în-

Ing. Dumitru PURȚUC : Patrio
tismul. dragostea și devotamentul
față de țară sînt o expresie a con. științei revoluționare, comuniste.

expresia îndatoririi de onoare a
fiecărui cetățean, a fiecărui om al
muncii fată de glia strămoșească și
față de noua societate. Este deose

(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18;
20,15, GRIVITA (17 08 56) — 9; 11,30:
15,45; 18; 20. BUCUREȘTI (15 61 54) —
9; 11.15; 13.30: 15,45: 18; 20.15.
© Mult mai de preț e iubirea : VII
TORUL (11 48 03) — 15.30: 17.30: 19.30.
© La capătul liniei : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17,15: 19,30.
© Cariera mea strălucită : STUDIO
(59 53 15) — 10: 12; 14: 16; 18; 20.
• Viraj periculos: FLACARA (20 33 40)
— 15; 17.15; 19.30.
• Melodii ia Costinești : PACEA
(60 30 85) — 15.30: 17.30; 19.30.
© Contrabandă la vamă : FESTIVAL
(15 63 84) — 9.30; 11,30; 13.30; 15,30;
17.30; 19.30.
© Revanșa — 9: 11.15: 13.30: Nimic
nu ne stă în cale — 15,45: 18: 20 :
CENTRAL (14 12 24).

© Ancheta a stabilit: SCALA (11 03 72)
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 13: 20. FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45: 20
© Amintiri din copilărie — 9; 11;
13,15: Apașii — 17; 19,15 : DOINA
(16 35 38).
© Școala curajului III — 9: 11: 13.15;
Orchestra fără nume — 15,30; 17,45;
20 : TIMPURI- NOI (15 61 10).
© Combinația: ARTA (213186) — 9:
11; 13; 15: 17,15; 19.
© Călătorul
cu
cătușe î
DACIA
(50 35 94) — 9: 11,15: 13.30; 15.45: 18; 20.
© A fost odată un Hollywood : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14,15;
17; 19,30.
©
Femeia
dispărută :
MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 20,45, PATRIA

(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Călăuza : FLOREASCA (33 29 71) —
9; 12: 15,30: 19.
© Asociatul : UNION (13 49 04) — 9,30;
11.30: 13,30; 15.45; 18; 20.
© în ultimul moment : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30: 17,30: 19,30.
© Educația sentimentală a Dașei :
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Domnul miliard : VOLGA (79 71 26)
— 9: 11,15: 13.30: 15,45; 18; 20.
© Trompetistul : GLORIA (47 46 75) —
9; 11,15; 13,30: 15,45; 10; 20, GRADINA
FESTIVAL (15 63 84) — 20.
© Bobby Deerfield: AURORA (35 04 66)
— 9: 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Despărțire temporară : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12,30; 16; 19.

Pregătirea temeinică, munca
de calitate - expresie a conștiinței
revoluționare a fiecărui tînăr

bit de valoroasă pentru munca
noastră ideea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, că școala trebuie să pre
gătească multilateral tînăra gene
rație. în liceul • nostru realizăm
educația patriotică, revoluționară a
elevilor in strînsă legătură cu mo
bilizarea lor la activitățile progra
mate în procesul instrucției, al
pregătirii profesionale practice, la
rezolvarea tuturor sarcinilor șco
lare. întreaga activitate politicoeducativă desfășurată de cadrele
didactice, sub conducerea organiza
ției de partid, este orientată spre
formarea și dezvoltarea la elevi a
conștiinței socialiste. Experiența
proprie, de-a lungul celor 28 de
ani de lucru în invățămint și pro
ducție, m-a convins că elevului nu-i
poți sădi în conștiință dragostea
pentru meserie decit lucrînd ală
turi de el, oferindu-i' un exemplu
convingător și stimulativ. în acest
sens, o modalitate deosebit de
eficientă pentru realizarea unui în
vățămînt de calitate o constituie,
potrivit experienței colflctivului
nostru] didactic, corelarea activită
ții școlare teoretice eu cea practi

Cine încurcă
lucrurile
pretinzînd că...
„se descurcă"
Prin birourile de aprovizionare și desfa
cere ale unor intreprinderi, prin alte com
partimente care se ocupă de relații de colaoorare, se întimplă să se acrediteze ideea
că delegații trimiși cu treburi pe la diferite
unități ar fi puși citeodată în situația „să
se descurce". Altfel spus, că se umblă cu
„aranjamente". De ce ? Cine ar fi interesat
să practice asemenea metode in relațiile
dintre unități socialiste 1
Procesul lui Trandafir Gheorghe, fost
șef de coloană la Întreprinderea de trans
porturi auto specializate a Centralei indus
triale de utilaj tehnologic și material ru
lant, oferă citeva raze de lumină asu
pra tenebroaselor mentalități bazate pe
„descurcare". EI a fost trimis în judecată
pentru sustragerea sumei de 5 000 de lei. La
baza sustragerii s-a aflat un referat prin
care doi șoferi „de încredere" au fost pro
puși la cite o primă excepțională de
2 500 lei. Motivația primei ; „pentru înde
plinirea sarcinilor de plan, pentru starea
tehnică a cisternelor pe care le au în pri
mire, pentru disciplină și merite deosebite.
Aceștia au realizări remarcabile în toate
ficțiunile oe care le întreprind, constituind
un imbold pentru întregul. colectiv".

premiere de zece ori mai mare decit cele
curente, motivînd-o doar cu o înșiruire de
adjective)...

Pata de neșters
Profesia lui Stanciu Albert — contabil, ba
chiar contabil-șef — ne permite să presu
punem că și-a calculat infracțiunea cu per
fectă rigoare aritmetică. Intr-adevăr, strict
din punctul de vedere al cifrelor, socotelile
par să-i fi reușit revoltător de bine. Dar
din alte puncte de vedere...
...Stanciu Albert s-a născut în 1904. Ar
trebui să spunem că a ajuns la o virstă
venerabilă, dar tocmai fapta comisă nu ne
permite să folosim asemenea termeni. A
lucrat în Ministerul Transporturilor, lavîrsta de 52 de ani s-a pensionat pe motive
medicale, iar în anul I960 pensia de boală
i s-a transformat în pensie pentru limită de
virstă. Din anul 1961 a început să lucreze,
în calitate de contabil-șef, pe la diferite
stațiuni pentru mecanizarea agriculturii
(Balaciu. Bogdana, Vinătorii Mici), ascunzînd faptul că primea pensie și încasind
pe această cale drepturi necuvenite.
Dar incorectitudinea nu se oprește aici.
Altul a fost calculul cel făcut cu singe
rece, aproape diabolic. La sfîrșitul anului
1967, începutul anului 1968, fostul contabilșef și-a întocmit și depus formele pentru...
al doilea dosar de pensionare. A ascuns,
bineînțeles, încă o dată, că mai primește
pensie, și-a declarat alt domiciliu decît
cel real (fără de care malversațiunea ar
fi fost descoperită imediat), a stăruit a
procura toate actele de vechime în muncă

In miniatură

că, din atelierul-școală sau din sec
țiile combinatului. Lecțiile de spe
cialitate le-am transferat în ca
drul secțiilor din combinat, unde
elevii au în fată utilajele cu
care vor lucra și după absolvirea
liceului. Integrîndu-i in activitatea
productivă a echipelor de muncitori
am urmărit întărirea ordinii si dis
ciplinei la locui de muncă. însuși
rea tehnologiilor avansate de lucru
promovate în combinat. Dar și for
marea spiritului muncitoresc, re
voluționar, de inaltă răspundere
pentru munca desfășurată.
Nu de mult am dat producției
o nouă promoție de absolvenți.
Sintem preocupați să-i îndrumăm
în perioada de practicanți, să-i
ajutăm să devină cît mai utili
colectivelor în care lucrează. O
facem și o vom face pentru fiecare
elev al liceului nostru, din dorin
ța de a crește buni patrioti. de a
da tării muncitori bine pregătiți
profesional, cu înalt spirit revolu
ționar, capabili să răspundă in orice
moment exigențelor profesiunii, ale
calității lor de tineri cetățeni ai
patriei socialiste.

Ion Hurtupan ne prezintă ci
teva din monumentele realizate
in miniatură de Mihai Kovacs
din orașul Oțelul Roșu. Lu
crări executate din materiale
refolosibile — așchii de lemn și
firicele de placaj. El reproduce,
la scară redusă (dar absolut ai
doma),’pină în cele mai mici
detalii, faimoasele edificii origi
nale : Casa Băniei din Craiova,
Casa Scinteii, Castelul Huniazilor, Cazinoul din Constanța, Pri l
măria din Caransebeș și multe
altele. Toate, realizate cu multă
iscusință de către Mihai Kovasc, fost muncitor lăcătuș, azi
pensionar in virstă de 83 de ani.
Iată-l surprins in imagine îm
preună cu citeva din lucrările
sale admirate de toți cei care-i
trec pragul casei.
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Educarea comunistă, formarea
elevilor pentru muncă și viață,
îndatorire fundamentală
a tuturor slujitorilor școlii
Prof.. Domnica MURGOCI : Ac
tivitatea de edupare com'unistă. pa
triotică. revoluționară, de forma
re pentru muncă și viată a tinere
tului școlar este o îndatorire fun
damentală și de înaltă răspundere
a tuturor oamenilor școlii. Este un
principiu formulat cu claritate în
hotâririle Congresului al XII-lea
și ale Conferinței Naționale ale
partidului. înscris în Legea edu
cației și învățămîntului. La recen
ta Consfătuire de lucru pe proble
mele muncii organizatorice și poli
tico-educative. abordînd cu aceeași
grijă și atenție dintotdeauna înda
toririle educative majore ale școlii,
tovarășul Nicolae. Ceaușescu ne-a
îndemnat să reflectăm cu spirit
partinic,. revoluționar asupra mo
dului cum noi, oamenii școlii, co
muniștii de la catedră ne îndepli
nim acest înalt comandament
social.
De ,1a buh început, trebuie să
spunem că astăzi, în societatea
noastră socialistă, școala, cei ce o
slujesc, dispun de toate condițiile
pentru pregătirea profesională și
formarea politică, etică, cetățe
nească a generațiilor tinere. Dar
tot de la bun început trebuie să re
cunoaștem că eforturile și rezulta
tele muncii noastre instructiv-educative nu sint întotdeauna la nive
lul acestor condiții, ia nivelul exi
gențelor societății.
Analizele sfîrșitului de an școlar,
dezbaterile din consfătuirile care
au precedat începutul de nou an
școlar au reprezentat prilejul po
trivit pentru a scoate în evidentă
cauzele unor neajunsuri — fie ele
inconsecvența în realizarea obiec
tivelor educative ale activităților
didactice, tendința manifestată uneori în lecții de a enunța teze și
idei fără a le sublinia rațiunea și
necesitatea, pentru a le transforma
în comportamente sociale, politice,
etice ale elevilor, sau insuficienta
preocupare pentru valorificarea
opiniei colective, in scopul instau

rării unui climat de ordine și dis
ciplină, al formării conștiinței so
cialiste a tinerilor. Ca și pentru
conturarea unor căi eficiente de
acțiune pentru întărirea caracteru
lui educativ al procesului de învățămint pe toate treptele școlii : va
lorificarea, de către toate cadrele
didactice, la toate disciplinele de
invățămint, a cunoștințelor din
programe în scopul educației -pa
triotice, revoluționare, materialistștiințifice și moral-cetățenești a
elevilor ; cunoașterea preocupărilor
și frămîntărilor fiecărui tînăr și
ale colectivelor școlare și. prin re
lații principiale, pline de tact pe
dagogic și afectivitate. îndrumarea
lor spre înțelegerea și înfăptuirea
in viață a normelor eticii și echi
tății comuniste, a îndatoririlor șco
lare, profesionale, cetățenești ; ati
tudine combativă față de atitudini
le retrograde, de superficialitate și
parazitism ale unor tineri. Și dacă
pentru elevii noștri formulăm ase
menea cerințe de conduită, cu atît
mai mult ele sînt obligatorii pen
tru cadrele didactice, pentru edu
catori. Pentru că nu poți susține
una de la catedră și demonstra alta
prin propria comportare, prin con
cepțiile și înclinațiile dovedite în
viata de toate zilele. în relațiile cu
tinerii.
în raport de marile răspunderi
ce revin școlii, profesorilor, este de
la sine înțeles că ștacheta calității
noi, superioare a întregii activități
a cadrelor didactice, a comportării
lor în școală si în societate trebuie
ridicată la cotele cele mai înalte.
Ne-o cer partidul și poporul, care
ne-au încredințat tineretul țării
spre pregătire și educare, ne-o cere
propria noastră conștiință de co
muniști, de activiști ai partidului
pe tărîmul școlii.
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Cascadorul Hooper : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13.30: 15.30;
17,30; 19,30, GRADINA LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 20.
© Omul păianjen se întoarce ; CUL
TURAL (03 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20.15, FEROVIAR (50 51 40) —
9; 1.1,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,30.
© Acolo, pe poteci nevăzute : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18: 20.

(sala Atelier) : Gimnastică sentimen
tală — 19.
0 Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : O
zi de odihnă — io. Gustul parvenirii
— 15; Luna dezmoșteniților — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ba
ladă cotidiană — 20.
0 Teatrul Ciulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Ordinatorul — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase"
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la
Boema — 19,30; (grădina Batistei) ;
Funcționarul de la Domenii — 20.
<5 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
între caftan și smoking — 18,30.
O Teatrul „Țăndărică0
(15 23 77) :
Aventurile Iui Plum-Plum — 11 ; (în
Parcul Titan) : Tigrul purpuriu că
ruia-! plăceau clătitele — 11.

teatre
© Teatrul Național
(14 7171,
sala
mică) : FîIuhk ia Marturano — 19,30.;

și — depunînd dosarul „pus la punct" —
prin decizia din 22 martie 1968 a Direcției
pentru probleme de muncă și ocrotiri so
ciale a județului Dîmbovița, aplicabilă incepind cu luna noiembrie 1967, S.A. a de
venit pentru a doua oară pensionar !
Tocmai pentru a nu permite acte de
incorectitudine, modalitățile de achitare a
pensiei sint bazate pe anumite măsuri de
circumspecție. Oamenii obișnuiți, dacă lip
sesc de acasă in ziua stabilită, intimpină
dificultăți pentru o singură plată, dar me
fistofelicul contabil a reușit 161 de luni la
rind să încaseze de cite două ori. E adevă
rat că pentru asta făcea un soi de navetă.
Prima pensie o primea la domiciliul său
din București, pentru a doua se deplasa la
Titu. Localitate atît de mare, ineît timp de
161 de luni poștașii ei n-au apucat să afle
că pensionarul Stanciu nu locuiește in oraș
și nici să se mire de ce el incasează În
totdeauna banii prezentindu-se personal la
ghișeul oficiului.
Lună de lună se păgubea statul cu 1785
de lei. Tot în fiecare lună, pe măsura mă
ririi prejudiciului, dar și a înaintării în
virstă — două coordonate care se distanțau
mereu, ca laturile unui unghi — făptuitorul
devenea tot mai insolvabil. Șansa despăgu
birii — componentă a dreptății — devenea
tot mai inoperantă. Miza era longevitatea.
A ținut 15 ani. Instanța de fond a apreciat
paguba, cu penalități, la 427 892 lei.
Chiar dacă acest cuantum al prejudiciu
lui ar mai suferi diminuări, vino
vatul nu va mai avea cum să restituie
toți banii de care a profitat Dar sancțiunea
cuvenită îi este rezervată — și nu numai
ea. Ci și opiobriul public la fel de cuvenit
care-i acoperă'vîrsta venerabilă, cu o pată
de neșters : eticheta de escroc.

I
I
I

i

I
Acest falnic stejar are o vir
stă care se apropie de jumăta
tea unui mileniu.’ El se află in
codrii de pe raza comunei Vorona din județul Botoșani.
O veche monografie a Botoșaniului menționează că, in dru
mețiile sale, Alexandru loan
Cuza se oprea deseori să se
odihnească la umbra acestui
stejar.
Declarat monument al naturii
și îngrijit permanent de către
gospodarii comunei, „Stejarul lui
Cuza" — cum îl numesc cei din
Vorona — constituie nu doar, un
punct de atracție pentru turiști,
dar și locul unde se desfășoară
numeroase manifestări culturalartistice.

I
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Vizuini in piatra
i
I
I
I
I
I
I

Florica DÎNULESCU șt
Manele CORCACI

7

O piatră masivă, golașă stră
juiește vecinătatea satului Ighiel
din județul Alba. O mulțime de
puncte negre se zăresc pe suprafața ei de la distanță. Caj niște
găuri care sfredelesc piatra din
toate direcțiile.
Cine le-o fi sfredelit 7 Cum 7
In ce scop ?
■

I
I
I

I
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Localnicii au denumit ciudata
.piatră „Găurile vulpilor".
Se pare însă că nu ele, cume i
trele, singure-singurele, și-au
IAtunci,
făcut astfel de vizuini in piatră.
cine 7
întrebare tentantă, la care se i
I așteaptă
încă răspuns.
I De aceeași
| mărime

„Acea -mică discuție cu soțul», in seara
zilei de 9 noiembrie 1981, recunoscută de
inculpată in declarația sa, soldată cu lovi
turile ’ văzute de martorul ocular A.N.D.
și care au pus-o în panică pină la urmă
și pe inculpată, astfel cum arată maistrul
L.V. și care a necesitat și deplasarea unui
echipaj al organelor de miliție, privită in
lumina celor intimplate in momentul res
pectiv (și nu estompată de trecerea tim
pului, astfel cum încearcă să o minima
lizeze inculpata la data cind a dat decla
rația în fața instanței) deci acea pretinsă
-■mică discuție» recunoscută de inculpată
se pare că nu a fost deloc mică".
(Citat ad litteram dintr-o mare
demonstrație despre o mică discu
ție scrisă de avocatul părții vătă
mate din dosarul 1 647/82 al Tribu
nalului municipiului București).

„Eu subsemnata B. El., ce jac servi
ciu la chioșcul de cremvurști din str.
Rapsodiei. Pe data de 17. I. 1982 am
intrat în aceeași curte să iau apă și-n
același timp am auzit un ciine chelălăind.
Pentru această declarație semnez propriu".
(Dintr-un înscris depus la dosa
rul nr. 2 043/82 al Tribunalului ju
dețean Dîmbovița).

Sergiu ANDON

|
,
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Din caietul
grefierului

I
I

Stejarul lui Cuza

Dezbatere organizată de

♦ DIN INSTANȚA IN FAȚA OPINIEI PUBLICE “♦ DIN INSTANȚA ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE •
Frumoasă literatură. Șoferii au semnat
statul de plată, dar n-au primit nici ’o para.
Inculpatul susține că premierea n-a fost
decit o stratagemă acceptată de conducerea
unității, cu intenția să se „descurce" la
I.M.G.B., ’unde aveau de reparat un utilaj
prețios. Susținerea e contestată de .director
(Andreescu David) care a aprobat referatul
după ce a avut grijă „să-l treacă" prin con
siliul oamenilor muncii.
— în nici un caz organul colectiv sau eu
nu puteam să aprob, deoarece premierea
celor ds la I.M.G.B. se putea face pe cale
legală.
Atunci de ce nu s-a făcut ? O întrebare
la care dă răspuns însuși faptul că de o
parte a sumei (2 000 lei) a beneficiat incul
patul, iar restul a ajuns la unii colabora
tori de la I.M.G.B. Pe sprinceană și acolo:
o mie la șeful sectorului de proiectare,
două mii la maistrul atelierului în care se
executa lucrarea, nimic la cei care au mun
cit efectiv — proiectantul și sudorii.
Iată substratul și explicația opțiunii pen
tru stimulente oculte. Primul și princi
palul profit l-a avut chiar acela ce se văita
că „trebuia să se descurce". Apoi, prin „sti
mulentele" acordate pe sub mină se încu
raja nu munca, ci „bunăvoința" celor plă
tiți ca să fie diligenți, activi, adică plătiți,
oricum, pentru a asigura respectarea obli
gațiilor legale. Și a mai existat un „avan
taj" : menajarea comodității celui sau celor
care ar fi trebuit, în numele întreprinderii
direct interesate, Să se zbată și să rezolve
problemele de colaborare la nivelul condu
cerilor de unități. Se vede treaba însă că
decit să se depună străduință și să se so
luționeze efectiv cerințele unității a fost
mai lesne să se pună apostila pe un act
străveziu de dubios (referatul propunea o

I-------------------- 1
I Monumente
.
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„Nu sint fotograf de meserie,
dar mă bucur că duminica apare
faptul divers în imagini și toc
mai de aceea vă trimit și eu
poză aceasta despre o intîmplare... nemaiintimplată prin
părțile noastre" — ne scrie Ion
Olaru din comuna Pristol, jude
țul Mehedinți.
In continuare, el ne relatează
o poveste pescărească, dar ade
vărată. Venind în concediu in
comuna natală, inginerul Al.
Ghica din Timișoara s-a dus la
pescuit in Dunăre. Nu mică i-a
fost mirarea cind era gata-gala
să fie tras șl... atras spre mijlo
cul apel. Cu greutate, dar și cu
o îndemânare de invidiat, el a
scos la mal un somn în greu
tate de 45 kilograme. Pe cit de
greu, pe atit de mare. Cit... pes
carul însuși !
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Rubrică realizată de

Petre POPA

j

cu sprijinul corespondenților 9
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Vizita presediuteliii Repidslicii Botswana, Quett K. I. Masire
Sîmbătă dimineața, în cea de-a
doua zi de ședere in județul Arad,
președintele Republicii Botswana,
președintele Partidului Democratic
din Botswana, Quett K. J. Masire,
și doamna G. Masire, însoțiți de
tovarășii Petru Enache, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, și
Pavel Aron, președintele consiliu
lui popular județean, de alte per
soane oficiale române și botswaneze, au vizitat Cooperativa agri
colă de producție „Viața nouă“ din
comuna Sîntana.
Oaspeților le-au fost prezentate
aspectele principale ale activității
acestei puternice unități agricole
de către președintele cooperati
vei, Gheorghe Golna, Erou al Mun
cii Socialiste. Președintele Botswa
nei s-a interesat de experiența
cooperatorilor din Sîntana, îndeo
sebi în domeniul creșterii anima
lelor. Principalele
aspecte
ale
muncii complexe din cadrul uni
tății au fost evidențiate direct în
cursul vizitării unor lanuri culti
vate cu porumb și cartofi, unde
se efectua strîngerea mecanizată a
recoltei, precum și în
timpul
parcurgerii unor spații și capacități
destinate creșterii animalelor.
în sectorul
zootehnic, înaltul
oaspete s-a . interesat de rasele • de
animale crescute în; cadrul uni
tății, de caracteristicile lor, de
modul în care sint îngrijite și
hrănite, de producțiile . ce se înre
gistrează. S-a evidențiat, cu acest
prilej, preocuparea specialiștilor pen-

Plecarea
din

tru crearea condițiilor în vederea
Creșterii efectivelor, dezvoltării co
respunzătoare a animalelor, bunei
lor furajări, ceea ce asigură spo
ruri ' importante
de producție.
Oaspeților le-au <fost înfățișate, de
asemenea, activitatea în sectorul
legumicol, în serele cooperativei,
rezultatele bune obținute în acest an.
Președintele Botswanei a avut
cuvinte de apreciere pentru efor
turile specialiștilor, ale întregului
colectiv, arătînd că a fost profund
impresionat de tot ce a văzut la
cooperativa agricolă din Sîntana și
le-a urat, la despărțire, să-și în
deplinească ambițioasele obiective
pe care și le-au propus.
în continuare, șeful
statului
Botswanei a făcut o vizită la ofi
ciul județean de reproducție și
selecție a animalelor, unde a avut
posibilitatea să cunoască unele
aspecte ale activității din domeniul
ameliorării raselor de bovine.
în cursul după-amiezli, președin
tele Quett K. J. Masire și persoa
nele oficiale care-1 însoțesc au fost
oaspeți ai Combinatului de prelu
crare a lemnului din Arad, unitate
reprezentativă a acestei ramuri
industriale. Directorul combinatului,
inginer Ion Marinescu, a prezen
tat activitatea colectivului în di
recția valorificării superioare a
lemnului
și
celorlalte materii
prime, executării unor garnituri de
mobilă cu valoare ridicată, func
ționale, caracterizate prin înalt nivel
calitativ și estetic.

delegației
Republica

Sîmbătă dimineața a părăsit Caoitala delegația parlamentară din Re
publica Tunisiană, condusă de Mah
moud Messaadi, președintele Camerei
Deputaților, care, la invitația Marii
Adunări Naționale, a efectuat o vizi
tă în tara noastră.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost salutați de Nicolae

parlamentare
Tunisiană

Giosan. președintele Marii Adunări
Naționale, Virgil Teodorescu, t vice
președinte al M.A.N., Margareta
Hausser. secretar al Marii Adunări
Naționale, de persoane oficiale.
Erau prezenți Mohamed El Mokhtar Zannad. ambasadorul Republicii
Tunisiene la București, membri ai
ambasadei.

Majorarea retribuției - îndemn
la muncă mai eficientă
(Urmare din pag. I)
voltării producției materiale, ridică
rii eficienței economice, sporirii avu
ției socialiste, a venitului național.
.Vreau să fie bine înțeles că nimeni
iu poate primi retribuție dacă nu se
realizează planul de producție, sub
linia secretarul general al partidului,
că nimeni nu poate primi retribuție
fără muncă — și că aceasta înseamnă
aplicarea fermă a principiului socia
list : fiecăruia după muncă. Trebuie
să luăm toate măsurile necesare in
cit, reallzind in bune condiții pro
ducția și toți indicatorii, să creăm
condiții ca să se poată primi in plus1'.
Analizînd și aprobînd noile măsuri
de sporire a retribuției personalului
muncitor, Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. a subliniat necesi
tatea de a se asigura acoperirea • in
întregime a fondurilor necesare ma
jorării retribuțiilor pe seama spori
rii mai accentuate a productivității
mnneii, care trebuie să fie în toate
ramurile economiei naționale mai
mare decît creșterea retribuției, ast
fel incit pe această bază să se asi
gure, în afara fondurilor necesare
majorării retribuțiilor, și acoperirea
altor cheltuieli generale ale statului.
Totodată, cu mai multă hotărîre
trebuie să se acționeze pentru redu
cerea mai accentuată a costurilor de
producție, a cheltuielilor materiale,

vremea
Timpul probabil pentru perioada 11
septembrie, ora 21 — 14 septembrie, ora
21. In țară : Vremea va deveni în ge
neral instabilă începînd din nord-vestul
țării. Cerul va fi temporar noros. Vor
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de aversă, mai frecvente în Ba
nat, Crișana, Maramureș și Transilva
nia. Vîntul va sufla moderat, cU inten
sificări temporare in zonele de munte

Oaspeții au manifestat un interes
deosebit pentru mobila realizată la
Arad, pentru materialele folosite,
avînd cuvinte de apreciere față
de organizarea fluxurilor produc
tive, de calitatea și aspectul pie
selor de mobilier.
în cadrul unei expoziții au fost
înfățișate cele mai reușite modele
din nomenclatorul de fabricație al
combinatului, subliniindu-se pon
derea însemnată pe care o deține
în ansamblul producției mobila
pentru export.
Sintetizind impresiile din timpul
vizitei, președintele Botswanei a
consemnat în cartea de onoare a
combinatului înalte aprecieri la adre
sa harnicului colectiv arădean, a
realizărilor sale și i-a urat mult suc
ces în activitatea pe care o desfă
șoară.
★

și local în celelalte regiuni, predominînd din sectorul vestic. Temperatura
în scădere începînd din nord-vestul ță
rii. Minimele vor fi cuprinse între 6 și
16 grade, iar maximele între 15 și 25 de
grade, pe alocuri mai ridicate la înce
putul intervalului. în București : Vre
mea va fi caldă la începutul intervalu
lui, apoi se va răci ușor. Cerul se va
înnora treptat, devenind favorabil ploii. ,
Vînt moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 9 și 12 grade, iar
cele maxime între 22 și 25 de grade, mai
ridicate în prima zi.
(Corneliu Pop,
meteorolog de serviciu).

vicultorilor, și deci, cu
cheltuieli minime, a început
Înălțarea unui ■ hotel turis
tic. De ce s-a ales tocmai
acest loc 7 Ilie Nănescu
devine sentimental :
— Fiindcă pe undeva pe
aproape se află „chioșcul
lui Coșbuc".
într-adevăr, chioșcul se
află acolo, lingă apa Tismanei, și în el se odihnea
poetul în zilele de vară
cind venea să poposească
pe aceste locuri pitorești.
Dar să continuăm cu Tismana devenită șantier. Tot
în zona centrală se con
struiesc 42 de apartamente
ce vor fî oferite specialiști
lor statorniciți în comună.
Se construiește încă o școa
lă, încă o brutărie, o sală
de sporturi. Și alături 'un
dispensar. Au început lu
crările la termocentrala ce
va încălzi, deocamdată,
centrul civic și care va fo
losi lignitul fiindcă minele
de cărbuni de pe Valea Motrului se află în apropiere.

— De ce atita grabă ?
— De cind cu șantierul
din munți, de cind cu hi
drocentrala de lingă noi,
ne-am molipsit de la con
structori — spune mai în
glumă, mai în serios pri
marul.
în vecinătatea stației de
cale ferată forestieră a fost
construită și păstrăvăria.
Una dintre cele mai moder
ne din țară, ale cărei ba
zine cu apă, puse unul lin
gă altul, ar putea acoperi
un hectar. Cind hidrocen
trala va funcționa din plin,
apa de pe canalul de eva
cuare va fi folosită de această unitate piscicolă. Dar
se pare că și inginerul
Gheorghe Paraschiv, șeful
ocolului silvic, s-a molip
sit de la constructori. Adi
că se grăbește. împreună
cu silvicultorii, cu cei ce
lucrează intr-o mai veche
păstrăvărie, au captat un
izvor bun și au asigurat in
incubatoarele acvatice puie
tul de păstrăv ce va popula
în curind bazinele de care
aminteam mai înainte.

® DESCOPERIRI AR
HEOLOGICE. în provincia
Liaoning, din nord-estul Chi
nei, arheologii au scos la iveală
vestigiile unui complex de altare
de sacrificii, a cărui vechime
depășește 5 000 de ani. După
cum au apreciat specialiștii,
ruinele, datind din neolitic, aco
peră o suorâfață de 2 000 metri
pătrați. Ele vor permite studie
rea de către oamenii de știință
a modului de viață și a nivelu
lui de dezvoltare a comunități
lor umane existente acum cinci
milenii in acest spațiu geogr’^'c.

® O METODĂ DE
PREVEDERE A SEISME
LOR a fost pusă la punct de că

tre un grup de savanți greci în
frunte cu profesorul Cezar Alexopoulos de la Universitatea
din Atena. Ea se bazează pe
utilizarea efectului piezoelec
tric. Dacă rocile montane con
țin structuri cristaline la su
prafața cărora există încărcă
turi electrice, acestea produc,
în cazul în câre sint supuse
unei presiuni crescînde, un
scurt impuls electric cu mult
înainte de a interveni fractu
rarea lor. Savanții greci au
elaborat un sistem de intensifi
care și înregistrare a acestor
impulsuri electrice. Cu ajutorul
detectorilor instalați la o dis
tanță de o sută de km, ei au
descooerit că intensitatea im
pulsurilor înainte de cutremur
depinde de distanța detectoru
lui față de viitorul epicentru.
Aceasta oferă posibilitatea de

ADDIS ABEBA

NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul turneului pe care îl
întreprinde in țara noastră Ansam
blul folcloric național din Pakistan,
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Iqbal Hosain, a oferit, sîmbă
tă, o recepție.
Au participat reprezentanți! ai
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, ai Ministerului Afacerilor
Externe, Institutului român pentru
relațiile culturale cu străinătatea,
oameni de artă și cultură.
(Agerpres)

PROGRAMUL X
8.00 Pe agenda școlii
8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii (color)
10,00 Viața satului (parțial color)
11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical
17.30 Micul ecran pentru cei mici
18,00 Film serial : ,,Fram“, Episodul 3.
18.55 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19.20 Cintarea României
20,00 Film artistic : „Castelul din Carpăți“ (cplor)
21.30 Varietăți muzicale
22)15 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL î
10,00 Matineu simfonic
11.15 Muzică ușoară
12,00 Instantanee...
12.15 Melodii populare
13,05 Carnet cultural
13.30 Farmecul muzicii
14.45 Clubul tineretului
15.20 Teatru TV : „Undeva o lumină*
10,33 Desene animate
17,00 Serată
muzicală TV.
Puterile |
teatrului liric românesc
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Caleidoscop muzical
21,00 Din marea carte a patriei
21',25 Estrada jazului
22.15 Telejurnal.

LUNI 12 SEPTEMBRIE Î983
PROGRAMUL 1
14.45 Telejf
14.50 Emisiune în limba maghiară (par
țial color)
17,40 Etiopia azi
17.50 tOOl de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 A patriei cinstire
Emisiune de versuri
20.30 Panoramic economic
21,00 Tezaur folcloric (color)'
21.30 La zi în 600 de secunde
2M0 Roman foileton
în viitoarea vieții
22.30 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL 2
14,45 Telex
14,59 Tinere talente
15,35 Cenacluri ale tineretului
16,00 La început de săptămînă
20,00 Telejurnal
20,20 Moștenire pentru viitor.
Gheorghe Lazăr
21,00 De pretutindeni.
21,25 Seară de balet
22,3-0 Telejurnal

tract 30 miei, 450 de kilo
grame de lină, 300 kg de
brînză. Vasile Dăianu a
predat prin contract 15
miei, 200 kg de lină, 150 kg
de brînză".
Oameni vrednici, gospo
dari. Devenind între timp
mineri, hidroenergeticieni,
silvicultori,
constructori,
tismănenii continuă să fie
renumiți crescători de ani
male și artizani. Stînd de
vorbă cu ei, m-a fulgerat
gindul că nici un reporter
nu și-ar îngădui să scrie
despre această așezare fără
să amintească de cîntecul
„La Tismana-ntr-o grădină“, de faptul că localita
tea și-a împrumutat nu
mele de la tisă, arborele
despre care se spune că as
cunde în miezul lui cîntece și din care se fac in
strumente muzicale. Cu asemenea instrumente oame
nii din Tismana păstrează,
veșnic viu tezaurul folclo
ric moștenit din străbuni,
adăugindu-i cintece noi
despre munca lor harnică,
despre viața lor nouă.

® INSULĂ ARTIFI
CIALĂ IN CASPICA. °
nouă insulă artificială va fi
construită în Marea Caspică.
intr-o zonă unde adîncimea
apei atinge 112 metri; Eăte pen
tru prima oară cind se reali
zează în U.R.S.S. o construcție
hidrotehnică și se forează un
puț de sondă la o astfel de
adincime. Pentru a se asigura
stabilitatea platformei intr-o
mare agitată de furtuni timp de
aproximativ 300 de zile pe an
pilonii ei de oțel vor pătrunde
90 de metri în solul de pe fun
dul mării. Pe insula metalică,

Tovarășului comandant de brigadă
JOAO BERNARDO VIEIRA
Secretar general al P.A.I.G.C.,
Președintele Consiliului Revoluției al Republicii Guineea-Bissau
BISSAU

Cu ocazia aniversării Zilei naționale, vă adresez calde felicitări împreună
cu cele mai bune urări de pace și progres pentru poporul prieten al
Republicii Guineea-Bissau.
îmi exprim convingerea că bunele raporturi statornicite între partidele
și țările noastre se vor extinde tot mai mult, in interesul celor două popoare,
al cauzei păcii, independenței naționale și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

,

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Cronica zilei

a se prevedea atît locul, cît și
intensitatea aproximativă a cu
tremurului cu 7—11 ore înainte
de a se produce.

GUINEEA-BISSAU

A IX-a aniversare a revoluției populare din Etiopia Socialistă îmi oferă
plăcutul prilej pentru a vă adresa, în numele poporului și guvernului român,
precum și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de pace, prosperitate și progres poporului
etiopian prieten.
1
îmi amintesc cu multă plăcere de recenta vizită oficială de prietenie
pe care am făcut-o in frumoasa dumneavoastră țară și îmi exprim
convingerea că, acționînd in spiritul înțelegerilor și documentelor convenite
la Addis Abeba, relațiile dintre Republica Socialistă România și Etiopia
Socialistă se vor dezvolta puternic, în interesul popoarelor român și etiopian,
al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii în lume.

în onoarea înaltului oaspete
botswanez, președintele Consiliului
popular al județului Arad, Pavel
Aron, a oferit, în aceeași zi, un dineu
oficial.
în timpul dineului s-a toastat
în sănătatea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a președintelui Republicii
Botswana, președintele Partidului
Democratic din Botswana, Quett
K. J. Masire, pentru continua întă
rire a prieteniei și colaborării din
tre țările și popoarele noastre,
pentru progres și pace în lume.

Serile la Tismana sint pli
ne de farmec. Mi-am amin
tit de versurile lui Grigore
Alexandrescu . „Răsăritul
lunei la Tismana". Răsu
flarea blîndă a anotimpului
parcă trecea mai întîi pe la
brutărie, căpătînd aromă
de aluat și de pîine rume
nită. Dar și de cetină. închipuiți-vă ce
mireasmă
poate împrăștia o pîine
caldă într-o pădure de
brazi !
— Aici locuiește un șo
fer — îmi spune vicepre
ședintele Ilie Nănescu.
Admir casa. O alta are
veranda
împodobită cu
mușcate. Dealtfel, nu cred
că există o locuință în Tis
mana căreia să-i lipsească
mușcatele.
— Acolo s-a mutat un
cioban.
— Cu ce și-a înălțat fru
moasa gospodărie ?
— O să vedeți îndată.
Și odată ajunși la primă
rie, mi-a arătat, plimbind
arătătorul pe un registru
unde scria : „Radu Ion zis
Pușu a predat prin con

Tovarășului MENGISTU HAILE MARIAM

'

A gîndî cutezător, a înfăptui cu vrednicie
(Urmare din pag. I)

SĂRBĂTOREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu,
al Comisiei pentru Organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia,
Comandant suprem al Armatei Revoluționare a Etiopiei Socialiste

tV

prin încadrarea strictă în normele
de consum, prin gospodărirea mal
judicioasă a resurselor materiale și
financiare, astfel ca fiecare sector,
fiecare produs, fiecare leu investit
sau cheltuit să dea maximum de efi
ciență.
Prin întregul lor conținut, preve
derile decretului pentru majorarea
retribuției personalului muncitor
demonstrează convingător consec
vența cu care partidul nostru, secre
tarul său general urmăresc aplicarea
în viață a programului de creștere
a nivelului de trai al tuturor celor
ce muncesc, stimularea muncii me
reu mai productive, de înaltă cali
tate și eficiență, pusă in slujba reali
zării exemplare a obiectivelor de
dezvoltare economico-socială a pa
triei stabilite de cel de-al XII-lea
Congres și Conferința Națională ale
partidului. Important este ca fiecare
om al muncii să înțeleagă limpede
esența și rațiunea prevederilor aces
tui decret, că aplicarea lor, prin care
se asigură creșterea veniturilor și
cointeresarea mai puternică a celor
ce muncesc, este strîns legată de
realizarea în cele mai bune condiții
a planului, la toți indicatorii canti
tativi și calitativi, în scopul creșterii
mai susținute a avuției naționale și
venitului național — temelia trai
nică a ridicării bunăstării întregului
popor.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂAEmeiEIȘOaALKtE

!

Se împlinesc, în aceste zile, nouă ani de
la victoria revoluției
populare care a pus
capăt regimului feu
dal, structurilor socialpolitice anacronice din
Etiopia. Inaugurînd o
etapă nouă în existen
ța milenară a statului
etiopian, actul de la
12 septembrie 1974 a
deschis calea unor
profunde prefaceri soeial-economlce în via
ța țării, o atenție deo
sebită acordîndu-se eliminării stării de sub
dezvoltare,
făuririi
premiselor materiale
pentru
construirea
unei societăți noi, so
cialiste.
90 la sută din popu
lația Etiopiei trăiește
în mediul rural. Por
nind de la această
realitate, programele
elaborate de autorită
țile de la Addis Abeba
au avut șl au în
vedere — prin ase
menea măsuri ca ex
proprierea
latifun
diilor, crearea unor unități agricole obștești
și de stat, punerea in
aplicare a unor proiec
te complexe de dez
voltare, Inițierea unei
largi campanii de al
fabetizare — să pro
ducă
transformările
necesare în existenta
populației, sătești, să
așeze pe baze produc
tive, eficiente agri
cultura etiopiană.

TELEGRAMĂ
în- același timp, s-a
trecut la concretizarea
unor planuri menite
să promoveze dezvol
tarea unor ramuri in
dustriale prin valori
ficarea materiilor pri
me indigene. Numai
în cunsul anului tre
cut au fost puse te
meliile unor întreprin
deri pentru producerea
materialelor de con
strucție și a textilelor.
Pe plan general, pe
durata actualului de
ceniu se prevăd dez
voltarea producției in
dustriale și agricole și
dublarea venitului na
țional, stabilindu-se o
creștere a ratei anua
le a produsului națio
nal brut de 7,5 la
sută.
în spiritul politicii
sale consecvente de
prietenie, co'aborare și
solidaritate cu popoa
rele Africii, cu toate
țările și popoarele
care acționează pentru
progres economic și
social,
România a
salutat cu căldură
transformările revo
luționare din. Etiopia,
opțiunile poporului etiopian de dezvoltare
pe calea socialistă.
Beneficiind de fru
moase tradiții, în ul
timii ani relațiile românoȚetiopiene au cu
noscut o puternică afirmare. Momente de
cea mai mare însem-

nătate în cronica rela
țiilor româno-etioniene le-au constituit
întîlnirile
la
cel
mai înalt nivel care
au avut loc la Bucu
rești și la Addis
Abeba. în acest cadru,
convorbirile dintre to
varășul Nicolae
Ceaușescu,
secretar
general al Partidului
Comunist Român, preReoubllcii
ședințele
Socialiste România, și
tovarășul
Mengistu
Haile Mariam, președințele
Consiliului
Militar Administrativ
Provizoriu, președin
tele Comisiei pentru
Organizarea Partidului
Oamenilor Muncii din
Etiopia,
Comandant
suprem al Armatei Re
voluționare a EtioDiei
Socialiste, desfășurate
în iulie anul acesta pe
pămîntul etiopian. în
tr-o atmosferă cor
dială, prietenească, au
dat un puternic im
puls adîncirii colabo
rării pe tărîm politic
și economic, ca și în
alte domenii de inte
res reciproc.
Fără îndoială, cursul
ascendent al conlu
crării dintre țările
noastre
corespunde
aspirațiilor de pace și
progres ale popoarelor
român
și etiopian,
cauzei destinderii, în
țelegerii și cooperării
internaționale.

urări de sănătate și de noi realizări
pe calea dezvoltării independente a
țării. în telegramă se exprimă încre
derea că relațiile dintre țările noas
tre vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă în interesul lor reciproc, al
cauzei păcii și cooperării in lume.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu. a trans
mis, cu ocazia sărbătorii naționale a
Republicii Guineea-Bissau. o tele
gramă de felicitare primului minis
tru al acestei țări, tovarășul Victor
Saude Maria, prin care îi adresează

Cu zece ani în ur
mă, poporul GuineeiBissau, după o înde
lungată luptă, dusă
sub conducerea Parti
dului African al In
dependenței din Gui
neea-Bissau și Insule
le
Capului
Verde
(P.A.I.G.C.), și-a cu
cerit independența de
stat,
împlinindu-și
astfel dezideratul fier
binte de a trăi într-o
patrie liberă și inde
pendentă, de a se dez
volta de sine stătător
pe calea progresului
economic și social.
Micul stat de pe
coasta apuseană a
Africii (suprafața —
36125 kmp ; popu
lația — circa 600 000
locuitori) a moștenit o
situație din cele mai
dificile. Lipsită prac
tic cu desăvirșire de
o bază industrială,
Republica
GuineeaBissau s-a angajat pe
drumul lichidării acestei situații, trecînd
la transformări structurale cu caracter pro
gresist. Preluarea con
trolului de către stat
in economie, moder

nizarea agriculturii și
trecerea la dezvolta
rea planificată repre
zintă cele trei direcții
prioritare stabilite de
autoritățile de la Bis
sau. în deceniul care
a
trecut
de
la
dobîndirea
indenendenței, s-au obținut
un șir de realizări
notabile în făurirea
unei industrii pro
prii, în dezvoltarea
altor sectoare ale economiei și vieții so
ciale.
Prospecțiunile
efectuate au dat la
iveală rezerve de țiței
(in platoul continen
tal), de bauxită, fos
fați, mqngan și altele,
ce se adaugă unor
importante resurse fo
restiere, a căror ex
ploatare și prelucrare
industrială se află in
curs de extindere. în
același timp s-a tre
cut la crearea de coo
perative și ferme agri
cole, sector în care
lucrează . aproximativ
90 la sută din popu
lația țării. Realizări
notabile au fost obți
nute în ce privește li
chidarea analfabetis

mului și promovarea
învățămintului in ge
neral, ca și în ce
privește asistența so
cială.
în spiritul politicii
sale consecvente de
solidaritate cu lupta
popoarelor africane, a
tuturor
popoarelor,
pentru libertate și
progres, România a
acordat întregul său
sprijin mișcării de
eliberare din Gui
neea-Bissau, iar după
proclamarea republi
cii a sprijinit și spri
jină eforturile aces
teia de propășire eco
nomică și socială. în
tîlnirile dintre pre
ședintele
Nicolae
Ceaușescu și condu
cătorii P.A.I.G.C. —
momente de cea mai
mare importanță în
relațiile dintre cele
două ■ țări — au des
chis de fiecare dată
noi orizonturi dezvol
tării colaborării prie
tenești dintre statele
noastre in domenii
multiple, în interesul
ambelor popoare, al
cauzei păcii și coope
rării internaționale.
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Turul ciclist al României
® Tradiționala cursă se încheie azi ® Mircea Romaș*
canu și echipa Dinamo ! — la un pas de cucerirea
trofeelor 1983
Cea mai dificilă dintre cele 8 etape
ale Turului ciclist al României (edi
ția a XXI-a) a fost și cea mai fru
moasă. Cum era de așteptat, de la
Brașov la Cimpulung, cale de 82 kilo
metri, cei 78 de sportivi rămași în
cursă nu și-au mai permis minutele
de așteptare și relaxare din alte eta
pe ; terenul, presărat numai cu urcu
șuri pieptișe și coborișuri povîrnite,
i-a ținut tot timpul „în priză", obligîndu-i la eforturi susținute și la atenție neslăbită. în plus, au fost sti
mulați și de cele trei cățărări și
două sprinturi care au contat în
clasamentele speciale. în aceste con
diții, lupta'nentru întîietate a fost
strinsă și ’ aprig disputată. Iar de
vreo două ori, cind unii concurent!
s-au mai „încolțit" din mers, ochiul
de Argus al reputatului arbi
tru principal Octavian Amza i-a
văzut și au fost penalizați pe loc.
După etapa de ieri — cind steliștii,
brașovenii și cicliștii de la Metalul
Plopeni fuseseră animatorii zilei —
în această a 7-a etapă dinamoviștii
antrenorului Nicolae Voicu și. din
nou, metalurgiștii tînărului antrenor
Constantin Ciocan de la Plopeni au
tras după ei alți 20—30 de concurenți.
Sprintul I, de la Bran (km 22),
este ciștlgat de Teodor Drăgan (Vo
ința Arad), după care aproape în
același timp trec alți 40 de cicliști.
La primul punct de cătărare,
Moieciu (km 30), urcuș de categoria
A în ceea ce privește dificultatea,
primul trece Cornel Nicolae (Di
namo I). Peste alți 7 km, la al doi
lea punct de cățărare, ajunge pri
mul Radu Vasile (Olimpia STIROM).
în continuare se plonjează pe
serpentine printr-o zonă colinară

de un neasemuit pitoresc. Se tra
versează satul Podul Dîmboviței și
se ajunge la sprintul II din Rucăr,
cîștigat tot de Cornel Nicolae.
După al treilea punct de căță
rare, de la Mateiaș (unde . primul
ajunge, de asemenea, Cornel Nico
lae), pe deasupra caravanei apare
un elicopter. Este o echipă de fil
mare a cinematografiei care proba
bil va suplini și lipsa televiziunii
din Turul ciclist al României.
Pe străzile orașului Cîmpulung,
printr-un culoar viu de spectatori,
se ajunge în .pluton la sprintul
final. Linia de sosire este trecută
în ordine de dinamoviștii Vasile
Mitrache, Gheorghe Lăutaru, Va
lentin Constantinescu și Cornel
Nicolae, urmați de Vasile Buduroi
(Olimpia STIROM), Gabriel Ko
rea (Dinamo II), Olimpiu Celea
(Steaua I), Andrei Antal (C.I.B.O.
Brașov), Vasile Apostol și Cornel
Popa (amîndoi de la Metalul Plo
peni) etc. Toți, ca și Romașcanu
și întregul pluton au realizat tim
pul de două ore 13 minute și 15
secunde.
Astăzi are loc ultima etapă. în
cursul dimineții cicliștii vor porni
din Cîmpulung și vor sosi la
București, pe Stadionul tineretului
de la Șosea. în jurul orei 12,45.
Traseul fiind ușor, este foarte
probabil să nu se producă schim
bări surprinzătoare in clasamente,
care după 7 etape arată astfel :
Mircea Romașcanu conduce la in
dividual, la cățărări și la sprinturi,
Dinamo I (pe echipe), iar juniorul
Gabriel Caloji la „speranțe".

G. MITROI

Program sportiv la Stadionul tineretului prilejuit
de sosirea cicliștilor din Turul României
Cu prilejul sosirii cicliștilor din Turul României, in Capitală, la Sta
dionul tineretului, organizația de sport bucureșteană programează astăzi
la arena menționată un șir de manifestații sportive, cu participarea
a mii de tineri.
Programul va începe la ora 10, cu întreceri de atletism, probe la care
vor concura sportivi juniori din toate secțiile de profil din București.
Vor urma la rînd cicliștii juniori, de asemenea din toate secțiile de
specialitate bucureștene.
De la ora 11 — demonstrații de aeromodele captive, după care spec
tatorii vor asista la dresuri de dini.
Sosirea cicliștilor este prevăzută intre orele 12,45 și 13,15 — la înche
ierea ei fiind programată festivitatea de premiere.

RETUTINDENi
macaraua „ plutitoare „Azer
baidjan", cea mai mare de acest
fel din U.R.S.S., va ridica
un ansamblu de locuit cu trei
niveluri, construit pe uscat și
care urmează să fie doar mon
tat.

©
ÎNGRĂȘĂMINTE
CU ADITIVI. Sporirea cu 20
la sută a recoltei la hectar cu
aceeași cantitate de îngrășă
minte sau diminuarea cu 20 la
sută a cantității de îngrășămin
te utilizate, fără ca recolta să
scadă, au fost obținute de că

tre un inginer agronom ma
ghiar. Esențialul invenției con
stă în amestecarea îngrășămin
telor chimice cu aditivi care
împiedică pierderea în sol 3
substanțelor nutritive, facilitind, totodată, asimilarea lor de
către plante. Experiențele au
demonstrat că numărul plante
lor de pe cîmpul experimental
era mult mai mare decît pe
cîmpul martor, iar conținutul
lor in fosfor și potasiu era su
perior cu 20 la sută.. La griu
s-au obținut suplimentar 688 kg
la hectar, la porumb — 1 140
kg, iar la floarea-soarelui —
356 kg.

fotbal :

Sportul studențesc și Steaua
performerele etapei
Apropo de aceasta, nici ieri n-a ju
cat Bălăci, deci nu va juca nici
miercuri contra lui Hajduk...

A fost ieri o etapă cu multe me
ciuri interesante . atît ca evoluție a
scorurilor, cît și din punct de vede
re tehnico-tactic. Destul de curios
s-a petrecut deschiderea scorurilor
pe șase dintre stadioane unde pri
mele goluri au fost marcate de
echipele vizitatoare, Coincidență,
desigur, iar, in final, numai două
partidintre acestea au și cîștigat
. „
dele — Steaua și Sportul studențesc.
Altă coincidență : tocmai aceste
două formații vor juca derbiul eta
pei viitoare, din 17 septembrie, un
mare derbi bucureștean : Sportul
studențesc — Steaua.

DERBIUL DE LA PITEȘTI
Un meci de bună calitate, la Pi
tești, între F.C. Argeș și Steaua, în
care ambele echipe au pasat și] com
binat cu pricepere, dovedind o pre
gătire corespunzătoare a jocurilor
de campionat. O partidă destul de
frumoasă la mijlocul terenului și în
fazele de poartă. Surprinzător,
Steaua a cîștigat tocmai in maniera
„argeșeană", de apărare fermă și
contraatac surprinzător.
Echipa militară a învins cu 2—0
(0—0) prin punctele înscrise de ju
cători nou transferați, Pițurcă și Lă
cătuș, iar faptul îmbucurător pare
să fie că fotbaliști ca aceștia doi,
plus Petcu și Pușcaș, se încadrează
în formație și-i dau consistență va
lorică.
★
în celelalte partide : F.C. Baia
Mare — F.C. Olt l—l (1—1) ; S.C.
Bacău — Politehnica Iași 1—1 (0—1);
C.S. Tîrgoviște — Chimia 1—1 (0—1);
Jiul — Dunărea 2—1 (0—1). Victoria
Rapidului, cu 2—1 (1—0), asupra
Corvinului a fost salutată, pe sta
dionul Republicii din Capitală, de
aproximativ 20 000 de spectatori.

CELE TREI DIN „CUPELE
EUROPENE"
La București, Dinamo a Înscris
cam tîrziu primul gol (Augustin min. 63), dar a încheiat partida îm
potriva Petrolului Ploiești cu o vic
torie categorică, 4—0 (0—0), cele
lalte trei puncte fiind marcate de
atacanții noi din formația bucu
reșteană — Iamandi (1) și Nemțeanu (2, ultimul din penalti, în minu
tul 86).
La Oradea, echipa Sportul stu
dențesc a obținut un succes indis
cutabil în fața echipei locale. F.C.
Bihor, cu 4—1 (1—1), prin cite două
goluri semnate de Coraș și Terheș,
transferarea primului dintre aceștia
dovedindu-se deci foarte favorabilă
formației universitarilor bucureșteni,
aflată chiar de la începutul compe
tiției pe un post de candidată la ti
tlul național.
Probabil că și Universitatea Cra
iova, 0—0 cu A.S.A., ar fi avut șan
se de cîștig în deplasare la Tg. Mu
reș, „dacă" Irimescu n-ar fi ratat un
penalti (min. 17), de fapt minge
apărată de Naște, și dacă Sorin Cirțu, cel mai în formă craiovean,
n-ar fi pierdut duelul cu ace
lași portar Naște — excelent
pe întreg parcursul meciului. Din
relatări rezultă că și Silviu Lung
și-a făcut pe deplin datoria.

CLASAMENTUL
După trei etape, Steaua (golaveraj
8—1), Sportul studențesc (7—1) și
Dinamo (6—0) au cîștigat cîte 5
puncte ; urmează : F.C. Olt și Jiul —
cite 4 puncte. Plutonul cu cîte 3
puncte : Universitatea Craiova, Poli
tehnica Iași, Chimia, S.C. Bacău,
A.S.A., Rapid. Cîte 2 puncte : F.C.
Argeș, Petrolul, F.C. Bihor, Corvinul, C.S. Tîrgowiște, F.C. Baia Mare.
Cu un singur ■ punct : Dunărea.
Etapa viitoare : sîmbătă, 17 sep
tembrie.

V. MIRONESCU

în cîteva rînduri
• în cadrul concursului interna
țional de atletism desfășurat la Crys
tal Palace din Londra, sportiva ro
mâncă Anișoara Cușmir a cîștigat
proba de săritură in lungime, cu
rezultatul de 6,74 m. în pro
ba feminină de aruncarea greutății
victoria a revenit atletei românce
Mihaela Loghin — 19,66 m, urmată
de Judy Oakes (Anglia) — 18,28 m.
• în Sala sporturilor din Oradea
au început întrecerile unui turneu
internațional masculin de baschet.

® SÎNT CAPABILE
ANIMALELE SĂ NUME
RE ? Un grup de cercetători
canadieni și-au propus să dea
un răspuns la această întreba
re. Ei au făcut experiențe cu
cimpanzei. Animalele au fost
învățate să compare diferite
simboluri cu anumite numere,
ori de cîte ori reușeau fiind
răsplătite cu mîncarea prefe
rată. După aceea maimuțelor
le-au fost arătate obiecte de
diferite dimensiuni și forme,
urmînd- a fi stabilit numărul
lor. După o serie de experiențe,
s-au obținut răspunsuri exacte
intr-o proporție de 95 la sută 1
Prin urmare, capacitatea de a
stabili pînă la un anumit nivel

numărul obiectelor există
cel puțin la cimpanzei.

Iată rezultatele înregistrate în pri
ma zi : Steaua București — M.A.V.C.
Budapesta 82;—65 (38—35) ; Dinamo
Oradea — Slavia Kosice 94—80
(49—11).
® Campionatele internaționale de
tenis ale S.U.A. au programat pe
terenul central de la Flushing Mea
dow prima finală, cea a probei mas
culine de dublu, în care cuplul ame
rican John McEnroe—Peter Fleming
a întrecut cu 6—3, 6—4, 6—2 pe
rechea Fritz Buehning—Van Winitski.
(S.U.A.).

—

© VARĂ PRELUNGI
TĂ. Locuitorii orașului Sofia
sint în aceste zile martorii unui
fenomen natural rar — înflori
rea pentru a doua oară a casta
nilor. Dună cum relatează zia
rul „Zemedelsko Zname", feno
menul nu este singular. întrucît
a fost semnalat și in alte locali
tăți din Bulgaria. La Rakitovo.
de exemplu, au înflorit din nou
cireșii și vișinii, cu toate că această așezare' se află la o alti
tudine relativ mare.

© STUDIU ASUPRA
HIPERTENSIUNII.
MUnchen a fost încheiat, după un

an, un studiu referitor la hiper
tensiune cu scopul de a culege
date referitoare la răspîndirea
acestei boli în rindul populației:
cîți dintre bolnavi sint. conștienți de situația lor, cîți din
tre cei ce își cunosc boala se
tratează, Ia cîți dintre cei aflați
in tratament se obține o nor
malizare și, în fine, cît de in
format este publicul asupra pe
ricolului hipertensiunii și al
altor factori de risc ? Rezulta
tele studiului dau de gindit.
Astfel, o treime dintre cei tes
tați au valori ale tensiunii pes
te cea normală, iar dintre aceș
tia jumătate nu cunoșteau si
tuația lor. Nici rezultatele tra
tamentelor nu pot fi mulțumi
toare, căci la 25 la sută din cel
tratați nu se observă nici o
ameliorare.

„ACTIVITATEA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
PRESTIGIUL Șl ROLUL SĂU PROEMINENT IN VIAȚA

BELGIA

Apel la acțiuni hotărîte
împotriva pericolului
atomic

INTERNAȚIONALĂ INSPIRĂ O PROFUNDĂ ADMIRAȚIE"
Mijloacele de informare în masă de peste hotare continuă să eviden
țieze — în articole apărute 'în ziare și reviste, în emisiuni transmise de
posturi de radio și televiziune — rezultatele de seamă obținute de
poporul român în opera de făurire a societății socialiste multilateral
dezvoltate, marile prefaceri care au avut loc în România, sub conducerea
Partidului Comunist Român, ridicarea continuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii, ca urmare a politicii promovate consecvent în acest sens
de partidul și statul nostru.
Presa internațională scoate în relief faptul că etapa cea mai rodnică
în înflorirea multilaterală a patriei, în dinamizarea întregii vieți politice,
economice și sociale, in propășirea materială și spirituală a poporului
român o constituie perioada de cînd la cîrma țării se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Totodată, comentariile presei din diferite țări ale lumii evidențiază acti
vitatea internațională bogată și dinamică a țării noastre, principialitatea
și caracterul constructiv ale politicii externe românești.
Revista italiană „BALCANICA" a
publicat un articol în care eviden
țiază principiile și obiectivele nobile
ale. politicii externe românești, con
tribuția de mare valoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la promovarea
dialogului internațional în vederea
identificării de soluții în marile pro
bleme contemporane.
„Președintele Nicolae Ceaușescu se
bucură de o mare popularitate in
Italia" — subliniază publicația, arătind că aici, ca și în alte țări
ale lumii, cunosc o largă audien
ță inițiativele și propunerile șefului
statului român avind ca obiectiv re
zolvarea pe cale politică, pașnică, a
tuturor problemelor existente in pre
zent în raporturile interstatale. „Se
pot cita multe exemple concrete
— relevă revista — pentru a scoate
în evidentă dinamismul politicii ex
terne nromovate de președintele
Ceaușescu, încadrată intr-un substan
țial simț al echilibrului". „Numeroa
sele succese ale politicii externe a
României — se arată — au deter
minat pe multi cercetători să stu
dieze gindirea politică a inițiatoru
lui ei. Din lectura scrierilor președin
telui Nicolae Ceaușescu reiese în
mod clar profilul complex al unui
om de stat preocupat nu numai să
asigure țării sale independenta eco
nomică și socială, dar și profund
sensibil la marile probleme nerezol
vate ale întregii comunități interna
ționale : necesitatea edificării unor
relații noi, democratice, in viața in
ternațională, imperativul de a se
pune bazele pentru eliminarea sub
dezvoltării în lume, nevoia de a se
crea premisele pentru a se ajunge la
reducerea înarmărilor și apoi la
dezarmare — problema problemelor
umanității.
In același timp cu afirmarea prin
cipiilor, independenței și suveranită
ții și cu criticarea consecventă a po
liticii bazate pe forță și amenințarea
cu forța — continuă articolul — pre
ședintele României s-a pronunțat in
mod constant pentru democratizarea
raporturilor internaționale, pentru
creșterea rolului O.N.U. și al altor
organisme internaționale in soluțio
narea marilor probleme ale păcii și
securității, ințelegînd prin acdasta o
participare -activă, în condiții de de
plină egalitate, a tuturor statelor la
viața mondială, indiferent de mări
mea teritoriului și a populației, de
forța economică sau militară, de
orînduirea lor socială.
Numai democratizarea relațiilor
internaționale nu este însă sufi
cientă pentru atingerea obiectivelor
promovării unor noi relații între sta
te. De aceea, președintele Nicolae
Ceaușescu a , propus amplificarea
cooperării economice bazată pe prin
cipiile deplinei egalități și justiției,
subliniind necesitatea instaurării
unei noi ordini economice mondiale,
menită să înlesnească progresul mai
rapid al tuturor națiunilor și, în pri
mul rind, al celor rămase în urmă.
Un alt aspect al concepției de po
litică externă a președintelui Nicolae
Ceaușescu — "se relevă apoi în ar
ticol — este dezarmarea, problemă
care a avut o importanță centrală în
politica externă a României din ul
timii ani. Limitarea armamentelor și
lichidarea progresivă a arsenalelor

nucleare sint considerate de șeful
statului .român obiectivele cele mai
urgente ale umanității".
După ce evidențiază și alte contri
buții valoroase ale politicii externe
românești, ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu vîzînd transpunerea in
viață a prevederilor Actului final de
la Helsinki și încheierea cu rezul
tate pozitive a reuniunii de la Ma
drid, revista italiană conchide : „Un

mului România și-a schimbat radical
înfățișarea, transformîndu-se într-o
țară cu un ritm susținut de dezvol
tare, cu un nivel de viață tot mai
prosper al populației, ziarul notează,
intr-un articol avind titlul semnifica
tiv „1965—1983 — cea mai fructuoa
să perioadă" : „Succese cu adevărat
istorice au fost obținute in perioada
de după Congresul al IX-lea al P.C.R.
La acest congres, în fruntea partidu
lui a fost ales Nicolae Ceaușescu,
sub a cărui conducere au fost elabo
rate și aplicate o politică înțeleaptă
și o strategie pe termen lung".
Articolul relevă în continuare poli
tica externă de largă cooperare și
deschidere spre lume a României,
punind în evidență rolul decisiv pe
care îl are toyarășul Nicolae
Ceaușescu în promovarea fermă a
principiilor noi, democratice, în re
lațiile
internaționale,
activitatea
neobosită a președintelui României
pentru oprirea cursei înarmărilor și
înfăptuirea dezarmării, în primul
rind a dezarmării nucleare, centru o
largă cooperare internațională, baza
tă pe egalitate și avantaj reciproc,
pentru triumful păcii și înțelegerii.

Presa internațională despre realizările poporului român,
despre politica externă dinamică și constructivă
promovată ăe România socialistă, de președintele ei
profund, sentiment de admirație tre
zește, așadar, un om de stat de talia
președintelui Nicolae Ceaușescu, întrucit domnia sa, datorită prestigiu
lui de care se bucură in lume, joacă
un rol extrem de pozitiv in depăși
rea dificultăților existente in calea
destinderii, a înțelegerii intre po
poare. a cooperării europene și in
ternaționale".
In articolul intitulat „Stabilitate și
dezvoltare în economia românească",
o altă publicație italiană, „ORE 12“,
relatează despre preocuparea consec
ventă a partidului și statului nostru
pentru asigurarea unui ritm de creș
tere susținut și a unei dezvoltări ar
monioase a economiei naționale, a
ridicării permanente a standardului
de viață și civilizație al poporului
român. Reliefînd extinderea relații
lor comerciale externe ale României,
publicația arată : „Faptul că a cres
cut numărul partenerilor ei a permis
ca, simultan cu creșterea interdepen
dențelor, în România să fie create
structuri și modalități mai flexibile,
care fac posibilă o adaptare mai ra
pidă la cerere și, totodată, recurgerea
la soluții de alternativă, bazate pe
interesul reciproc.
Pentru a înțelege și mai bine mo
tivul recordului reprezentat de volu
mul comerțului exterior al României
în actualele condiții ale pieței mon
diale se cuvine menționat un factor
hotărîtor, și anume creșterea gradu
lui de competitivitate a produselor
oferite la export" — arată publicația,
punind apoi în evidență „profunda
modificare de structură" — survenită
in exporturile românești. „Mărfurile
cu un înalt grad de prelucrare —
mașini și utilaje complexe, mijloace
automatizate și tehnică de calcul, au
tovehicule, produse chimice, mărfuri
industriale de larg consum — au
atins in 1982 cifra de 55 la sută din
volumul total al exporturilor. Se de
monstrează în acest mod — sublinia
ză „Ore 12“ în încheiere — că nivelul
atins, potențialul de care dispune
conferă economiei românești carac
teristicile unui participant dinamic
la diviziunea internațională a mun
cii".
Cotidianul indian „THE ECONO
MIC TIMES" a publicat un grupaj
de articole despre țâra noastră, avind
în centrul paginii fotografia tovară
șului Nicolae Ceaușescu.
După ce relevă că în 'anii socialis

Alte articole din grupaj relatează
despre înalta tehnicitate și competi
tivitate a utilajelor petroliere româ
nești, despre participarea oamenilor
muncii din România la conducerea
treburilor tării, despre atenția acor
dată în actualul cincinal dezvoltării
intensive a economiei și realizării
unei calități superioare.
Presa sovietică continuă să infor
meze opinia publică despre diferite
aspecte ale vieții economice și social-culturale din țara noastră, des
pre eforturile oamenilor muncii din
România socialistă pentru îndepli
nirea la timp și în bune condiții a
prevederilor planului.
Ziarul „PRAVDA", organ al C.C.
al P.C.U.S., a publicat, astfel, o am
plă corespondență din București în
care se evidențiază modul cum se
îndeplinesc prevederile privind în
făptuirea noii revoluții agricole în
domeniul
hidroameliorațiilor.
în
corespondență se relatează despre
măsurile adoptate în diferite județe
ale țării în vederea combaterii ero
ziunii solului.
Săptămînalul
„IKONOMICESKI
JIVOT", din R. P. Bulgaria, inse
rează un amplu articol consacrat
realizărilor poporului român în înăl
țarea patriei sale, sub titlul „Pe ca
lea. dezvoltării intensive". „în. anii
construcției socialismului — se ara
tă în articol — vecina noastră din
nord a realizat succese remarcabile
în dezvoltarea ei social-economică.
în prezent, România este o țară industrial-agrară cu o industrie și o
agricultură moderne. Producția in
dustrială și cea agricolă, venitul na
țional au crescut spectaculos. Luind
în considerare aceste succese, Con
gresul al XH-lea al P.C.R. a trasat
principalele sarcini privind dezvol
tarea în continuare a țării".
După ce menționează prevederile
principalelor programe de dezvol
tare actuală șl de perspectivă a țării
adoptate de partidul nostru, publi
cația bulgară subliniază : „Pentru
rezolvarea cu succes a acestor sar
cini, o contribuție considerabilă o
vor aduce știința și învățămintul,
cărora le este rezervat un rol impor
tant in activitatea de făurire a so
cialismului. Programele de cercetare
științifică concentrează eforturile
oamenilor de știință asupra proble
melor legate de dezvoltarea în con
tinuare a forțelor de producție, re

ducerea cheltuielilor materiale și
energetice, folosirea eficientă a re
surselor, lărgirea bazei de materii
prime proprii, elaborarea și aplicarea
unor tehnologii moderne, realizarea
unei producții de înaltă calitate, la
nivel mondial".
în legătură cu împlinirea a 35 de
ani de la organizarea primelor șan
tiere naționale ale tineretului în
România, agenția T.A.S.S. relatează
despre marele miting de pe stadio
nul „23 August" și despre cuvîntarea
rostită de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, arătînd că secretarul ge
neral al P.C.R., președintele Repu
blicii, „a dat o înaltă apre
ciere contribuției tinerilor și ti
nerelor la construirea socialismu
lui în România".
„Secretarul general al Partidului
Comunist Român, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a cerut tineretului român
să-și însușească noile cuceriri ale
științei și tehnicii, să muncească, să
învețe și să lupte într-un spirit co
munist, revoluționar" — scrie agenția
CHINA NOUA, referindu-se la vi
branta chemare adresată de condu
cătorul partidului și statului nostru
tinerei generații cu același prilej.
„AUSSENWIRTSCHAFT", săptămînal economic din R.D.G., își infor
mează cititorii despre proiectul de
plan economic al țării noastre pe
1984—1985 și despre rezultatele obți
nute în 1983, subliniind : „Pentru
următorii doi ani sint prevăzute rate
de creștere mai ridicate ale venitului
național și producției industriale decît in primii ani ai cincinalului. In
domeniul agriculturii și al industriei
alimentare rămîn hotărîtoare dezvol
tarea intensivă complexă și progra
mul autoaprovizionării teritoriale".
La rîndul ei, revista „HOROYA".
din Guineea, a publicat un articol
consacrat României și marilor în
făptuiri ale poporului român. Sint
relevate principiile ce stau la baza
sistemului democratic de participare
a maselor la conducerea tuturor tre
burilor țării, precum și obiectivele
constructive ale politicii externe
românești. Publicația subliniază ma
rile progrese realizate de poporul
român, în special după Congresul ăl
IX-lea al Partidului Comunist
Român.
TELEVIZIUNEA ANGOLEZĂ a
transmis o emisiune specială intitu
lată „Imagini contemporane din
România". Au fost prezentate rezul
tatele cele mai semnificative obținu
te de poporul român, sub conduce
rea Partidului Comunist,- în domeni
ile economiei, științei și cultuții. Au
fost subliniate dezvoltarea impetu
oasă a României după Congresul al
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, rolul determinant’ al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în elaborarea
și transpunerea în viață a ansamblu
lui politicii interne și externe a
partidului și' statului nostru.
într-un articol publicat pe trei co
loane, cotidianul „LE RENOUVEAU",
din Burundi, consemnează faptul că
„poporul român a cunoscut impor
tante succese în edificarea socia
listă a țării în toate domeniile, în
deosebi de cînd la conducerea parti
dului și statului se află președintele
Nicolae Ceaușescu. Referindu-se la
personalitatea proeminentă și activi
tatea strălucită desfășurată de con
ducătorul României in slujba intere
selor supreme ale țării noastre, a
cauzei păcii și colaborării între toate
națiunile, cotidianul burundez notea
ză, între altele : „Simbol al luptei
poporului său pentru libertate, inde
pendență și progres, președintele
Nicolae Ceaușescu a știut să impună
locul poporului român in rindul na
țiunilor care luptă pentru dezarmare
și instaurarea unei noi ordini eco
nomice mondiale".
(Agerpres)

prilejuit, rezultatele fructuoase cu
care s-a încheiat, consemnate în
Declarația comună, reprezintă o con
tribuție de cea mai mare impor
tanță la extinderea relațiilor de
colaborare dintre cele două țări și
popoare, la cauza păcii și progresu
lui social, a destinderii și înțelegerii
internaționale.
Republica Botswana este unul din
statele africane care și-a cucerit
de curind independența. După stabi
lirea, în 1972, a relațiilor diploma
tice intre România și Botswana,
între Partidul Comunist Român și
Partidul Democratic din Botswana
s-au dezvoltat legături de trainică
prietenie, ce au cunoscut o evoluție
ascendentă. Desfășurîndu-se într-o
atmosferă de caldă prietenie, înțele
gere și stimă reciprocă, convorbirile
dintre președinții celor două țări au
permis evidențierea cu satisfacție a
faptului că acțiunile care au avut loc
între partidele și guvernele celor
două țări, precum și înțelegerile
convenite pînă în .prezent au dus la
o mai bună cunoaștere recmrocă și
la identificarea unor posibilități în
semnate pentru lărgirea colaborării
și conlucrării.
Un puternic factor stimulator pen
tru ansamblul conlucrării dintre cele
două țări îl constituie legăturile din
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Democratic din Botswana,
iar reafirmarea hotărîrii celor două
partide de guvernămint de a lărgi
contactele și schimburile de infor
mații și de experiență, precum și
cele pe linia organizațiilor sociale,
de masă și obștești,, prezintă, desi
gur, o însemnătate deosebită.
Dind expresie dorinței reciproc
împărtășite de a dezvolta ansam
blul relațiilor de cooperare, cei doi
șefi de stat au subliniat importanța
prioritară a dezvoltării colaborării
economice, convenindu-se intensi
ficarea schimburilor reciproce de
mărfuri, în conformitate cu preve
derile Acordului comercial încheiat
între guvernele celor două țări în

iunie 1983. .Programul privind dez
voltarea pe termen lung a cooperă
rii economice și tehnice și a schim
burilor comerciale între Republica
Socialistă România și Republica
Botswana și Acordul de cooperare
economică și tehnică dintre cele
două guverne, semnate în timpul
vizitei, reprezintă tocmai o ilustrare
a voinței României și Bolswanei de
a concretiza acest deziderat. Pe
aceeași linie se înscriu înțelegerile
intervenite privind dezvoltarea legă
turilor și schimburilor în domeniile
învățămintului, culturii, științei și
mijloacelor de .informare în masă.
Dialogul la nivel înalt a prilejuit
un amplu schimb de păreri asupra
aspectelor fundamentale ale situației
internaționale actuale, scoțind in
evidență profunda îngrijorare a ce
lor două țări față de încordarea
gravă la care s-a ajuns ca rezultat
al manifestărilor politicii de forță și
de amenințare cu forța in relațiile
dintre state, de reîmpărțire a zone
lor și sferelor de influență, de
amestec și intervenție în treburile
interne ale altor state, al cursei
înarmărilor și indeosebi a înarmă
rilor nucleare, al lipsei de progrese
în eforturile pentru lichidarea sub
dezvoltării.
In aceste împrejurări s-a reliefat,
pe bună dreptate, că problemacheie a asigurării păcii, securității
și colaborării internaționale o con
stituie adoptarea de hotărîri ferme
care să ducă la aplicarea de măsuri
efective de dezarmare, în primul
rind de dezarmare nucleară. Iată de
ce România, ca și Botswana, deși
situate pe continente diferite, sint
interesate în oprirea amplasării de
noi rachete cu rază medie de acțiune
în Europa, in retragerea și distruge
rea celor existente, în înlăturarea
tuturor armelor nucleare de pe con
tinent. Cei doi președinți au salutat
încheierea cu rezultate pozitive a re
uniunii de la Madrid, adoptarea prin
consens a documentului final și
realizarea de înțelegeri care des

MADRID 10 (Agerpres). — Cores
pondență de la Gh. Sprințeroiu : In
capitala Spaniei s-au încheiat lucră
rile celui de-al VII-lea Congres mon
dial de economie.
La ședința finală a luat parte re
gele Spaniei, Juan Carlos I, care, în
alocuțiunea rostită, s-a referit Ia ne
cesitatea deavoltării cooperării intre
state pentru depășirea agravării ten

a conflictelor din America Centrală
CIUDAD DE PANAMA 10 {Ager
pres). — Miniștrii de externe ai sta
telor membre ale „Grupului de la
Contadora" — Columbia, Mexic, Pa
nama și* Venezuela — și omologii
lor din Guatemala, Costa Rica, Hon
duras și Nicaragua, reuniți la Ciu
dad de Panama, au convenit asupra
unui acord vizînd reducerea tensiu
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PREȘEDINTELE
FRANȚEI,
Franțois Mitterrand, l-a primit pe
Andrei Gromiko, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,
ministrul afacerilor externe al
U.R.S.S., aflat într-o vizită la Pa»
ris, la invitația guvernului francez.
Au fost examinate aspecte principale ale situației internaționale, în
deosebi problemele securității în
Europa, precum și chestiuni de
principiu ale extinderii în continuare' a relațiilor dintre cele două
țări.

RIDICAREA INTERDICȚIILOR
privind circulația navelor străine
Iin apele sale teritoriale, instituite in
noiembrie 1981, după tentativa de
lovitură de stat a unor mercenari
» ■ provenind din Republica Sud-Africană, a fost anunțată de Guvernul
Republicii Seychelles.

ale

GUVERNUL PERUAN A RIDI
CAT STAREA DE URGENȚA in
stituită în țară în luna mai ca ur
mare a unor incidente survenite în
regiunea Ayacucho și zonele înve
cinate. A fost, de asemenea, anun
țată revocarea suspendării garan
țiilor constituționale. Primul minis
tru: și ministrul de externe, Fer
nando Schwalb, a precizat că adop
tarea acestor măsuri are drept scop
crearea unui climat propice desfă
șurării “alegerilor municipale, pro
gramate pentru 13 noiembrie.

BOMBARDAREA UNUI PORT
NICARAGUAN. Ministerul nicaraguan al Apărării a anunțat că două
avioane aparținînd forțelor antisandiniste, cu tabere pe teritoriul
hondurian, au bombardat instalații
le portului Corinto, de la Oceanul
Pacific. Un atac similar a fost în
treprins joi asupra aeroportului din
Managua. Ministerul de Externe al
Nicaraguei a cerut autorităților
honduriene să întreprindă investi
gații privind acțiunile avind ca țin
tă obiective de pe teritoriul nicaraguan.

PROIECTUL UNUI CANAL PRIN
ISTMUL
CENTRO-AMERICAN.
Președintele Columbiei, Belisario
Betancour, a instituit, la Bogota,
o comisie mixtă columbiano-panameză însărcinată cu studierea
proiectului de realizare a unui al
doilea canal interoceanic prin ist
mul centro-american. Conform pre
vederilor unui acord de cooperare
tehnică dintre cele două țări, viito
rul canal urmează să facă legătura
între golful columbian Uraba, de
la Marea Caraibilor, și golful pa
namez San Miguel, care se deschide
spre Pacific.

ARHIPELAGUL ST. KITTS—
NEVIS din Antilele Mici, stat care
va deveni independent la 19 sep
tembrie, va intra in Organizația
Națiunilor Unite la 23 septembrie,
a anunțat secretariatul O.N.U. Nu
mărul membrilor organizației mon-

Rezoluții și recomandări
reuniunii ministeriale a O.S. A.

CARACAS 10 (Agerpres). — în
capitala Venezuelei au luat sfîrșit
lucrările reuniunii ministeriale a
Organizației
Statelor
Americane
(O.S.A.)
consacrate
problemelor
economice și financiare acute ale
țărilor latino-americane și carafbiene și măsurilor ce se impun pentru
rezolvarea lor urgentă — relatează
agenția Ptensa Latina. Participanții,
reprezentind 31 de state din regiune,

Dezbaterile
din parlamentul nipon
TOKIO 10 (Agerpres). — Intr-un
discurs rostit la deschiderea lucrări
lor sesiunii parlamentului nipon,
primul ministru, Yasuhiro Nakasone,
a abordat unele probleme ale politi
cii interne și externe a guvernului.
Referitor la politica externă, pre
mierul nipon a arătat că guvernul
săq va acționa pentru menținerea
păcii mondiale pe calea unei largi
cooperări internaționale, pentru abo
lirea armelor nucleare, extinderea
comerțului liber și dezvoltarea ra
porturilor economice și' tehnico-științifice ale Japoniei.

nii în regiunea centro-americană —
informează agenția France Presse.
Documentul prevede, între altele,
măsuri concrete privind dezarmarea
progresivă în zonă, retragerea consi
lierilor militari străini și inițierea
unui dialog între guvernele și for
țele de opoziție din țările supuse
conflictelor interne în vederea orga
nizării de alegeri.
aiaie va crește astjei la
sirnipelagul St. Kitts—Nevis are 46 000
locuitori și o suprafață de 269 kmp.

COMITETUL O.N.U. PENTRU DECOLONIZARE continuă dezbaterile
asupra raportului privind problema Namibiei, document ce urmează a
fi înaintat celei de-a 38-a sesiuni a Adunării Generale. In intervențiile
lor, reprezentanții a numeroase state au condamnat politica, agresivă
promovată de regimul minoritar rasist de la Pretoria, sfidarea pe care
R.S.A. o aduce comunității internaționale prin nerespectarea hotărîrilor
O.N.U. privind accesul la independență al Namibiei.
*

siunii internaționale și a actualei
crize economice.
Poziția României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu cu privire la re
zolvarea problemelor comolgxe ale
lumii contemporane, contribuția ac
tivă a șefului statului român Ia fău
rirea unei noi ordini economice in
ternaționale. care se bucură de o lar
gă apreciere pe plan mondial, a fost
prezentată de reprezentantul român
la congres.

In favoarea soluționării pe cale pașnică

Fagențiile de presă transmit

lajelor care separă țările sărace de
cele bogate, pentru făurirea unei
noi ordini economice internaționale,
de care să beneficieze toate statele
lumii. Constatind că negocierile și
acțiunile pe plan internațional în
această direcție, inclusiv recenta
reuniune UNCTAD de la Belgrad,
nu au dat rezultate care să răs
pundă așteptărilor și cerințelor în
dreptățite ale țărilor in curs de
chid calea convocării în 1984 a Con
dezvoltare, cei doi președinți s-au
ferinței pentru măsuri de încredere
pronunțat pentru lansarea cit mai
Iți dezarmare, a dezvoltării procesu
urgent posibil a rundei de negocieri
lui de pace, securitate, destindere și
globale în cadrul O.N.U. și pentru
colaborare în Europa. Neîndoios,
organizarea unei conferințe la nivel
crearea pe continentul european a
înalt a țărilor in curs de dezvol
unui climat al securității, cooperării
tare, care să dezbată problemele
și încrederii ar exercita o influență
complexe ale subdezvoltării și edifi
din cele mai pozitive asupra an
cării noii orțlini economice interna
samblului climatului politic mon
ționale, să stabilească măsuri con
dial, inclusiv în Africa.
crete de colaborare intre țările în
In mod firesc, in cadrul turului
curs de dezvoltare, precum și o stra
de orizont asupra situației interna
tegie compnă pentru negocierile
ționale un loc de seamă l-a ocupat
viitoare cu țările dezvoltate.
examinarea situației din Africa,
România manifestindu-și constant
Dialogul de la București a prile
simpatia și solidaritatea cu efortu
juit, de asemenea, abordarea și a
rile acestor state de consolidare a
altor probleme ale actualității in
independenței naționale, de progres
ternaționale, cum ar fi situația din
și bunăstare. Această politică prin
Orientul Mijlociu și însemnătatea
cipială și consecventă se bucură de
unei reglementări globale, care să
o caldă apreciere în rindul statelor
ducă la instaurarea unei păci juste
de pe continent. Așa cum declara „ și trainice in regiune, reafirminpreședintele QUETT K. J. MASIRE,
du-se sprijinul față de Organizația
„România este binecunoscută in
pentru Eliberarea Palestinei ca sin
Africa, atît pe planul relațiilor bila
gurul reprezentant legitim al po
terale, cît și în cadrul Organizației
porului palestinian ; conflictul din
Unității Africane. Africa dă o înaltă
tre Irak și Iran și necesitatea înce
apreciere rolului jucat de România
tării imediate a ostilităților, a rezol
în eforturile de a promova destin
vării problemelor existente pe căi
derea Est-Vest, astfel ca lumea să
politice, prin tratative ; creșterea
devină un Ioc al unei vieți în
rolului O.N.U. în viața internațio
securitate."
nală — și in privința acestor as
Reliefînd rolul deosebit ce revirie
pecte constatîndu-se convergența
Organizației Unității Africane in
punctelor de vedere. în acest cadru,
lupta împotriva politicii imperia ' România și Botswana și-au exprimat
liste, colonialiste și neocolonialiste,
hotărîrea de a intensifica conlu
a rasismului și a politicii de apar
crarea lor pe arena internațională
theid pe continent, cei doi președinți -pentru soluționarea în interesul tu
au reafirmat solidaritatea militantă
turor popoarelor a marilor probleme
și sprijinul deplin al celor două țări
ale lumii de azi.
față de lupta dreaptă a poporului
Salutînd cu satisfacție rezultatele
namibian pentru libertate și inde
rodnice ale dialogului la nivel înalt
pendență, sub conducerea S.W.A.P.O.,
româno-botswanez, opinia publică
precum și necesitatea lichidării
din țara noastră își exprimă con
urgente și totale a politicii de apar
vingerea că hotărîrile adoptate cu
theid și discriminare rasială în
acest
prilej vor duce la amplificarea
Africa de Sud.
conlucrării prietenești dintre cele
Ca state angajate în ample’eforturi
două partide, țări și popoare, în
de dezvoltare, România și Botswana
interesul reciproc, al cauzei păcii și
sint preocupate de soluționarea pro
înțelegerii internaționale.
blemelor economiei mondiale, se
pronunță pentru lichidarea subdez
Radu BOGDAN
voltării, reducerea treptată a deca-

DEZVOLTAREA PRIETENIEI
ȘI COLABORĂRII DINTRE ROMÂNII ȘI BOTSWANA
La puțin timp după istoricul iti
nerar de prietenie și colaborare al
tovarășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
pe pămîntul Africii — eveniment de
excepțională însemnătate atît pe
planul relațiilor dintre România și
țările vizitate, cit și pe planul larg
al vieții internaționale — o nouă
fUă se înscrie în cronica legăturilor
tradiționale ale țării noastre cu sta
tele africane : vizita oficială, de
prietenie efectuată în România,
la invitația președintelui Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu, de către președintele Re
publicii Botswana, Quett K. J. Ma
sive, împreună cu doamna G. Maslre.
Această nouă întîlnire la nivel
înalt româno-africană vine să aducă
o nouă confirmare orientării stator
nice a politicii externe a țării noas
tre de dezyoltare amplă a prieteniei
și colaborării cu țările africane, cu
toate țările în curs de dezvoltare și
nealiniate. Importanța acestei suite
de întîlniri apare cu atit mai evi
dentă în actualele condiții interna
ționale, de agravare a crizei eco
nomice, ceha ce impune ca o cerință
de prim ordin conlucrarea tot mai
strânsă a țărilor în curs de dezvol
tare pentru depășirea dificultăților
existente, pentru elaborarea unei
strategii comune în vederea edifi
cării unei ordini economice interna
ționale juste și echitabile, care să
servească interesului tuturor popoa
relor. în acest sens, președintele
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Ca
țară socialistă în curs de dezvoltare.
România promovează largi relații
cu toate țările în curs de dezvoltare.
Ne pronunțăm ferm pentru ac
țiuni comune în vederea lichidării
subdezvoltării, pentru tratative cu
țările dezvoltate, pentru o nouă or
dine economică mondială".
Pe bună dreptate se poate afirma
că prin întreaga sa desfășurare
această primă vizită a unui șef de
stat din Botswana în România, con
vorbirile la nivel înalt pe care le-a

BRUXELLES 10 (Agerpres). - Miș
carea de luptă pentru pace din
Belgia a lansat poporului belgian
apelul de a participa la acțiunile
de luptă în favoarea păcii și pen
tru dezarmare, pentru a împiedica
transformarea Europei într-un „cîmp
de război al totalei distrugeri".
In cadrul unei conferințe de
presă organizate la Bruxelles, Co-'
mitetul național pentru pace și
dezvoltare, Comitetul flamand de
acțiune împotriva armelor nucleare
și Centrul de consultări pentru pace
au anunțat planul de acțiuni prevă
zute pentru toamna aceasta împo
triva planului N.A.T.O. de instalare
a noi rachete nucleare americane
în Europa, pentru înlăturarea celor
existente, pentru dezarmare și pace
pe continent și în întreaga lume.

încheierea Congresului mondial de economie

și unele țări șl organisme care coope
rează mai intens cu America Latină
și zona caraibiană, au adoptat reco
mandările formulate de experți și o
rezoluție în care recomandă eforturi
sporite . pentru depășirea situației de
criză economică și financiară prin
care trece în prezent America Latină
și zona caraibiană. Bolivia și-a ex
primat insatisfacția față de maniera
prea generală în care au fost abor
date problemele puse în discuție, mai
ales problema datoriilor externe ale
țărilor din regiune și reeșalonarea
lor, și a elaborat un act explicativ
în care apreciază că obiectivele de
bază ale reuniunii nu au fost atinse.

Acord între Iugoslavia
și bănci comerciale
străine
BELGRAD 10 (Agerpres). — După
mai multe luni de negocieri repre
zentanți ai instituțiilor financiarbancare din Iugoslavia au semnat
cu un comitet internațional de coor
donare, reprezentind o serie de bănci
comerciale străine, un acord în baza
căruia acestea acordă Iugoslaviei
un credit de 600 milioane dolari,
transmite agenția TANIUG. Pe lingă
acest credit, acordul prevede reeșa
lonarea unei părți a unor datorii pe
termen scurt și mediu ale Iugosla
viei către unele bănci străine și
reînnoirea unor credite pe termen
scurt.

K

„885/63“ relatează...
Nu de mult s-a anunțat că insula Fletcher este pe cale să dispară.
O insdlă destul de întinsă — peste 30 de kmp — dar care nu poate fi
găsită pe vreo hartă. Nici un mister - insula este forma'.ă dintr-o
imensă banchiză polară pe care curenții oceanici o împing spre apele
calde, unde va dispărea topindu-se...
O dispariție lentă — spre deosebire de „Insula misterioasă" din încînțătoarea povestire a lui Jules Verne - acel poem consacrat iscu
sinței și ingeniozității, dar mai ales onestității umane, insula in care neîmblînzitul prinț-soldat al libertății ce-și luase numele „Nemo" — „Ni
meni" — săvîrșea miracole pentru salvarea unor naufragiați.
...In schimb Robben Island, insula Robben, figurează pe hărți. Este și
ea o insulă a misterelor, o insulă în care se petrec lucruri tainice —
atit de tainice incit omenirea nici nu prea le știe, deși azi ochii și
lentilele din Cosmos pot înregistra pînă și sticlele de lapte puse in fața •f
ușii. Iar Robben Island se poate vedea ușor cu binoclul de pe Muntele
Mesei, care domină pumnalul de stincă înfipt în apele Africii de Sud.
...In fața Capului Bunei Speranțe, pe Robben Island, ca în infernul
dantesc, ar trebui să se piardă orice speranță : — „Aici ai să crăpi,
vierme I" - și urmează plesnitura cu odgonul de-sirmă împletită.
Este, după cum relatează „885/63", salutul de „Bun venit 1“ pentru
naufragiații luptei, aduși pe fortăreața cenușie și lugubră înconjurată
de ape, insula-penitenciar a Pretoriei, odinioară lagăr de leproși.
Și pe Robben Island se petrec minuni, dar miracole tragice : acolo
nu există un căpitan „Nemo", ci comandă locotenenți și sergenți de
poliție. Acolo, deținuții, ei devin „nemo", adică nimeni —iar urma, trupu
rilor dispărute o arată, un timp, stolurile de pescăruși și peștii carni
vori, care-și dispută, în larg, prada oferită...
„885/63“ înfățișează distracția favorită a gardienilor - plantarea
„căpățînilor de varză" : prizonierii, bine legați, sint îngropați în pămint
pînă la gît, le rămine afară doar capul. Și distracția poate începe, în
forme variate : se pot biciui căpățînile, se pot slobozi printre ele ciim
feroci și înflămînziți, se pot folosi capetele drept popice, aruneîndu-se j
în ele cu pietroaie. Sau ca ținte pentru concursuri de tir.
,
Deținutul „885/63", pe nume Indres, militant politic antirasist, a scă
pat cu viață și a publicat într-o editură din Londra cartea intitulată I
„Island în chains", Insula in lanțuri. Dezvăluind misterele insulei unde l
delictul dorinței de libertate se plătește prin teroare și groază.
— Și dacă insula este înlănțuită înseamnă că-i ancorată, că astfel de
insule există doar în largul mărilor ?
I
E adevărat, din păcate, asemenea insule negre există și pe uscat... |
Nu sună ca o povestire dintr-o insulă a groazei relatarea făcută la ,
televiziunea franceză de o refugiată din Guatemala despre „autoca
mionul răgetelor" ?! Un comando de teroriști i-a arestat fratele ; în I
fața ei i-au smuls unghiile, i-au sfîșiat urechile și apoi i-au i
tăiat limba ; a venit apoi un autocamion acoperit din care se auzeau
strigăte guturale, provenind de la alți asemenea mutilați. Finalul - auto- I
camionul a fost stropit cu benzină, și apoi o grenadă incendiară.
(
Sau îngrozitoarea relatare a unei studente dintr-o altă țară de pe .
același continent, unde alt pumnal de stîncă se înfige în apele ’
antarctice : a fost torturată cu electricitate, batjocorită de călăi |
și apoi legată într-un cearșaf împreună cu un cadavru în putrefacție, i
Ăl logodnicului ei.
...Nu este păcat că dispare inofensiva insulă de gheață Fletcher, I
in timp ce continuă să mai existe insulele negre ale ororilor și re- I
presiunilor bestiale ? I Nu era mai bine ca acestea să se scufunde în .
adîncurile apelor sau ale pămîntului, să piară de pe fața globului ? I "
Dar vina anomaliei nu aparține insulei albe...
I
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