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Școala - cetate a educației 
revoluționare, patriotice, 
a formării omului nou

„Este necesar să păstrăm și să dezvoltăm continuu 
spiritul revoluționar, novator, spiritul umanist al învă- 
țămîntului românesc. Să facem în așa fel încît, prin în
treaga sa activitate, învățămîntul să constituie factorul 
fundamental pentru educarea și formarea omului nou, 
pentru crearea unui cetățean cu o înaltă conștiință re
voluționară și patriotică, înarmat cu tot ce este mai 
nou în toate domeniile - constructorul societății comu
niste, al unei Românii libere și independente",

NICOLAE CEAUȘESCU
A devenit o frumoasă tradiție ca 

inaugurarea fiecărui nou an de învă- 
tămint să se efectueze sub auspicii
le orientărilor, sarcinilor și îndru
mărilor pe care secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le formulează de fie
care dată cu prilejul dialogului 
fructuos de lucru desfășurat în pri
ma zi de școală, în unități de în- 
vățămînt, de cercetare și de pro
ducție, pretutindeni unde tînăra ge
nerație învață, se formează prin 
muncă și pentru muncă, in spirit 
revoluționar și patriotic. Concluziile 
vizitei de lucru pe care conducăto
rul partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a efec
tuat-o împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu alți conducători de 
partid și de stat, in județul Cluj, 
cuvîntarea rostită la marea adunare 
populară din municipiul Cluj-Napoca 
«e constituie, tocmai de aceea, ca 
un cuprinzător program de lucru 
pentru comuniștii din școli și facul
tăți, pentru cadre didactice, studenți 
și elevi, pentru toți cei ce participă 
la educarea comunistă a tineretului, 
la formarea de cadre temeinic pre
gătite in toate domeniile de activi
tate. Este deopotrivă un eveniment 
sărbătoresc, dar și de concentrare a 
eforturilor, de bogat bilanț al acti
vității trecute- și de prospectare cu
tezătoare a viitorului, pentru ca 
școala românească, învățămîntul de 
toate gradele să se situeze pe o 
treaptă nouă, superioară, de dez
voltare.

In perspectiva acestui obiectiv 
fundamental, vizita secretarului ge
neral al partidului în unități de în- 
vățămînt, de cercetare științifică și 
în întreprinderi industriale care 
colaborează strîns cu școlile și fa
cultățile pentru buna pregătire a 
cadrelor de muncitori și specialiști, 
a prilejuit analiza aprofundată a 
păsurilor adoptate după Congresul 

xl XII-lea și Conferința Națională 
ale partidului, evidențiind totodată 
noi și importante posibilități de 
creștere calitativă a procesului de 
învățămînt. S-a subliniat o dată mai 
mult că in etapa actuală, la sfîrșitul 
căreia România se va situa în rîn- 
dul țărilor cu un nivel mediu de 
dezvoltare, aportul de calitate al 
școlii românești trebuie să fie cu 
atît mai accentuat cu cit el condi
ționează în mare măsură progresul 
neîntrerupt al țării, edificarea socia
listă și comunistă a patriei. De aceea,

participarea plenară a școlii la spo
rirea valorilor materiale și spirituale 
ale întregului nostru popor, afirma
rea și pe această cale a vocației so
ciale a invătămintului de toate gra
dele, valorificarea celor mai noi cu
ceriri ale științei și culturii româ
nești și universale, accentuarea ca
racterului formativ, de la învăță
mîntul preșcolar la cel universitar, 
se constituie drept premise hotări- 
toare pentru ca anul de învățămint 
1983—1984 să se încheie cu rezultate 
superioare, pe măsura condițiilor 
materiale și spirituale de care dis
punem.

Mobilizatoarele orientări, sarcini 
și îndemnuri ale secretarului general 
al partidului reprezintă tot atitea 
direcții de acțiune practică pentru 
perfecționarea școlii românești de 
toate gradele. Din această perspecti
vă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
pus în fața invătămintului sarcina 
de a forma oameni multilateral pre
gătiți, cu larg orizont de gindire și 
cu posibilitatea cunoașterii nelimi
tate, cu vocația fundamentalelor 
sinteze științifice și culturale cerute 
de epoca pe care o trăim, oameni cu 
o mare putere de creație, de muncă, 
apți să soluționeze optim sarcinile 
cele mai complexe ale construcției 
socialiste și comuniste din Româ
nia. Este o viziune revoluționară, 
înalt umanistă, care valorifică supe
rior bogatele tradiții ale școlii româ
nești in etapa contemporană a celei 
mai ample și mai profunde revolu
ții tehnico-știintifice.

Din perspectiva acestei orientări 
fundamentale rezultă, firesc, sarcina 
aprofundării sistematice a studiului 
disciplinelor fundamentale — mate
maticii, fizicii, chimiei, biologiei, 
precum și al științelor tehnice din 
toate domeniile — astfel încît să se 
accentueze1 caracterul materialist- 
științific și unitar al întregului in- 
vățămint, iar tinerii să-și formeze 
înalte convingeri filozofice. în ace
eași ordine de idei se înscrie și im
perativul pregătirii studenților in 
profil larg, cu o viziune inter și 
multidisciplinară asupra profesiei 
alese, apți să asimileze rapid cele 
mai noi cuceriri științifice și tehni
ce. „Să nu uităm — sublinia în acest 
sens secretarul general al partidului 
— că pentru a avea buni specialiști 
în stare să soluționeze în cele mai 
bune condiții problemele pe care le 
pune dezvoltarea impetuoasă a știin
ței , și tehnicii, a întregii activități,

este nevoie de oameni cu o pregă
tire multilaterală, multidisciplinară". 
Dar, așa cum arăta în continuare to
varășul Nicolae Ceaușescu. în multe 
domenii pregătirea cadrelor se efec
tuează în'tr-o perspectivă fărimițată, 
fragmentară, fapt pentru care unii 
dintre specialiști dobindesc cunoștin
țe limitate, reduse. înlăturarea aces
tor neajunsuri de organizare și pla
nificare a. invătămintului se cere 
efectuată încă in acest an, cind în
treaga școală românească trebuie să 
dobîndească o calitate nouă, supe
rioară. Totodată, în conformitate cu 
prevederile înscrise in Programul 
partidului de a se realiza schimbări 
calitative în caracterul diviziunii
(Continuare în pag. a IV-a)
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— Ca și medicii, noi avem o vorbă : e mai 
să previi decit să vindeci.

Cuvintele . acestea mi le spunea, deunăzi, lăcătușul 
mecanic Țenchea Lepădat, șef de echipă în cadrul 
secției mecano-energetice a întreprinderii miniere 
Rovinari. 11 căutasem, mai intii, la atelier ; un atelier 
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mecanic foarte bine utilat, unde, la fel ca și 
cariere, la extracție, se lucrează „foc continuu".

— 11 găsiți la Tismana I, are de lucru acolo 
m-a informat cineva.

— O intervenție ? S-a defectat ceva ?
— Trebuie neapărat să se defecteze ceva 1 — m-a 

întrebat cu un soi de reproș in glas, pe care mai 
tirziu aveam să rni-l explic, interlocutorul.

Aici, unde munca este complet mecanizată, bunul 
mers al producției este vegheat cu pricepere și răs
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pundere de ei, de' „medicii" Rovlnarilor. Pe vint, pe 
ploaie, pe ninsoare, pe arșiță. întotdeauna, cu aceeași 
grijă, întotdeauna gata să prevină efectul cumulat — 
al intemperiilor și al efortului — asupra stării utilajelor. 
Munca lor, a mecanicilor de întreținere, pe care 
mi-am imaginat-o desfășurindu-se intre cei patru 
pereți ai atelierului, mi s-a relevat, brusc, intr-o altă 
perspectivă. Am înțeles că, de fapt, atelierul mecanic 
se... întinde cit toate carierele întreprinderii ; oa
menii săi sint răspindjți pretutindeni, gata in orice 
moment să intervină.

— Am aflat la atelier că sînteți aici, la Tismana I, 
tovarășe Țenchea Lepădat. Ne spuneți și nouă pentru 
ce ați parcurs atiția kilometri ?

— Am schimbat pinionul de atac la un excavator. 
Nu e mare lucru, dar dacă lăsam de azi pe miine, 
ne pomeneam, intr-o bună zi, cu o defecțiune care 
putea imobiliza colosul ăsta ore in șir. Sau, chiar, 
zile... Și, socotiți și dumneavoastră^: la 1 000 de tone 
de cărbune pe oră, fie și un singur minut de stațio
nare înseamnă 17 tone de cărbune mai puțin. Și cită 
nevoie de cărbune are țara !

Iată dar că acești oameni care nu extrag ei cărbu
nele dau totuși țării zeci, sute de tone de cărbune, 
zilnic. Ei, „medicii" carierelor, ei, lăcătușii-mineri care 
țin de o nouă epocă a mineritului, epoca in care ma
șina are rolul hotăritor, ei ii mențin starea de sănă
tate, luptind, in felul lor, cu tenacitate și operativitate, 
pentru păstrarea ritmului, pentru producții constante, 
de bună calitate.
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Anica FLORESCU

Calea Victoriei din București, innoitâ 
cu blocuri moderne, confortabile

Foto : Gh. Vințilă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor noastre armate, a 
primit vineri după-amiază o dele
gație din Republica Cuba, condusă 
de general de divizie Sixto Batista 
Santana, membru supleant al 'Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din Cuba, 
șeful Direcției centrale politice a for
țelor armate revoluționare ale Repu
blicii Cuba, care a făcut o vizită în 
tara noastră. Din delegație a făcut 
parte Jose de la Fuente, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

La primire a luat parte general
colonel Constantin Olteanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. ministrul apărării 
naționale, general-locotenent îlie 
Ceaușescu. adjunct al ministrului a- 
părării naționale și secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei.

A fost de fată Rodney Lopez Cle

mente. ambasadorul Cubei Ia Bucu
rești.

Șeful delegației a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din partea 
tovarășului Fidel Castro RUz, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
președintele Consiliului de Stat și al 
Guvernului Republicii Cuba, un salut 
tovărășesc și urări de succes în ac
tivitatea sa. Oaspetele a adresat, tot
odată. mulțumiri pentru ospitalitatea 
de care s-au bucurat in timpul vi
zitei in tara noastră, pentru posibi
litatea de a cunoaște aspecte ale 
muncii poporului român.

Mulțumind pentru salut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîn- 
dul său, tovarășului Fidel Castro 
Ruz, conducerii de partid și de stat 
cubaneze cele mai bune urări de 
succes în activitatea ce o desfășoa
ră, iar poporului cubanez noi victorii 
pe calea dezvoltării patriei sale.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele . relații dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, relații

care se dezvoltă corespunzător înțe
legerilor convenite cu prilejul dialo
gului lă nivel înalt româno-cubanez. 
S-a exprimat dorința de a se acțio
na în continuare pentru întărirea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele și țările noastre, 
pentru adîncirea cooperării econo
mice româno-cubaneze, în folosul 
popoarelor noastre, al cauzei gene
rale a păcii și socialismului.

A fost evidențiată, de asemenea, 
voința României și Cubei de a cola
bora tot mai activ pe plan interna
țional în vederea soluționării marilor 
probleme care confruntă omenirea, 
adoptării de măsuri corespunzătoare 
de dezarmare, și în special de dezar
mare nucleară, de dezangajare mili
tară, rezolvării prin mijloace pașni
ce a conflictelor din diferite zone ale 
lumii, promovării destinderii, păcii 
și înțelegerii.

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

Publicam în pagina a IlI-a a ziarului

DECRETUL
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

co privire la calcularea, eliberarea si controlul 
utilizări fondului de retribuire

PRECIZĂRI, ARGUMENTE, CALCULE PE MARGINEA 

DECRETULUI CONSILIULUI DE STAT PRIVIND 
MAJORAREA RETRIBUȚIEI PERSONALULUI MUNCITOR 

Venituri sporite pentru munca 
de calitate, de înaltă 

productivitate și eficiență
IN PAGINA A IV-A

RECOLTAREA PORUMBULUI
-lucrare prioritară în agricultură, la care trebuie 
să participe toți cooperatorii, toți locuitorii satelor
Condițiile climatice din acest an au determinat 

ca porumbul și alte culturi agricole să ajungă 
mai repede la maturitate. Ca atare, in momen
tul de față, nu există sarcină mai importantă 
pentru oamenii muncii din agricultură, pentru 
toți locuitorii satelor decit aceea de a munci 
fără preget pentru a stringe, transporta și pune 
la adăpost intr-un timp cit mai scurt întreaga 
recoltă. Evidențiind din nou această cerință, in 
cuvintarea rostită joi la marea adunare populară 
din municipiul Cluj-Napoca. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că este necesar să se ac
ționeze cu toată hotărirea pentru stringerea 
rapidă și fără pierderi a recoltei, pentru depo
zitarea și asigurarea fondului de stat de cereale 
și produse agricole.

Pînă acum, în multe unități agricole și județe, 
printr-o temeinică organizare a muncii au fost 
obținute rezultate bune la recoltarea porumbu
lui. într-un timp scurt, in cooperativele agricole 
și întreprinderile agricole de stat din județul 
Olt porumbul a fost cules de pe 71 la sută din 
suprafața cultivată ; de asemenea, în cooperati
vele agricole din județul Dolj porumbul a fost 
strîns de pe 64 la sută din suprafețe, în cele din 
județul Mehedinți — de pe 56 la sută, iar în cele 
din județul Vilcea — de pe 44 Ia sută din su
prafețe. Sint însă județe in care recoltarea po
rumbului trebuie mult intensificată. Dacă ne

referim doar la zona intii agricolă, unde coace
rea este avansată, potrivit datelor furnizate de 
ministerul de resort, in cooperativele agricole 
din județele Constanța, Tulcea și Giurgiu s-au 
recoltat, pînă joi seara, mai puțin de o treime 
din suprafața cultivată, iar în județul Buzău — 
numai 17 la sută. Peste tot trebuie identificate 
lanurile în care știuleții au ajuns la maturitate, 
pentru a fi culeși neintirziat,. prioritate acor- 
dindu-se stringerii recoltei de pe terenurile care 
urmează să fie insămințate cu griu și orz.

Concomitent cu recoltarea, o mare atenție tre
buie acordată transportului produselor și livrării 
cantităților prevăzute la fondul de stat. Sub
liniem această cerință deoarece, potrivit datelor 
furnizate de ministerul de resort, in unele județe 
s-au creat decalaje apreciabile intre cantitățile 
recoltate și cele transportate.

Oamenii muncii din agricultură, toți locuitorii 
satelor, în frunte cu comuniștii, sint chemați să 
răspundă prin fapte la îndemnul secretarului 
general al partidului de a-și consacra toate 
energiile pentru a stringe porumbul' și celelalte 
roade ale toamnei într-un timp cît mai scurt și 
fără pierderi. Este o sarcină de excepțională în
semnătate economică, care impune o muncă te
meinic organizată, ordine și disciplină, partici
parea la cules a întregii obști a satelor!
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Stadiul recoltării porumbului, in procente pe județe, în seara zilei de 15 
septembrie, în întreprinderile agricole de stat (cifra de sus) și în coopera
tivele agricole (cifra de jos).

oroșam

Rezultatele 
valoroase 
ale cercetării 

științifice
- larg aplicate 
în producția 

agricolă!
Din experiența Institutului 
de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea

Nu, nu este o fotografie pu
blicată cu întîrziere. Acum, cind 
floarea-soarelui a fost de mult 
recoltată, depozitată sau trans
formată în ulei, la Institutul de 
cercetări pentru cereale și plan
te tehnice de la Fundulea lanu
rile de floarea-soarelui în cultu
ră succesivă abia au trecut de 
stadiul înfloririi și promit o re
coltă bogată. Este doar una din 
imaginile realizărilor deosebite 
ale acestui institut, REALIZĂRI 
DESPRE CARE RELATĂM IN 
PAG. A II-A.
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VREDNICII GOSPODARI'' 
AI UNEI MARI AVUȚII
De cum clipește prima 

geană a zorilor, cițiva oa
meni pornesc să străbată 
pădurile de stejari care 
împrejmuiesc localitatea 
bihoreana Ținea. Nu sint 
niște simpli iubitori de 
drumeție, niște admiratori 
ai naturii sau, mai bine- 
zis, nu sint numai așa 
ceva. E vorba de o îndato
rire de serviciu, cea mai 
elementară dintre toate 
cele pe care le au de înde
plinit pădurarii. Pentru că 
despre pădurari 
va fi vorba în 
rindurile ce ur
mează, despre a- 
cești oameni 
parte, 
buni cu 
copacilor 
cele mai

ocolului — brigăzi cu nume 
parcă desprinse din poeme 
(Goroviște, Gepiș, Sititelic, 
Topile, Hodișel și Ținea) — 
cinci sint bărbați de 25—26 

t de ani. Tinerețea lor, felul 
' în care știu să iubească 
pădurea și să o îngrijească, 
au întinerit parcă și codrii 
zonei. Ocolul silvic din 
Tinea aflindu-se perma
nent printre fruntașele ju
dețului.

Dar, se știe, frumusețea 
oricărei munci, a oricărei

Dragostea aceas- 
pădure și pentru 
ei a fost trans- 
primul rind prin 
părinților. Zaha- 

după ce s-a

a- 
prieteni 
liniștea 
și a 

ascunse,

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII [
• reportaje • însemnări •

potecilor 
oameni 

pentru care anotimpurile 
se rostuiesc după semne 
bine știute, semne ce vin 
să spună că pădurea acum 
are nevoie de curățenie, 
acum de hrană sau apă 
pentru animalele sale și 
așa mai departe.

Traian Burcă, secretarul 
organizației de partid a 
Ocolului silvic Ținea, om 
abia trecut de 30 de ani, 
născut și crescut prin pă
durile din preajmă, după 
ce s-a școlit la Timișoara 
și a lucrat trei ani ca teh- 

’ nician silvic la Aleșd, s-a 
reîntors acasă, și-a înteme
iat o familie (dăruită, după 
o vreme, cu doi băieți plini 
de vitalitate) și a continuat 
să se ocupe de nenumăra
tele treburi ale pădurii. Se 
simte bine aici, mai ales 
pentru faptul că dintre cei 
șase brigadieri care conduc 

y^irigăzile silvice din cadrul

Dan MUCENIC

Iul Ținea, 
ta pentru 
îngrijirea 
misă in 
exemplul 
ria Mihuț, 
pensionat ca pădurar, poa
te fi văzut in continuare in 
pădure, unde lucrează ca 
muncitor forestier, nepu- 
tind concepe cum ar răb
da să stea multă vreme 
departe de „pădurea lui".

In privința modului de 
viață al acestor oameni, 

primul lucru la 
care m-am gindit 
a fost problema 
izolării, 
crurile 
nici 
așa 

închipuit.

profesii e conferită de 
aceea a oamenilor care 
practică respectiva profe
sie. Și. atunci cind este 
vorba de pădurarii de la 
Ținea, nenumărate lucruri 
frumoase se pot spune. 
Iată, de pildă, această me
serie a devenit, în timp, o 
adevărată tradiție de fami
lie în zonă. Cel mai vîrst- 
nic dintre brigadierii de la 
Ținea, Dumitru Șchiop, nu 
este altcineva decit tatăl 
unui alt brigadier. Alexan
dru Șchiop, tată și fiu 
aflindu-se acum într-o fi
rească și necesară competi
ție pentru ocuparea titlului 
de brigadă fruntașă pe 
ocol. Un alt pădurar 
virstnic. Teodor Leucca, 
pensionar acum, își are 
fiul tehnician silvic la oco-

Dar lu- 
nu stau 

pe departe 
cum mi-aș 

fi închipuit. Cantoanele 
silvice sint așezate la dru
muri accesibile și 
atît de cochete și de 
dotate cu tot ceea ce este 
necesar unei gospodării 
moderne, incit te simți 
atras să poposești acolo și 
nu numai așa, pentru un 
ceas-două, ci pentru multă 
vreme. Copiii acestor oa
meni merg la școlile din 
sat și. apoi, sint îndemnați 
de părinți către liceele sil
vice, după a căror absol
vire se întorc acasă și își 
urmează tații in munca de 
pădurar. Femeile lucrează 
pe la cooperativele agrico
le din zonă, îngrijesc de 
prunci și de animalele de 
pe lingă casă, mai dau o 
mină de ajutor soților. 
Gheorghe Coraș, de pildă, 
pădurar la cantonul Belfir, 
ajutat de soția sa, Zeina, a
(Continuare în pag, a IV-a)^
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Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea demonstrează cum pot fi obținute

RECOLTE MARI Șl STABILE 
LA TOATE CULTURILE

Caracterul din ce în ce mai Intensiv și multilateral pe care ii îmbracă pro
ducția agricolă impune să fie întărit rolul științei, care este datoare să se implice 
nemijlocit în activitatea unităților agricole, punind la dispoziția acestora soiuri 
și hibrizi cu însușiri superioare, tehnologii perfecționate. Tocmai de aceea, condu
cerea partidului a cerut, în repetate rînduri, ca în prima linie a bătăliei pentru 
producții tot mai mari să se afle cercetarea agricolă, oamenii de știință și cercetă
torii avînd datoria să se angajeze ferm în rezolvarea problemelor esențiale ale 
activității din această importantă ramură a economiei naționale.

Rezultatele obținute în ultimii ani de Institutul de cercetări pentru cereale 
șl plante tehnice de la Fundulea, județul Călărași, confirmă justețea acestei orien
tări. Cu prilejul recentei vizite de lucru îâ acest institut, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a apreciat plantele prășitoare cultivate în sistem intensiv, eu densități 
sporite la hectar, noile soiuri și hibrizi de mare randament și, in mod deosebit, 
culturile succesive dc porumb, floarea-soarelui, fasole., soia, in și cinepă. Totodată, 
secretarul general al partidului a indicat ca aceste rezultate — care demonstrează 
ce se poate obține prin folosirea intensivă a pămîntului — să fie larg popularizate 
prin vizite Ia fața locului ale specialiștilor și altor oameni ai muncii din agricul
tură, prin cursurile învățămîntului agrozootehnic, prin presă, la radio și televiziune, 
astfel incit ele să fie promovate rapid în producție, in folosul unităților agricole, 
al economiei naționale, al nostru, al tuturor.

La unele din aceste rezultate și modul în care au fost obținute ne vom referi 
în pagina de față.

După orz, plan te tehnice de mare valoare

Cîmpul - marele laborator, muncii cercetătorului I
Intr-un răstimp de numai cîțiva ani, 

în acest institut amplasat la margine de 
Bărăgan, cercetările au dobîndit un și mai 
pronunțat caracter aplicativ, cuprinzîna do
meniile vitale ale producției agricole : ame
liorarea plantelor prin crearea de noi so
iuri și hibrizi cu însușiri de producție su
perioare și producerea seminței elită, per
fecționarea tehnologiilor culturilor neiri
gate și irigate, ridicarea calității produselor 
agricole și altele. Ca atare, institutul a adus 
o contribuție substanțială la rezolvarea unor 
probleme majore ale agriculturii. Intr-un. 
timp relativ scurt au fost generalizați, pe 
întreaga suprafață cultivată, hibrizii de 
porumb. Cu bune rezultate s-a experi
mentat și producerea seminței hibride de 
floarea-soarelui. Totodată, au fost obținute 
soiuri noi, mai productive, de grîu, orz și 
alte plante agricole.

Cu prilejul vizitelor de lucru din anii 
1981 și 1982, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca în activitatea institutului să 
se instaureze un spirit de muncă nou, exi
gent, cu adevărat revoluționar în știința 
agricolă, iar cercetătorii să manifeste mai 
multă îndrăzneală, mai multă perseveren
ță, să se angajeze ferm în rezolvarea pro
blemelor esențiale ale agriculturii. Care 
erau aceste probleme ?

Țara noastră dispune de aproape 2,5 mi
lioane dș hectare irigate, iar potrivit Pro
gramului național pentru asigurarea unor 
producții agricole sigure și stabile, la sfîr- 
șitul anului 1989 sistemele de irigații vor 
cuprinde 5,5 milioane hectare, adică în
treaga suprafață irigabilă a țării. Or, 
această imensă suprafață, pentru amena
jarea căreia statul a cheltuit și va chel
tui în continuare multe miliarde de 
lei, trebuie să rodească mai mult. Simpla 
udare a culturilor nu a fost și nu este 
suficientă. Esențial este să se obțină la fie
care hectar o producție maximă, la nivelul 
posibilităților oferite de extinderea meca
nizării, chimizării și irigațiilor, iar pe 
aceeași suprafață să fie realizate două și 
chiar mai multe culturi. La Fundulea s-a 
făcut în acest sens o adevărată cotitură. 
Cercetătorii și-au îndreptat mai mult aten
ția spre marea producție. Ei au experi
mentat cele mâi potrivite tehnologii, care 
să aibă aplicabilitate imediată în practică, 
au căutat și au găsit modalități de îndru
mare și sprijinire efectivă a unităților 
agricole în activitatea lor de producție, 
contribuind prin promovarea noului în 
știință ș. tehnologie la obținerea de rezul
tate mereu mai bune. Să exemplificăm.

h fiecare an, de pe același teren - 
două recolte

Chiar șl în luna septembrie, la Fundu
lea există lanuri unde capitulele de 
floarea-soarelui au fost în floare, lanuri 
unde știuleții de porumb sînt încă în 
pîrgă, parcele cu fasole, soia, in, cînepă in 
plină vegetație, îneît ai impresia că’te-ai 
găsi în plină vară. Toate acestea sînt cul
turi succesive, care au fost însămînțate 
după recoltarea orzului și altor plante ce 
se string mai devreme.

Extinderea pe mari suprafețe a culturi
lor succesive răspunde unei cerințe de mare 
actualitate : creșterea substanțială a pro
ducției agricole, ținînd seama că sporirea 
suprafeței agricole a țării este limitată. 
Două condiții se cer îndeplinite pentru a 
se obține rezultate superioare la aceste 
culturi : 1) suprafețe irigate ; 2) plante pre
mergătoare care să permită eliberarea mai 
devreme a terenurilor pe care se însămin- 
țează cea de-a doua cultură.

In ce privește plantele premergătoare 
pare se recoltează mai devreme, la Fundu
lea a fost obținut soiul de orz de toamnă 
„Miraj", care asigură producții mari la hec
tar și este mult mai timpuriu decît vechi
le soiuri ce se cultivau în țara noastră. Ca 
urmare, cultura orzului a fost extinsă în 
toată tara pe 700 000 hectare, față de nu
mai 265 000 hectare în 1960. Acum cercetă
torii de la Fundulea au creat și înmulțesc 
un nou soi de orz — „Productiv" și linia 
„Fundulea—123“, care sint mai precoce 
cu 6—7 zile decît soiul „Miraj" și, in 
plus, mai rezistente și asigură recolte 
mari și constante. Dar sint și alte plante 
agricole care eliberează terenul devreme — 
lolium, rapița și chiar griul din soiurile 
timpurii — toate fiind bune premergă
toare pentru culturile succesive.

Dar în afară de plantele premergătoare

timpurii, aplicarea de tehnologii moderne, 
adecvate constituie condiția esențială pen
tru realizarea de recolte mari la culturile 
succesive. Tocmai de aceea am solicitat 
cercetătorilor institutului șă prezinte pe 
larg aceste tehnologii a căror viabilitate a 
fost verificată în producție.

Fasolea cultivată în luna iunie, după orz, produce 1 200—1 500 kg boabe 
la hectar și îmbogățește, totodată, solul cu 50 kg de azot

UN LAN MAI PUȚIN OBIȘNUIT, 0 EXPERIENȚĂ REUȘITĂ:
este încă... in floare, dar promite

Vizitatorii sosiți Ia Fundulea se opresc 
atît în fața, parcelelor experimentale, cit 
și Ia marginea unui lan de zeci de hectare 
cultivate cu floarea-soarelui. Spre deose
bire de cultura principală care a fost re
coltată. iar producția de semințe a ajuns în 
magazii, aici plantele au frunzele verzi, iar 
capitulele cu petalele galbene sint năpădite 
de albine, care culeg prețiosul nectar. Dr. 
Viorel Vrînceanu, directorul științific al 
institutului, prezintă amănunte privind 
tehnologia acestei culturi.

REZULTATE CONVINGĂTOARE. Floa
rea-soarelui în cultură succesivă dă recolte 
bune. Se realizează producții de semințe 
de 2 000—2 500 kg la hectar, cu un conținut 
de ulei de 48 pină la 50 la sută. Un alt 
avantaj al înșămînțării hibrizilor timpurii 
în cultură succesivă : atacul principalelor 
boli este mai redus decit în cultura prin
cipală, inlăturîndu-se în special cel al pu
tregaiului alb. Amelioratorii institutului au 
creat hibrizi cu o perioadă scurtă de ve
getație, de 90—95 de zile, care pot fi re
coltați pină la sfîrșitul lunii septembrie.

Experimentările au dus la concluzia că 
cele mai bune rezultate le dau hibrizii se- 
mitimpurii „Fundulea 53“, „Fundulea 90", 
„Sorem 80“ și hibrizii timpurii „Fundulea 
27", „Fundulea 22“ și „Fundulea 17".

ESENȚIALA ESTE RESPECTAREA RO
TAȚIEI CULTURII. Datorită faptului că 
plantele ajung la maturitate în luna sep
tembrie, cînd survin ploi și temperaturi 
mai scăzute, apar unele boli cum sînt pu
tregaiul cenușiu al capitulelor. pătarea 
frunzelor și tulpinelor. De aceea este ne
cesară respectarea cu strictețe a rotației 
recomandate, astfel îneît floarea-soarelui, 
chiar în cultură succesivă, să nu revină pe 
același teren mai devreme de 5—6 ani. în- 
sămînțarea florii-soarelui și. lucrările de 
întreținere și irigații se execută întocmai 
ca la porumb.

AVANTAJE PENTRU PRODUCȚIE, 
DAR ȘI PENTRU APICULTORL Acum, 
în luna septembrie, dintre toate plantele 
melifere doar floarea-soarelui este înflori
tă și, ca atare, aceasta este singura

Floarea-i
o recoltă bui
vizitată de albine pentru a strings prețio
sul nectar. Avantajele sînt atît pentru api
cultori. care vor obține mai multă miere, 
cît și pentru cultivatori, deoarece albinele 
asigură o bună fecundare a florilor. Aceas
ta din urmă se răsfrînge asupra producției 
de semințe și explică, dealtfel, de ce la 
floarea-soarelui din a doua cultură se ob
țin recolte bune de semințe.

Eficiența metodelor stabilite de cercetă
tori pentru cultura succesivă de floarea- 
soarelui se confirmă din plin. In sectorul 
de producție al institutului există un lan 
de floarea-soarelui care cuprinde zeci da 
hectare. Aici, cultura a fost însămînțată 
după lolium multiflorum, plantă furajeră 
care se recoltează devreme. După ce s-a 
strîns masa verde, rezultînd 40 000 kg la 
hectar, terenul a fost pregătit și însă- 
mînțat în condiții obișnuite. Se apreciază 
că, spre sfirșitul acestei luni, semințele 
vor da în copt. Capitulele vor fi tăiate și 
înfipte în betele de floarea-soarelui, pen
tru a se usca mai repede.

Pe baza indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea cu ca
dre de conducere din Ministerul Indus
triei Ușoare, a fost elaborat un program 
special care prevede sporirea producției
de fibre de in și cînepă. Totodată,
secretarul general al partidului a in
dicat cercetătorilor de la Fundulea
să experimenteze culturile succesive
de in și cinepă. Pe baza cercetărilor 
efectuate s-a trecut la extinderea culturi
lor succesive de in și cînepă, în condiții de 
producție. Pe sole mari, verdele tulpinilor 
de in contrastează cu albastrul florilor, iar 
la culturile de cînepă plantele depășesc cu 
mult înălțimea unui om. Ce rezultate se 
preconizează și ce stă la baza obținerii lor 7 
Ne răspunde dr. Nicolae Gumaniuc, direc
tor tehnic al institutului.

La culturile succesive de in și cînepă, așa 
cum rezultă din cîmpurile noastre de pro
ducție, se pot obține recolte mari de tulpini 
la hectar, iar calitatea fibrei este bună. 
Scontăm să , obținem, în- medie, cîte 
12 006 kg tulpini de cînepă și cîte 3 000 kg 
tulpini de in, ceea ce este foarte rentabil. 
Tehnologiile aplicate la pregătirea terenu
lui și semănat sînt aceleași ca la celelalte 
culturi succesive. Există însă unele particu
larități :

CINEPĂ PENTRU FUIOR. Soiul cultivat 
•— „Fibramulta". Semănatul s-a executat la

26 Iunie, în rînduri la 10 cm distanță între 
ele. Norma de sămînță folosită — 480 boabe 
germinabile, respectiv 90 kg la hectar.

INUL PENTRU FIBRA ȘI ULEI. Soiurile 
cultivate : pentru inul de fibră — „Mira“, 
iar pentru inul de ulei — „Azur".

SEMĂNATUL s-a executat cu semănătoa
rea în rînduri apropiate la distanță de 
10 cm.

IRIGAREA. La toate plantele textile s-a 
aplicat udarea de răsărire cu norma de 
200 mc apă la hectar, iar în perioada de 
vegetație s-au făcut trei udări cu o normă 
de 350 mc apă la hectar.

Capitolul culturilor succesive în institutul 
nostru nu se încheie aici. Noi am experi
mentat și rezolvat definitiv tehnologiile 
pentru alte plante deosebit de valoroase 
care, în a doua cultură, asigură produc
ții mari.

SOIA. Soiul folosit este „Fundulea 90“ ; 
el are un bob mare și îi sînt suficiente 
doar 90 de zile pentru a ajunge la maturi
tate. Scontăm pe o recoltă de 4 000 kg la 
hectar.

FASOLEA. La oricare din soiurile reco
mandate, în a doua cultură păstăile ajung 
la maturitate, recolta atingînd 1 200—1 500 
kg la hectar.

De reținut : cele două plante leguminoa
se — soia și fasolea — constituie o ade
vărată fabrică de îngrășăminte, îmbogă
țind solul cu 50 kg azot la hectar.

Hibrizi superiori, de înalt randament, 
adaptați condițiilor de climă și sol
Culturile succesive necesită noi so

iuri și hibrizi adaptați noilor tehno
logii. în această direcție au fost fo
losite toate realizările acumulate în cei 
Îeste 25 de ani de activitate a institutului, 

n ce privește ameliorarea porumbului, fo
losind fondul genetic al vechilor soiuri ro
mânești, adaptate condițiilor climatice din 
țara noastră, amelioratorii au creat hibrizi 
care, în condițiile aplicării unei tehnologii 
corespunzătoare, asigură recolte de 10 000— 
15 000 și chiar 20 000 kg la hectar. Cercetă
torii Octavian Cosmin și Traian Sarea con
sideră că - hibridul „Fundulea 420“ este cel 
mai productiv și are o mare rezistență la 
cădere.

In activitatea de ameliorare a porumbu
lui, cercetătorii au trebuit să ia în consi
derare observațiile specialiștilor din uni
tățile agricole, care apreciau că masa ve
getativă a unor hibrizi este prea mare în 
raport cu producția de știuleți. în scopul 
eliminării unor asemenea neajunsuri, ame
lioratorii au creat un hibrid cu talie mai 
mică și știuleți ale căror boabe sînt mai 
sticloase, pe care l-au denumit „F 380". în 
1982, acest hibrid a fost omologat, iar pen
tru 1984 s-a produs sămînță cu care se vor

putea cultiva 300 000 hectare. Extinderea 
culturilor succesive de porumb nu s-a putut 
face prin folosirea hibrizilor cu perioadă 
scurtă de vegetație, cultivați în mod obiș
nuit în zonele din nordul țării. A. fost ne
voie să se creeze hibrizi speciali, care sînt 
rezistenți la arșițele din timpul verii și la 
atacul unor boli. între aceștia, hibridul 
„F 102“ asigură, în cultura a doua, cîte 
5 000—7 000 kg la hectar.

Există și alte rezultate ale ameliorato- 
rilor care deocamdată nu și-au găsit apli
care în producție. Bunăoară, au fost creați 
hibrizi de porumb ale căror boabe au va
loare nutritivă mult mai ridicată decit 
aceea a hibrizilor obișnuiți. Hibridul 
„F 345 Lizin" este un porumb cu un mare 
conținut de proteine, testele nutriționale 
efectuate arătînd că el deține o superiori
tate efectivă în ce privește valoarea nu
tritivă. Acest porumb este indicat să fie 
extins în cultură pe lingă marile complexe 
de creștere a porcilor, sporurile zilnice în 
greutate fiind mult mai mari și mai eco
nomice. ■

Iată, așadar, realizări remarcabile care 
s-au extins în producție, dar și unele Care 
așteaptă să fie puse cît mai repede în 
valoare.

îngrășăminte atîtea cite sînt necesare, irigații, o densitate optimă — iată 
secretul celor 20 000 kg porumb la hectar cîte se obțin din acest lan

kilograme porumb la hectar!
ESTE POSIBIL, DEMONSTRAȚIA A FOST FĂCUTĂ

Cu 25—30 de ani în urmă, produc
ții de 2 000—3 000 kg porumb la hec
tar păreau „vîrfuri" .greu de atins. In 
prezent, recoltele curente ale unităților 
agricole fruntașe sînt de 10 000 kg porumb 
la hectar. Dar în condițiile practicării unei 
agriculturi intensive această recoltă poate 
fi dublată. Și nu numai că se „poate", dar 
acest nivel de producție a și fost realizat 
în institutul de la Fundulea.

Cine trece pe aici — ar trebui să se gră
bească întrucit începe recoltarea — poate 
vedea pe o suprafață de 50 hectare, o 
adevărată pădure de plante care, po
trivit evaluărilor, va da cîte 20 000 kg 
la hectar. Nu-i o simplă experiență, 
ci o demonstrație convingătoare care 
arată, fără putință de tăgadă, că in con
diții de producție recolta poate crește ne
limitat. Hotărîtor este să se asigure o den
sitate optimă de plante, o fertilizare co
respunzătoare și irigarea cu cantități în
destulătoare de apă. Tovarășul lon Flueraș, 
inginerul-șef al institutului, prezintă modul 
in care s-a lucrat pe cele 50 hectare de 
porumb în cultură intensivă.

PREGĂTIREA TERENULUI. Toamna 
trecută, pe cele 50 hectare s-au aplicat cîte 
120 tone gunoi (bine descompus) la fiecare 
hectar, precum și 120 kg azot, 80 kg fosfor 
și 70 kg potasiu (toate calculate in substan
ță activă). După administrarea acestora la 
suprafața solului, s-a executat arătura adîn- 
că la 30 cm. Primăvara s-au mai aplicat 
120 kg azot, 40 kg fosfor și 40 kg potasiu, 
după care s-a trecut la pregătirea terenu
lui și aplicarea unei udări cu o normă de 
600 metri cubi apă la hectar.

SEMĂNATUL s-a făcut la 14 aprilie, fo- 
losindu-se hibridul „Fundulea 420“. rezistent 
la cădere și care suportă densități mari, 
cuprinse între 80 000 și 120 000 plante la 
hectar. Pentru a se putea alege densitatea 
optimă, de plante, semănatul s-a făcut în 
diferite yariante : rînduri simple, rînduri 
duble și rînduri simple cu cîte două boabe 
la cuib. Concluzia : cele mai mari densi
tăți și, deci, și recolte mari se obțin la 
porumbul cultivat cite două fire la cuib, 
în acest fel spațiul de nutriție fiind mai 
bine folosit.

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE. Deși tere
nul a fost erbicidat, în cursul vegetației 
s-au aplicat două prașile, la prima fiind 
administrate, și 60 kg azot (substanță ac
tivă) la hectar.

IRIGAREA CULTURII. Cantitățile de apă 
aplicate în cursul perioadei de vegetație 
însumează,2 400 metri cubi la hectar. Se pre
conizează ca la editurile intensive de po
rumb să se generalizeze irigarea prin 
brazde.

Dar capitolul „vîrfuri" de producție nu 
se incheie aici. La Fundulea, prin sporirea 
densității plantelor la hectar, însoțită de 
fertilizare corespunzătoare și irigații, au 
fost obținute recolte mari și. la alte cul
turi. La soia, de exemplu, se realizează 
4 000—5 000 kg la hectar. Cum ? Sporind 
densitatea plantelor la hectar, prin mic
șorarea distanței intre rînduri de la 60—70 
dm la numai 25 cm și respectînd întoc
mai tehnologia de cultură. Și încă un 
avantaj : după recoltare, terenul rămine 
curat, fără buruieni.

Din această cînepă în cultură succesivă, care depășește cu mult înălțimea 
unui om, se obțin 12 000 kg tulpini la hectar, cu o fibră de bună calitate

La ce densitate se seamănă porumbul în a doua cultură
Dintre toate culturile succesive, porumbul 

prezintă cea mai mare însemnătate econo
mică, el puțind fi recoltat in funcție de hi
bridul folosit și de evoluția timpului, atît 
sub formă de boabe, cit și ca plantă în
treagă pentru însilozare. Ce se desprinde 
din experiența institutului de la Fundulea 
în această privință ? Că in cultura a doua 
pot fi obținute recolte de porumb boabe 
cuprinse intre 4 000 și 7 000 kg la hectar. 
Cum anume ? La această întrebare ne răs
punde tovarășul dr. docent Cristian Hera, 
directorul institutului.

PREGĂTIREA TERENULUI. Porumbul 
în cultură succesivă dă recolte mari la hec

tar dacă se însămînțează cît mai devreme. 
Recoltarea plantei premergătoare, deci a 
orzului, s-a făcut la 24 iunie. După elibera
rea de paie a terenului, s-au aplicat pe mi
riște 100 kg îngrășăminte chimice cu azot, 
— substanță activă — iar apoi solul a 
fost discuit puternic, asigurîndu-se un 
bun pat germinativ pentru semințe.

SEMĂNATUL ȘI HIBRIZII CULTIVAȚI. 
Porumbul a fost însămînțat pe data de 
30 iunie, folosind hibridul „Fundulea 102“. 
Dau rezultate bune și hibrizii „Fundulea 
96“ și „Dobrogea 94". Pentru însilozare 
este indicat hibridul „Fundulea 308".

DENSITATEA. In funcție de hibridul

cultivat s-a asigurat o densitate de 70 000 
pină la 120 000 plante la hectar. Experiența 
confirmă că la porumbul în cultură succe
sivă, cele mai bune rezultate se obțin cu 
densități cuprinse între 80 000 și 90 000 
plante la hectar.

LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE. Prași- 
lele nu au fost necesare, deoarece s-au 
aplicat erbicide : cite două kilograme de 
„Pitezin" la hectar, care au distrus buru
ienile.

IRIGAREA. La irigarea de răsărire s-au 
asigurat 300 metri cubi de apă la hectar, 
iar în timpul vegetației udările s-au făcut 
in funcție de precipitațiile căzute. La sfîr

șitul lunii august, întrucit porumbul se 
afla într-o perioadă de consum maxim de 
apă, s-au aplicat două udări cu norme de 
apă cuprinse între 500 și 600 metri cubi 
de apă la hectar.

RECOLTAREA. Porumbul, așa cum se 
vede în lanurile institutului, s-a dezvoltat 
bine, știuleții au boabele formate și se 
apreciază că Ia 10—15 octombrie va putea 
fi recoltat, avînd o umiditate de 32—35 la 
sută. Dacă în luna septembrie ar cădea o 
brumă timpurie, ceea ce în zona de sud a 
tării se intîmplă o dată la zece ani. porum
bul poate fi recoltat pentru însilozare, re
zultînd un furaj de calitate excepțională.

Sămînță experienței bune să rodească 
în toate unitățile agricole!

Cu prilejul recentei vizite de lucru de la Fundulea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind rezultatele bune obținute, a indicat ca, împreună cu orga
nele de partid, de stat și agricole, să fie organizată aplicarea cu răspundere in 
producție a tehnologiilor stabilite de cercetători, îndeosebi la culturile succesive 
Pentru că, oricit dc valoroasă ar fi o tehnologie perfecționată, un nou soi sau 
hibrid, ele își vor dovedi eficiența numai in măsura in care se extind in ac
tivitatea practică a unităților agricole și asigură in lanurile acestora sporuri 
mari de recoltă. Pornind de Ia această ipdicație, Comitetul județean Călărași al 
P.C.R. a organizai vizite de documentare Ia institutul din Fundulea. Au sosit aici 
președinți ai consiliilor agroindustriale, cadre de conducere și specialiști din coo
perativele agricole, întreprinderile agricole de stat și stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii. De asemenea, au fost oaspeți ai. institutului numeroși partici
pant! la lucrările recentei plenare a Consiliului Național al Agriculturii. Și acum, 
aici vin zilnic specialiști și oameni ai muncii din agricultura altor județe.

Desigur, nu este cu putință ca toți cei care muncesc în agricultură să la 
direct cunoștință cu realizările institutului. Dar aplicarea in producție a rezulta
telor cercetării este absolut necesară și trebuie să se desfășoare organizat. Pe
baza indicațiilor conducerii partidului, in institut se elaborează un model de va
lorificare intensivă a terenurilor amenajate pentru irigații care, pentru început, 
va fi aplicat in județul Călărași. Este județul cu un bogat potențial productiv —
soluri fertile situate in Bărăgan și în lunca Dunării — care poate fi pus in va
loare prin exploatarea superioară a terenurilor amenajate pentru irigat. Modelul 
amintit va fi analizat de comitetul județean de partid, împreună cu organele 
agricole de specialitate. După aprobarea Iui, institutul va asigura materializarea 
prevederilor cuprinse in acest model, care va deveni un program concret de 
lucru atît pentru unitățile de producție, cît și pentru sectorul de cercetare.

în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia recenta plenară 
a Consiliului National al Agriculturii, organele și organizațiile de partid, direc
țiile agricole județene au datoria să întreprindă largi acțiuni pentru cunoașterea 
și extinderea „experimentului Fundulea" în ce privește culturile succesive și asi
gurarea unor densități superioare de plante la hectar, astfel incit prin aplicarea 
în practică a rezultatelor cercetărilor și experiențelor acumulate aici să ie obțină 
o creștere generală a producției agricole.

Pagină realizată de Ioan HERȚEG 
Fotografii : S. Cristian
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA A

DECRET
cu privire la calcularea, eliberarea si controlul utilizării fondului de retribuirePrin Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico- financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal, au fost stabilite o serie de măsuri deosebit de importante menite să ducă la îmbunătățirea repartiției veniturilor oamenilor muncii în raport cu munca depusă, la legarea și mai strînsă a veniturilor individuale de realizarea producției fizice, a productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție, creșterea eficienței economice și de valorificarea superioară a materiilor prime.Ținînd seama de stadiul actual al dezvoltării economico-sociale, pre-

Art. 1. — Organele de conducere colectivă ale întreprinderilor, centralelor industriale, trusturilor, ministerelor și celorlalte organe centrale și locale sînt obligate să ia din timp măsuri și să acționeze cu fermitate pen-' tru asigurarea bazei materiale, folosirea deplină a capacităților de producție existente în fiecare unitate, desfășurarea ritmică a activității de producție, investiții și export, realizarea și livrarea la termen, în condiții de calitate a producției, respectarea strictă a obligațiilor contractuale.De asemenea, vor acționa cu întreaga responsabilitate pentru aplicarea fermă a principiilor noului mecanism economico-financiar, încadrarea strictă în nivelul costurilor planificate prin reducerea continuă a consumurilor materiale, valorificarea resurselor refolosibile, înlocuirea tehnologiilor învechite, gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești ce le sînt încredințate, astfel încît să obțină rezultate financiare optime, să acopere integral cheltuielile din veniturile proprii, să realizeze și să depășească rentabilitatea și beneficiile planificate.Art. 2. -— Organele de conducere colectivă ale întreprinderilor, centralelor industriale, trusturilor, ministerelor și celorlalte organe centrale și locale au obligația ca la planificarea și eliberarea fondului de retribuire să ia măsuri ferme pentru creșterea mai rapidă a productivității muncii
Calcularea și eliberarea fondului de retribuireArt. 5. — Fondul de retribuire rezultat prin însumarea drepturilor individuale ale întregului, personal muncitor din unitățile economice, determinate potrivit legii, se eliberează de bănci in limita fondului de retribuire calculat în funcție de realizarea producției fizice' prevăzute în plan și în contractele încheiate, în strînsă corelare cu creșterea productivității muncii, a . planului și contractelor de export, a valorii producției nete, a producției-marfă vîndută și încasată sau. a altor indicatori, după caz, potrivit prezentului decret.Art. 6. — Fondul de retribuire pentru indicatorul producția fizică se determină pe baza cantităților realizate din fiecare produs sau sortiment — bucăți, metri,, obiect, categorii de lucrări și altele asemenea — și a consumului de manoperă aferent, stabilit prin norme și normative pentru fiecare produs sau sortiment.Gradul de realizare a producției fizice planificate, pentru calculul și eliberarea fondului de retribuire, se determină prin raportarea consumului de manoperă pentru întreaga producție fizică realizată, în condițiile din prezentul decret, la consumul de manoperă aferent producției fizice planificate. în producția fizică realizată nu se cuprind produsele, lucrările sau serviciile respinse ca necorespunzătoare calitativ.Art. 7. — La unitățile economice de stat din industrie, fondul de retribuire planificat se calculează lunar, cumulat de la începutul anului, în raport cu gradul de realizare, pe ansamblul unității economice, a indicatorilor de plan, după cum urmează :a) pentru personalul muncitor retribuit în acord, exclusiv personalul din conducerea unității, în raport cu gradul de realizare a producției fizice, cu respectarea condițiilor de calitate :b) pentru personalul din conducerea întreprinderii, fabricii sau uzinei și pentru personalul necuprins în acord, în raport cu gradul de realizare a planului producției fizice, a planului de export, a valorii producției nete și a producției-marfă vîn-

NOTA
Anexele la decret se publică în Bu

letinul oficial al Republicii Socialiste 
România. 

cum și de noile măsuri stabilite, se introduc ca indicatori, în funcție de care urmează să se calculeze și elibereze fondul de retribuire a muncii pentru unitățile din ramura industriei, producția fizică, în strînsă corelare cu creșterea productivității muncii, exportul, producția netă și producția marfă vîndută și încasată ; aplicarea acestora se va face în mod diferențiat pentru personalul care lucrează in acord, pentru conducerile unităților și respectiv pentru personalul necuprins în acord, în cazul celorlalte ramuri sau activități se vor folosi indicatori specifici acestora cu conținut asemănător.în vederea aplicării prevederilor referitoare la modul de calculare și eliberare a fondului de retribuire.
CAPITOLUL I

Dispoziții generaledecît creșterea veniturilor individuale și pe ansamblul unității, astfel incit să se asigure atît fondurile necesare sporirii veniturilor oamenilor muncii, cit și resursele pentru acoperirea cheltuielilor generale ale statului.în vederea realizării creșterii productivității muncii organele de conducere colectivă vor lua măsuri ferme de promovare a tehnicii și tehnologiilor moderne, a mecanizării și automatizării producției, de perfecționare a organizării producției și a muncii, ridicarea nivelului de calificare a întregului personal din economie, întărirea disciplinei în muncă și afirmarea spiritului gospodăresc in toate colectivele de oameni ai muncii.Totodată, vor urmări dimensionarea personalului în concordanță cu condițiile de îndeplinire a sarcinilor de plan, restrîngerea personalului indirect productiv și mai buna fundamentare a normelor și normativelor de muncă, asigurîndu-se corelații corespunzătoare între drepturile individuale de retribuire în raport cu cantitatea și calitatea muncii depuse, creșterea productivității muncii și nivelul de realizare a producției fizice și a celorlalți indicatori în funcție de care se calculează și se eliberează fondul de retribuire.Art. 3. — Organele de planificare, de aprovizionare și financiar-băncare sînt obligate să desfășoare o activi-,
CAPITOLUL II

dută și încasată pe aceeași perioadă, în următoarele proporții :0.30 pentru planul de expert ; ,0.25. pentru producția fizică0.25 pentru valoarea producției nete .................0,20 pentru producția-marfă vîn- 'dută și încasată • ■ : iîn situația în care unele unități economice de stat; din industrie. nu au stabilite prin plan sarcini de export, coeficienții aferenți acestora se adaugă la indicatorul producția fizică.Art. 8. — La unitățile agricole de stat, inclusiv' la activitatea'de producție agricolă a unităților de cerce- tare-producție, a întreprinderilor pentru producerea și industrializarea legumelor și fructelor, a întreprinderilor județene de legume-fruc- te și a întreprinderilor piscicole de stat, fondul de retribuire planificat anual pentru întregul personal muncitor — mai puțin cel aferent personalului sezonier necuprins în acord global — se calculează la finele anului în raport cu gradul de realizare a indicatorilor de plan pentru întregul an, după cum urmează :a) pentru personalul muncitor retribuit în acord, exclusiv personalul din conducerea unității, în raport cu gradul de realizare a producției fizice agricole planificate ;b) pentru personalul din conducerea unității, precum și pentru personalul necuprins în acord, în raport cu gradul de realizare a producției fizice agricole și a producției-marfă agricole, în următoarele proporții 0,70 pentru producția fizică agricolă 0,30 pentru producția-marfă agricolăLa unitățile de producție agricolă care au și activități de industrializare a produselor agricole, producția fizică agricolă se însumează cu producția fizică industrială, iar producția-marfă agricolă se însumează cu producția marfă industrială.La stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, fondul de retribuire planificat anual pentru întregul personal muncitor se calculează la finele anului în raport cu gradul de realizare a planului producției fizice al unităților agricole cooperatiste, la culturile la care execută lucrări mecanizate și cu gradul de realizare a volumului total de lucrări planificat, în următoarele proporții :0,50 pentru producția fizică a unităților agricole cooperatiste deservite, la culturile vegetale la 

cuprinse în Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului econo- mico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal și în Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii, precum și pentru stabilirea atribu- buțiilor și răspunderilor ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale și locale, centralelor industriale, trusturilor, unităților economice de stat, precum și băncilor în acest domeniu de activitate,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează : 

tate sistematică de control și analiză și să ia măsuri de sprijinire a unităților economice de stat pentru realizarea indicatorilor de producție fizică, productivitatea muncii, export, producție netă și producție marfă vîndută și încasată și a celorlalți indicatori, în concordanță cu prevederile planului și cu contractele economice încheiate.Art. 4. — Fondul de retribuire se planifică pe unități de producție, pe baza producției fizice în structura prevăzută în plan și a normelor de consum de muncă stabilite pe fiecare produs sau lucrare și se repartizează pe uzine, fabrici, secții, ateliere, șantiere, loturi și, în cadrul acestora, pe formații de lucru în funcție de structura planificată a producției și de volumul de muncă stabilit potrivit tehnologiilor folosite.Defalcarea fondului de retribuire pe structura prevăzută în prezentul decret se face de către fiecare unitate economică, cu încadrarea în corelațiile stabilite prin plan.Unitățile economice au obligația să asigure realizarea integrală a tuturor produselor și sortimentelor prevăzute în plan, potrivit contractelor încheiate, urmărindu-se îndeplinirea, cu prioritate, a producției fizice destinate exportului. La determinarea gradului de realizare a producției fizice nu se admite compensarea produselor nerealizate cu alte produse sau sortimente.

care se execută lucrări mecanizate0,50 pentru;volumul total de lucrări.Art. 9. — La unitățile prevăzute la art. 8, fondul de retribuire se calculează, -în cursul anului, sub formă de avans din drepturile cuvenite pentru producția obținută sau bare se .prelimină a se realiza pentru lucrările executate sau pentru timpul lucrat, în proporțiile stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, și se eliberează de bănci în limita fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul anului.La eliberarea fondului de retribuire, băncile verifică dacă avansurile lunare au fost reduse în situația în care se prelimină nerealizarea producțiilor planificate și dacă a fost rezervat fondul de retribuire aferent reținerilor lunare din retribuțiile individuale, astfel ca acesta să nu fie utilizat în alte scopuri.La determinarea gradului de realizare a planului producției fizice și a planului producției-marfă se va ține seama și de pierderile provocate de calamități naturale, stabilite de organele competente, în condițiile prevăzute de lege.Art. 10. — La unitățile economice care execută lucrări de construcții- montaj în antrepriză, fondul de retribuire planificat se calculează lunar, cumulat de la începutul anului, în raport cu gradul de realizare a indicatorilor de plan, pe ansamblul unității economice, după cum urmează :a) pentru personalul muncitor retribuit în acord, exclusiv personalul din conducerea unității, în raport cu gradul de- realizare a planului producției fizice la lucrările de con- strucții-montaj ;b) pentru personalul din conducerea trusturilor, întreprinderilor și grupurilor de șantiere, precum și pentru personalul necuprins în acord, în raport cu gradul de îndeplinire a planului producției fizice și a valorii producției nete, în următoarele proporții :0,70 pentru producția fizică de con- strucții-montaj0,30 pentru valoarea producției nete.Art. 11. — La unitățile economice din transporturi, fondul de retribuire planificat pentru întregul personal muncitor se calculează lunar, cumulat de la începutul anului, în raport cu gradul de realizare a veni

turilor brute, tarifate și a valorii producției nete, pe aceeași perioadă, in următoarele proporții :0,50 pentru veniturile brute, tarifate 0,50 pentru valoarea producției nete.La unitățile economice de transporturi feroviare, navale, aeriene, de exploatare portuară și la întreprinderea de exploatare a metroului București, gradul total de îndeplinire a indicatorilor se, corectează cu 0,3 pentru fiecare procent de depășire sau nerealizare a planului însumat.Art. 12. — întreprinderile, centralele, ministerele și celelalte organe centrale și locale vor lua, pe parcursul îndeplinirii sarcinilor de plan, măsuri care să asigure încadrarea în fondul de retribuire calculat potrivit prezentului decret. în situații deosebite, dacă pentru o anumită perioadă nu sînt posibilități de utilizare a capacităților de producție, potrivit prevederilor de plan, organele de conducere colectivă ale unităților economice sînt obligate să ia măsuri ca personalul muncitor disponibil — inclusiv cadrele de conducere și personalul tehnic și de administrație — să fie constituit în formații de lucru și să efectueze activități productive, de reparații și întreținere, construcții și alte prestări de servicii în unități din cadrul aceleiași centrale sau minister ori din cadrul altor ministere.în cazul în care se prevede reducerea volumului producției pe perioade mai lungi, organele de conducere colectivă vor reține numai personalul muncitor strict necesar, iar cel devenit disponibil va fi transferat, potrivit legii, în alte unități.Ministerele, celelalte organe centrale și locale, centralele și trusturile, precum-și băncile finanțatoare,, au obligația să sprijine unitățile economice pentru redistribuirea personalului devenit disponibil către activități și unități la care sarcinile și capacitățile de producție permit utilizarea acestuia în cadrul indicatorilor de plan aprobați.Art. 13. — Plata drepturilor individuale de retribuire, cuvenite potrivit legii, pentru întregul personal, se face în cadrul fondului total calculat potrivit prezentului decret.
'î

Controlul utilizării fondului de retribuireArt. 19. — Unitățile socialiste sînt obligate să depună în termen, la banca finanțatoare, documentația referitoare la realizarea producției fizice și a celorlalte condiții prevăzute în prezentul decret pentru eliberarea fondului de retribuire solicitat.Pentru adaosuri; sporuri la retribuțiile tarifare, ore suplimentare, premii și alte drepturi de retribuire asemănătoare, documentația trebuie să cuprindă date cu privire la modul de realizare a indicatorilor și condițiilor stabilite de dispozițiile • legale în vigoare.; , ,Art. 20. — Conducătorii unităților socialiste, șefii compartimentelor de muncă și retribuirea muncii, cadrele tehnice și economice din compartimentele unde se întocmesc documente pentru plata retribuției răspund de realitatea și legalitatea calculării drepturilor de retribuire și de corecta raportare a îndeplinirii sarcinilor și indicatorilor care condiționează plata integrală a retribuției.Organele cu sarcini de control financiar preventiv din cadrul unităților economice au obligația să exercite un control riguros, potrivit normelor legale în vigoare, asupra legalității plății retribuțiilor și modului de cal-

Art. 25. — Unitățile economice sînt obligate să ia toate măsurile pentru asigurarea disponibilităților necesare desfășurării normale a activității și menținerii permanente a capacității de plată, în vederea acoperirii la termen, în condițiile legii, a tuturor plăților pe care le au de efectuat.în situația în care unele unități economice beneficiare sînt în incapacitate de plată au obligația să solicite credite bancare pentru plata furnizorilor care și-au respectat prevederile contractuale, iar produsele au fost recepționate și corespund cantitativ și calitativ.Băncile vor acorda asemenea credite în condițiile de termen, dobindă, control și de răspundere prevăzute de art. 65 din Legea finanțelor nr. 9/1972.Art 26. — Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, Uniunea Centrală a Cooperativelor de 

în situația în care fondul de retribuire rezultat din însumarea drepturilor individuale, determinate potrivit legii, este mai mare decît fondul de retribuire calculat, ca urmare a nerealizării indicatorilor stabiliți, diferența de fond de retribuire nu se va elibera de bănci.' In asemenea cazuri, organele de conducere colectivă ale unităților economice, cu sprijinul băncilor finanțatoare, vor analiza cauzele care au condus la această situație și vor lua măsuri pentru recuperarea rămî- nerilor în urmă și pentru realizarea integrală a indicatorilor stabiliți.Art. 14. — Organele de conducere colectivă ale ministerelor, celorlalte organe centrale și locale și centralelor, în cazurile cînd consideră fundamentate măsurile stabilite potrivit art. 13, pot aproba acoperirea diferențelor dintre fondul de retribuire rezultat din însumarea drepturilor individuale și fondul de retribuire calculat în raport cu gradul de realizare a indicatorilor stabiliți, astfel :a) din fondurile de premiere constituite potrivit legii la nivelul fiecărei unități economice;b) din fondurile constituite cu a- ceastă destinație la nivelul ministerelor, celorlalte organe centrale și locale, centralelor și trusturilor agricole județene, prin măsuri de perfecționare a organizării producției și a muncii, de creștere mai accentuată a productivității muncii, realizarea sarcinilor de producție cu un număr mai mic de personal față de cel planificat, precum și prin alte măsuri pentru creșterea eficienței activității economice.Pe măsura recuperării rămînerilor în urmă în realizarea indicatorilor în raport cu care se efectuează calcularea fondului de retribuire, sumele utilizate pentru acoperirea diferențelor devenite disponibile reîntregesc fondurile din care au fost acordate.Art. 15. — La unitățile agricole de stat la care intervin, în cursul anului, situații deosebite care impun consumarea unor fonduri de retribuire pentru executarea manuală a unor' lucrări prevăzute inițial să se efectueze mecanic sau a unor lucrări neprevăzute de tehnologii, dar strict
• * ’■». CAPITOLUL III

culare a fondului de retribuire planificat în raport cu gradul de realizare a producției fizice și a celorlalți indicatori in funcție de care se eliberează fondul de retribuire.Art. 21. — La eliberarea fondului de retribuire băncile vor controla respectarea numărului de personal pe categorii, a normativelor maximale de personal stabilite prin plan, calculul fondului de retribuire în raport cu îndeplinirea indicatorilor de plan, precum și respectarea celorlalte dispoziții din prezentul decret, respin- gînd de la plată sumele necuvenite.Băncile au obligația să efectueze ulterior; la nivelul întreprinderilor, fabricilor, uzinelor, secțiilor și celorlalte unități, în condițiile prevăzute de lege și la termenele stabilite în normele proprii de lucru, ■ controlul asupra modului de determinare a producției fizice și a celorlalți indicatori pe baza cărora se eliberează fondul de retribuire, precum și asupra utilizării fondului de retribuire, verificînd realitatea datelor prezentate cu privire la modul de realizare a producției fizice și a celorlalți indicatori in raport cu care se calculează fondul de retribuire și a celor care condiționează acordarea integrală a retribuției.
CAPITOLUL IV

Dispoziții finaleProducție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, precum și celelalte organizații obștești care au în subordine unități economice, vor stabili modul de eliberare și de control a utilizării fondului de retribuire a muncii la unitățile subordonate, în concordanță cu prevederile prezentului decret, cu acordul Comitetului de Stat ai Planificării, Ministerului Muncii, Ministerului Finanțelor și nanțatoare.Art. 27. — Comitetul Planificării, Ministerul 
băncilor Iide Stat al Finanțelor, Ministerul Muncii, Direcția Centrală de Statistică și băncile finanțatoare vor analiza conținutul și modul de determinare a indicatorilor în raport cu care se calculează fondul de retribuire și, în funcție de aspectele rezultate, vor stabili măsurile necesare, cu respectarea prevederilor din prezentul decret.Art. 28. — încălcarea prevederi-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

necesare, fondul de retribuire aferent acestor lucrări se acoperă din economiile absolute la fondul de retribuire planificat pe ansamblul activităților Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.Art. 16. — Conținutul indicatorilor în raport cu care se calculează și eliberează fondul de retribuire este prevăzut în anexele nr. 1—3.Metodologia de determinare a indicatorilor specifici unor ramuri și activități, inclusiv a celor prevăzuți în anexele nr. 1—3, în raport cu care se calculează și se eliberează fondul de retribuire, se stabilește de fiecare minister sau. organ central, cu avizul Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii, Direcției Centrale de Statistică și băncilor finanțatoare.Art. 17. — Indicatorii în raport cu care se calculează fondul de retribuire, proporțiile de recalculare a acestora, perioadele de cumulare și modul de eliberare a fondului de retribuire la unitățile și activitățile economice din industrie, construcții- montaj și transporturi, cu particularități în ceea ce privește procesul de activitate, precum și la unitățile și activitățile din celelalte ramuri ale economiei naționale sînt prevăzute în anexa nr. 4. Pentru personalul muncitor din întreprinderile noi în construcție, personalul de supraveghere tehnică a lucrărilor de con- strucții-montaj și pentru efectuarea probelor tehnologice, modul de eliberare a fondului de retribuire este prevăzut în anexa nr. 5.Art 18. — Sumele necesare pentru plata compensațiilor prevăzute de Decretul rir. 46/1982, precum și sumele necesare pentru plata sporului pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate, a sporului pentru muncă în condiții deosebite, a sporului de noapte, a sporului de șantier și a indemnizațiilor aferente concediilor de odihnă se eliberează la nivelul fondului de retribuire planificat cu aceste destinații și nu se iau în considerare la calcularea fondului de retribuire în raport cu gradedul de realizare a indicatorilor plan.
V

Art. 22. — Ministerul Finanțelor, organele de control financiar intern din ministere, celelalte organe centrale, consilii populare județene și al municipiului București și din centrale industriale și trusturi vor verifica, în mod riguros, în cadrul controlului de fond, modul de utilizare a fondului de retribuire, legalitatea plăților, corecta raportare a îndeplinirii indicatorilor privind producția fizică prevăzută în plan și în contractele încheiate și a celorlalți indicatori în raport cu care se calculează fondul de retribuire, precum și a sarcinilor și indicatorilor care condiționează a- cordarea integrală a retribuției.Art. 23. — Băncile și celelalte organe de control vor lua măsuri pentru recuperarea, în condițiile legii, a sumelor constatate că s-au plătit cu nerespectarea dispozițiilor legale.Art. 24. — Organele Direcției Centrale de Statistică, în baza verificărilor pe care le fac, potrivit dispozițiilor legale, au obligația să comunice unităților bancare diferențele constatate cu privire la datele raportate la indicatorii în raport cu care se calculează fondul de retribuire, precum și la indicatorii care condiționează acordarea integrală a retribuției.

lor prezentului decret atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz, pentru pagubele produse prin nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la calcularea, eliberarea și plata sumelor privind retribuții, adaosuri, sporuri și premii, sau pentru prezentarea de date inexacte care au condus la eliberarea unor sume necuvenite.Art. 29. — Prevederile prezentului decret intră în vigoare la data de 1 octombrie 1983. Cumularea indicatorilor de plan în raport cu care se calculează și eliberează fondul de retribuire se face, pentru anul. 1983, de la data intrării în vigoare a prezentului decret. Pe aceeași dată se abrogă actele normative prevăzute în anexa nr. 6 și orice alte dispoziții contrare.Art. 30. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezentul decret.
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Precizări, argumente, calcule 

pe marginea Decretului Consiliului 

de Stat privind majorarea 

retribuției personalului muncitor

VENITURI SPORITE PENTRU MUNCA DE CALITATE, 
DE ÎNALTĂ PRODUCTIVITATE SI EFICIENTĂ 

9 9

“* Retribuțiile: tarifar® pen
tru muncitori se majorează 
în mediaa îjjk'Sjg ta sută.iai 
«âțlțille. tarifare pe otast

Răspunsul minerilor:

„VOM DA TĂRII TOT
MAI MULT CĂRBUNE"

înaintam unul după al
tul. aplecați : Bumbăcea 
Gheorghe, tehnicianul cu 
protecția muncii, gazda, 
plus noi, reporterii. Pașii 
forfecau in cadență de me
tronom spațiul și liniștea 
galeriei „1 Mai" a minei 
Palanga-Sud. Podeaua — 
minerii o numesc vatră — 
era uscată. Deocamdată... 
Tăcem ca să ne economi
sim forțele. Si apoi înain
te de a coborî în mină tot 
discutasem, știam o mulți
me de lucruri despre colec
tivul de la mina Filipeștii 
de Pădure, despre succe
sele lui. în 1978 — Ordinul 
Muncii clasa I; 1980 —'Or
dinul Muncii clasa a II-a; 
1982 — Ordinul Muncii cla
sa I; 1983 — după opt luni, 
primul loc pe ramura mi
nieră In întrecerea socia
listă...

— Cum reușit! ? — II În
trebasem pe tehnicianul e- 
lectromecanic Mihail Co- 
mănoiu. secretarul comite
tului de partid.

— Muncind, ne răspun
sese. Făclndu-1 pe oameni 
să înțeleagă valoarea fie
cărei secunde. (într-ade- 
văr. primul lucru pe ca- 
re-tî cad ochi! cînd intri 

■Ș In curtea minei este un 
ți; panou mare pe care scrie 

; „La noi. valoarea timpului 
de lucru este : 1 minut — 

•' I 500 lei ; o oră — 90 mii 
lei"). Iar dovada că oame
nii au Înțeles sînt fantele: 
de la 1 ianuarie șt pînă la 

U mijlocul lunii septembrie, 
minerii de la Filipeștii de 

’’ Pădure au dat tării peste 
40 000 de tone de lignit 
peste plan, cea mat mare 
depășire din istoria minei, 

w Sînt incorporate aici multe 
Wâ fapte de muncă șt eforturi 
fi;’ de organizare : Încă din 

martie anul trecut a în- 
y ceput să se Introducă în 
W' mină acordul global (acum 

»Ț urmează să se generalize
ze); costul de producție al 
ionel de cărbune extras, 
deșt fusese planificat la 
322,73 lei, a scăzut la 297,27 
lei. in timp ce coeficientul 
de mecanizare la extracție 
a crescut de la 52,45 la 
sută in 1980 la 65 la sută 
In acest an ; sarcina de 
creștere a productivității 
muncii a fost realizată în 
proporție de 109,3 la sută 
(4 172 lei/muncitor). Coro
lar : beneficii pe3te plan, 
în 8 luni, de 13 643 000 lei.

După ce ne spusese toate 
acestea, secretarul comite
tului de partid încheiase : 
..Așa Înțeleg minerii de la 
Filipeștii de Pădure să răs
pundă grijii permanente 
pe care partidul, secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. o poar
tă creșterii nivelului nos
tru de trai, acesta este 
răspunsul nostru la recen
tele -decrete ale Consiliului 
de Stat privind majorarea 
retribuției personalului 
muncitor și generalizarea 
acordului global. Numai 
producind cărbune mai 
mult, de bună calitate și 
cu cheltuieli de muncă și 
de materiale mai reduse, 
putem să beneficiem din 
plin de avantajele aplică
rii noilor decrete".

După discuția de la se
diul comitetului de partid 
ne îndreptasem spre gura 
minei. Pe aici trec vago- 
netele cu cărbuni. înainte 
de a fi preluate de garni

turile C.F.R.-ului. Pe aici 
trec toți cei care intră sau 
ies din mină. Motiv pen
tru care exact aici, lingă 
lămpărie și sala de apel, a 
și fost afișată situația ..la 
zi" în întrecerea pentru 
obținerea mult rivnitului 
titlu de fruntaș : 1). Sec
torul Roșioara — 408 punc
te ; 2). Sectorul Nord — 
357,7 puncte ; 3). Sectorul 
Sud — 293,6 puncte. Bri
găzi : 1). Moraru Nicolae 
— planul Îndeplinit. în pro
porție de 130 la sută ; 2). 
Hușan Alexandru — 126,8 
la sută ; 3), Pop Ion — 124 
la sută.

...înaintam In aceeași 
formație. aplecați : noi 
înainte. Bumbăcea Gheor- 
ghe după. Slefuiam cu ra
zele lămpilor de mină mu
chiile întunericului și Îna
intam.

O pată de lumină gal
benă. Pe galeria traver- 
banc 2, sectorul sud. In
tr-un fel de nișă, pe un 
banc cu menghină trei

în aceste 
zile 

printre minerii 
de la 

Filipeștii 
de Pădure

oameni lucrează la Indrep- 
tatul brldelor: Eftimle Ion, 
șef de schimb, Dimitris 

4 Petre Și Brăguță Con
stantin. Discuția ss lnfl- 

. ripă. „Recondiționăm cam
98 la sută din bridele 
deja .folosite — spune 
șeful de schimb. Măsurile 
prevăzute In recentul De
cret al Consiliului de 
Stat ne stimulează să 
obținem economii și mai 
mari, ele Influențind In 
bine șl clștigul nostru...". 
Aveam să aflăm că nu 
numai bridele se recondi
ționează, ci și armăturile 
de susținere metalică și 
că în primele 8 luni din 
acest an, la nivel de mină 
au procedat astfel cu 4 110 
bucăți, ceea ce le-a permis 
o economie de 719120 lei. 
Dealtfel, preocuparea pen
tru economisirea de ma
teriale șl energie s-a sol
dat cu rezultate nota
bile : 235 mc de lemn de 
mină ; 2 mc de cherestea ; 
8 043 kg de sîrmă meta
lică ; la fiecare vagonet 
de cărbune extras se rea
lizează o economie de 0,1 
kWh... E puțin ? Nici
decum 1 Anul trecut, acest 
„0,1“ i-a scutit de consu
mul a 160 MWh. „Pică
tură cu picătură cresc eco
nomiile și, în strinsă le
gătură cu ele, și cîștigurile 
noastre", ne spune șeful da 
schimb la plecare.

...Mergem înainte. Vatra 
Începe să se umezească. 
Sîntem în „frontalul" 
6 450, de pe stratul I. 
Deasupra noastră avem 
cam o sută de metri de 
pămînt. Abatajul este sus
ținut de un complex me
canizat CMA 2, de fabri
cație romârțească. Șeful de 
brigadă, Puiu Vasile, re
glează unul dintre stîlpii

de susținere hidraulică. 
Le-a descoperit o „hibă" 
pe care o remediază aju
tat de tinerii Arghira Ni- 
culae și Iorga Dănel. Pro
fităm de o clipă de acalmie 
— la colector s-a întim- 
plat ceva și toți ortacii 
sînt acolo — și discutăm. 
Cît cîștigați ? — îl între
băm pe șeful brigăzii. 
„Depinde de cît și cum 
muncim, de cît producem. 
Așa este drept, așa este 
echitabil ca fiecare să fie 
retribuit în raport de re
zultatele în producție. Re
tribuția mea tarifară era 
pînă acum de circa 4 200 
lei lunar, dar cîștigam in 
medie 5 500—6 000 de lei, 
iar cînd ne mergea din 
plin chiar și mai mult. 
Acum, după majorarea re
tribuțiilor, vom cîștiga și 
mai mult. Așa cum a sub
liniat în ultimul timp 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, veniturile pot 
fi nelimitate în raport de 
muncă și ca rezultat al 
muncii. Luna asta ne-am 
propus să dăm suplimen
tar peste 1 000 tone de 
cărbune. Pînă azi am ex
tras în plus 500 tone. Se 
mai adaugă șl sporul de 
vechime. Sint numeroși 
minerii care au o Vechi
me neîntreruptă In unita
tea noastră de peste 20 de 
ani și care vor beneficia 
de sporuri corespunzătoa
re. Vl-i spun doar pe 
cițiva, de la -Roșioara» : 
Alexandru Ion, Ceaușu Ion, 
Climescu Vasile. Dumitru 
Ion, Dinescu Ion, Dutu 
Ion, Modreanu Dumitru, 
Popaz Marian, oameni des
toinici, cu experiență".

— Dar „mai tinerii “7 
Cum 11 ajutați ?

aa în primul rînd, avem 
grijă să se califice și să 
se perfecționeze. în acest 
an, aici s-au calificat 24 
de mineri și 30 de artifi
cieri. La mină mai func
ționează 3 clase de mine- 
rie cu 110 cursanțl, o 
clasă de 30 de mecanici 
de mașini și utilaje ; la 
perfecționare mai sint o 
sută de mineri șl 67 de 
electromecanici... E și asta 
o cale importantă de 
sporire a productivității 
muncii și, evident, pe 
baza ei, de sporire a retri
buțiilor.

...Intre timp, „ceva“-ul 
de la colector a fost 
rezolvat. Ortacii Iși reiau 
locurile: Dillmuț Gheor- 
ghe trece pe combină, 
Salop\ Petre perforează 
găurile pentru pușcare, ar
tificierul Rusu Vasile pre
gătește explozibilul...

La Filipeștii de Pădure 
minerii muncesc cu ab
negație. Dovadă că pînă 
acum au livrat tării, su
plimentar, peste 40 000 tone 
de lignit. Concomitent, se 
îngrijesc de producția 
anului viitor : au executat 
deja 743 ml lucrări de 
pregătire, 107,5 ml lucrări 
miniere de investiții, 214 
ml de lucrări geologice... 
Este răspunsul lor munci
toresc la recentele mă
suri adoptate de partidul 
nostru pentru majorarea 
retribuțiilor.

Este un răspuns-faptă la 
grija față de ei, pe care 
o doresc să devină faptă 
— permanentă.

Mircea BUNEA 
Constantin CĂPRARU

Școala - cetate a educației revoluționare, patriotice, a formării omului unu
(Urmare din pag. I)
muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ca, începind cu noul an 
1983—1984, să se acorde o impor
tanță sporită policalificării și poli- 
tehnizării învățământului, formării 
capacității tinerilor de a trece mai 
ușor de la o specialitate Ia alta, de 
la o activitate la alta ; un aseme
nea proces trebuie să fie astfel con
ceput și desfășurat încît să contri
buie atît la dezvoltarea liberă a per
sonalității umane, cît și la satisface
rea in condiții superioare a interese
lor și cerințelor generale ale socie
tății.

Cele mai multe dintre aceste sar
cini și recomandări privind perfec
ționarea învățămîntului de toate 
gradele au fost formulate, cum 
aminteam, cu prilejul analizei la 
fața locului, al dialogului fructuos 
de lucru — purtat în stilul specific 
secretarului general al partidului — 
cu muncitori și specialiști din uni
tățile economice și de cercetare ști
ințifică vizitate. Este o coincidentă 
logică : dezvoltarea în ritm susținut 
a industriei, agriculturii, a întregii 
economii naționale, asimilarea rapidă 
a progresului tehnico-știintific. ridi
carea pe o treaptă superioară a pro
ductivității muncii, întărirea auto-

conducerii și autogestiunii unităților 
economice solicită în mod obiectiv 
formarea unor cadre cu înaltă cali
ficare, apte să se autoperfecțio- 
neze necontenit, spre a contri
bui la creșterea eficientei eco
nomice, la valorificarea superioară 
a resurselor, la dezvoltarea ba
zei de materii prime și de ener
gie a țării etc. Integrarea organică a 
învățămîntului cu cercetarea și pro
ducția se definește, așadar, ca în
săși rațiunea de a fi a școlii româ
nești contemporane și drept cea mai 
importantă direcție de perfecționa
re a acesteia. „Am realizat multe în 
această privință și avem rezultate 
bune ; am constatat aceasta și Ia 
Cluj. Dar mai avem încă mult de 
făcut în această direcție — aprecia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — și 
trebuie să acționăm cu toată ho- 
tărirca pentru realizarea acestor 
obiective".

Transpusă în limbajul cotidian al 
vieții universitare, această apreciere 
impune implicit perfecționarea pre
gătirii teoretice și practice a tuturor 
studenților, instituirea unei colabo
rări de durată între unitățile de in- 
vătămînt, de producție și de cerce
tare, pe bază de contract economic 
și, totodată, prin investigarea unor 
direcții de amplă perspectivă social-

economică, implicarea mai energică 
a tuturor catedrelor și disciplinelor 
universitare în soluționarea proble
melor curente ale producției, mo
dernizarea neîncetată a cursurilor, 
a laboratoarelor, introducerea cu mai 
mult curaj a studenților în echipele 
mixte de cercetare și de proiectare, 
stimularea și valorificarea spiritului 
novator al acestora etc.

Desfășurată pe asemenea vaste di
mensiuni, școala românească de toa
te gradele este firesc să-și asume 
răspunderea principală pentru edu
carea întregului tineret al țării in 
spirit revoluționar și patriotic, cu o 
conștiință și o morală superioară, 
socialistă, capabil de o inaltă dărui
re și putere de sacrificiu pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului, independenței și su
veranității patriei. Tradițiile mili
tante ale învățămîntului românesc, 
calitatea lui, unanim recunoscută, 
de tribună de luptă pentru apărarea 
și afirmarea liberă, plenară a idea
lurilor sociale și naționale, umanis
mul lui funciar, receptivitatea sa la 
tot ceea ce este valoros, progresist 
se impun a fi folosite cu mai multă 
vigoare și consecvență pentru for
marea conștiinței revoluționare, pa
triotice a tuturor tinerilor, fără deo-. 
sebire de naționalitate, de pe întreg

cuprinsul României socialiste. „Să 
facem din fiecare școală o cetate a 
educației revoluționar-patriotice" — 
iată definit succint programul nou
lui an de învățămînt, ceea ce echi
valează cu îndatorirea ca toate ca
drele didactice să se manifeste în 
orice împrejurare ca modele de re
voluționari și patrioți consecvenți, 
să acționeze pentru întărirea și afir
marea frăției și solidarității tuturor 
fiilor României socialiste, însuflețiți 
de idealurile de unitate ale înainta
șilor și de pasiunea cu care milioa
nele de oameni ai muncii se con
sacră astăzi îndeplinirii mărețelor 
obiective Înscrise in Programul 
partidului.

Actualitatea și caracterul major ale 
acestor sarcini reliefează necesita
tea perfecționării întregii activități 
desfășurate de organizațiile de 
partid, de tineret și obștești din 
școli și facultăți, chemate să acțio
neze ferm pentru educarea noilor 
generații în spiritul dragostei față 
de patrie, față de popor, față de 
partid, pe măsura încrederii acor
date, a condițiilor superioare de 
muncă și învățătură, a atenției deo
sebite de care se bucură din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, 
părintele drag al tineretului.

Stimulente puternice pentru producții 
mai mari în industria petrolieră

In legătură cu modul de aplicare a majorării retribuție! persona
lului muncitor din industria petrolieră, am solicitat unele precizări 
tovarășului Ioan COSTEA, director adjunct în Ministerul Petrolului.

— Majorarea retribuțiilor în in
dustria petrolieră se efectuează di
ferențiat — ne-a spus la început 
tovarășul director adjunct. Pentru 
sondori și ceilalți muncitori ca
lificați de la forajul sondelor 
pentru țiței și gaze, din sec
toarelor de puneri în producție, 
intervenții și reparații de sonde, 
ca și pentru muncitorii calificați 
de la activitatea pentru creșterea 
factorului de recuperare a țițeiului 
din zăcăminte, retribuțiile tarifare 
se majorează, în medie, cu 18 la 
sută. De la vechile retribuții tari
fare lunare, cuprinse între 1 958— 
3 080 lei, diferențiate în funcție de 
categoria și treapta de calificare a 
fiecărui muncitor, noile retribuții 
majorate ajung la 2 258—3 851 lei.

Pentru maiștrii din cadrul activi
tăților la care m-am referit mai 
înainte, retribuțiile tarifare lunare 
se majorează cu circa 15 lâ sută, 
de la 2 560—3 350 lei la 2 920-3 850 
lei, Iar retribuțiile tarifare ale per
sonalului tehnic de execuție și de 
conducere din secțiile de producție 
ale acestor activități vor fi mai 
mari cu o clasă de retribuire față 
de cele prevăzute in Legea de re
tribuire, crescînd de Ia 2 780—4 670 
lei lă 3 060—5 130 lei lunar.

— Cum se vor majora retribuțiile 
celorlalte categorii de personal din 
industria petrolieră ?

— Muncitorii și maiștrii de la

extracția petrolului șl gazelor vor 
fi retribuiți pe baza nivelului A al 
rețelei petrol, în loc de nivelul B, 
realizîndu-se astfel o creștere to
tală a retribuțiilor tarifare, în me
die, de 9 la sută. Astfel, retribu
țiile muncitorilor vor crește de la 
vechile plafoane cuprinse între 
1 836—2 662 lei, la noile plafoane 
cuprinse între 1 994—2 942 lei, iar 
ale maiștrilor do la 2 310—2 910 lei 
la 2 500—3 200 Iei. Cît privește ce
lelalte categorii de personal, majo
rările de retribuții tarifare sînt cele 
prevăzute în decret : de 5,5 la sută, 
în medie, pentru muncitori, și de 5 
la sută, in medie, pentru personalul 
tehnic productiv șl de adminis
trație.

— Pe ce alte eăi vot spori veni
turile oamenilor muncii din indus
tria petrolului 7

— în afară de majorarea retri
buțiilor tarifare, toți cei peste 
100 000 de petroliști care lucrează 
în unitățile subordonate ministe
rului nostru vor beneficia de Ia 
1 septembrie a. c. șf de creș
terea celorlalte venituri Care al
cătuiesc partea variabilă a retri
buției nominale. Astfel, sporul de 
vechime pentru activitate neîntre
ruptă în aceeași unitate se majo
rează de la 3—10 la sută, cît efâ 
pînă acum, la 3—15 la sută, calcu
lat asupra noilor retribuții tarifare 
majorate.

Tot de la 1 septembrie. în condi
țiile realizării planului, fondul de 
participare a oamenilor muncii din 
industria petrolieră — ca dealtfel 
din toate ramurile economice — la 
realizarea producției, a beneficiilor 
și la împărțirea beneficiilor se ma
jorează de la 2 la sută la 4 la 
sută din fondul de retribuire. De 
asemenea, se majorează de Ia 1 
septembrie și cota de constituire 
a fondului de premiere pentru re
alizări deosebite. In plus, perso
nalul muncitor din industria pe
trolieră va beneficia și de drep
turi suplimentare sub formă de 
premii pentru economiile de mate
rii prime și materiale, de premii 
anuale pentru depășirea planului 
de producție la țiței, gaze, gazoli
nă, etan.

. Faptul că petroliștii se află șl 
de această dată în rîndul pri
melor detașamente muncitorești 
care beneficiază de retribuții ma
jorate dovedește o dată in plus 
grija deosebită de care aceștia se 
bucură din partea conducerii de 
partid și de stat, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal. Iată 
do ce răspunsul tuturor colective
lor de oameni al muncii din in
dustria petrolieră la noile măsuri 
de majorare a veniturilor va trebui 
să-l constituie munca mai sporni
că, mal bine organizată, care să se 
concretizeze In cit mai mult pe
trol, In cit mai multe gaze natu
rale șl alte produse puse la dis
poziția economiei naționale.

Cîteva calcule privind:

CREȘTEREA VENITURILOR OAMENILOR MUNCII 
DIN ACTIVITĂȚILE DE FORAJ Șl GEOLOGIE 

SONDORcare lucrează la foraj da țiței, gaze sau cercetate geologică, Categoria 6, treapta Iî, cu neîntreruptă in aceeași unitate de pesta 29 de ani o vechime ____ — în lei — în cazul realizării sarcinilor în cazul depășirii «atei- în cazul nerealizării sarde plan In proporție de 100 nilor de plan cu 10 clnilor de plan cu 10 lala sută la sută sutăVenituri pînă la 1 sep- de la X sep- plnă la 1 de Ia 1 sep- pînă la 1 de la 1 sep-tembrie tembrie septembrie tembrie septembrie tembrie
Retribuția ♦

tarifară 2 805 3 441 2 805 3 441 2 805 3 441
Sporul de

Vechime . 281 (10%) 516(15%) 281 516 281 516
Adaosul de

acord sau di-
minuarea de
retribuție - + 281 + 344 -281 -344

TOTAL 3 086 3 957 3 367 4 301 2 805 3 613

MAISTRU PRINCIPALcare lucrează la foraj de țiței, gaze sau cercetare geologică, gradația 5, cu o vechime neîntreruptă în aceeași unitate de 13—20 de ani — în lei —în cazul realizării sarcinilor In cazul depășirii sarci- în cazul nerealizării sarde plan în proporție de 100 nilor de plan cu 10 cinllor de plan cu 10Venituri ____ _________la sută la sută , la sutăpînă Ia 1 septembrie de la 1 septembrie plnă la 1 de Ia 1 sep- septembrie tembrie pînă. ia 1 septembrie de la 1 septembrie
Retribuția 

tarifară 3 500 3 850 3 500 3 850 3 500 3 850
Sporul de 

vechime 245(7%) 462(12%) 245 462 245 462
Adaosul de a- 

cord sau dimi
nuarea de re
tribuție - - + 350 + 385 -350 . -385

TOTAL 3 745 4 312 4 095 4 697 3 395 3 927

in legătură cu exemplele înfățișate se cuvin cîteva 
precizări. In primul rînd, faptul că la veniturile înscrise 
în tabele se adaugă și alte sume care se acordă In
dividual personalului muncitor sub formă de partici
pare la realizarea producției, a beneficiilor șl la împăr
țirea beneficiilor, premii în cursul anului pentru rea
lizări deosebite și alte categorii de premii și stimulen
te, inclusiv compensațiile acordate prin Decretele Con
siliului de Stat nr. 46/1982 și 240/1982. De asemenea,

adaosul de acord poate fi mult mai mare decît cel luat 
în calculele prezentate, în funcție de procentul de de
pășire a sarcinilor de plan. Referitor la sporul de ve
chime, care se acordă pentru activitate neîntreruptă 
în aceeași unitate, acesta nu este Influențat de nive
lul de îndeplinire a sarcinilor de plan, întrucît se cal
culează procentual față de retribuția tarifară.

Grupaj realizat de Mihai IONESCU

Vrednicii gospodari ai unei mari avuții
(Urmare din pag. I)
contractat cu statul 1500 
litri de lapte, un porc și 
doi viței. La nivelul între
gului ocol, pădurarii vor da 
statului, în acest an, 60 de 
tăurași și 50 de porci.

Spuneam despre ocolul 
silvic Ținea faptul că este 
unul dintre fruntașele ju
dețului. Acest lucru poate 
fi dovedit și numai prin 
aceea că, după prima ju
mătate a anului, producția 
silvică realizată este cu o 
jumătate de milion peste 
plan. Și în ceea ce privește 
cantitatea de masă lemnoa
să intrată în circuitul eco
nomic, și în privința pro
ducțiilor obținute la răchi- 
tării sau la plante medici
nale șl fructe de pădure, 
rezultatele sînt dintre cele 
mai bune, depășind siste
matic prevederile planu
lui. Lucrul acesta se dato- 
rește, incontestabil, tineri
lor pădurari, priceperii lor

și modulul în care știu să 
îngrijească acest bun de 
preț al țării — pădurile. 
Tănase Bolcaciu, de pildă, 
după ce a fost o bucată de 
vreme plecat prin Maramu
reș, ca miner, s-a întors 
acasă, alături de soție și de 
cei patru copii ai săi (trei 
fete și un băiat, mezinul, 
abia venit pe lume). loan 
Groza, unul dintre cei mai 
renumiți vînători ai zonei, 
este pădurarul unui canton 
— cantonul 4 din brigada 
Goroviște — exemplu pe 
județ în privința gospodă
ririi cinegetice. în fine, se 
cuvine să spunem o vorbă 
frumoasă și despre cel mai 
virstnic dintre pădurarii de 
la Ținea. Isaia Cristea, de 
la cantonul 7 Lunca, om 
care, deși a depășit cu mai 
bine de trei ani vîrsta pen
sionării, muncește ca un tî- 
năr, realizînd 30 de hectare 
de răchitărie și 7 hectare 
de pepinieră. Greu se va 
hotărî să se despartă d«

cantonul său și să se re
tragă in satul unde s-a 
născut, la Gurbeiu. Marea 
sa mulțumire îi rămîne ne
potul, elev la Liceul silvic 
din Timișoara, pe care îl 
dorește înlocuitorul său, la 
fel de entuziast și priceput 
ca și bunicul.

„Desigur, pădurile fru
moase pe care Ie puteți 
vedea in zona noastră — 
ne-a spus Adalbert Mikloș, 
șeful Ocolului silvic Tincâ 
— vorbesc de Ia sine des
pre destoinicia oamenilor 
care le au in grijă. Cred că 
vă puteți face o imagine și 
mai completă despre acti
vitatea lor atunci cind vă 
voi spune că au fost igie
nizate, numai in ultima pe
rioadă de timp, peste 2 500 
de hectare, ajungîndu-se la 
valorificarea a 1 200 metri 
cubi de masă lemnoasă 
care, dacă oamenii ar fi 
fost neglijenți, s-ar fi iro
sit Și mai e ceva : copiii 
din zonă, elevii de la șco

lile generale, ne dau in 
permanență un prețios a- 
jutor, mai ales in ceea ce 
privește recoltarea fructe
lor de pădure. Viitorul 
acestei profesii este deci 
asigurat aici, în părțile 
noastre".

Despre farmecul pădurii. 
In orice timp al anului, se 
pot spune multe lucruri, sa 
poate face, pe această temă 
— așa cum s-a și făcut, de 
altfel — multă literatură 
bună. Reporterul nu vine 
să spună, in finalul acestor 
însemnări, decît că inima 
stejarilor bihoreni își trage 
seva din munca fără pre
get a pădurarilor, oameni 
tineri și vîrstnici care pun 
aceeași patimă in întreaga 
lor trudă, grație căreia 
codrii ce împrejmuiesc 
Tinea par a spune, atunci 
cînd vintul adie prin cren
gile lor, vorbe de recunoș
tință adresate unor vred
nici bărbați.
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Excelenței Sale Domnului CHAIM HERZOG
Președintele Statului Israel

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă 
transmit sincere felicitări și urări de sănătate și fericire personală.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am plăcerea de a vă adresa dumneavoastră și, prin dumneavoastră, 

poporului României, în numele poporului Republicii Democratice Afganistan 
și al meu personal, sincerele noastre mulțumiri pentru caldul dumneavoastră 
mesaj de felicitări transmis cu ocazia aniversării Zilei independenței Re
publicii Democratice Afganistan.

Sper că legăturile de prietenie și cooperare dintre popoarele, partidele 
și guvernele noastre se vor dezvolta și întări în continuare, în folosul 
popoarelor noastre și în interesul păcii și securității în întreaga lume.

BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Republicii Democratice Afganistan

Deschiderea anului de învățămînt
la Academia „Ștefan Gheorghiu66

Joi, 15 septembrie, a avut loc 
deschiderea noului an de învățămînt 
la Academia „Ștefan Gheorghiu".

La festivitate a participat tova
rășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
CC. al P.C.R., președinte al consi- 
.,. ilui de conducere, rector al aca
demiei.

într-o atmosferă însuflețitoare, 
cadrele didactice, studenții și 
cursanții au adresat o telegramă

„Viguroasa și multilaterala activitate pe care o desfășurafi în 
fruntea partidului și statului nostru pentru înfăptuirea Programului 
de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, contribuția de inestimabilă valoare la 
îmbogățirea creatoare a gîndirii teoretice și practicii revoluționare, 
modul strălucit în care promovați politica României pe arena inter
națională, stilul comunist revoluționar ce caracterizează întreaga 
dumneavoastră muncă și viață — se spune în telegramă — repre
zintă pentru noi toți un însuflețitor model al activistului de partid 
și de stat, al omului nou al României socialiste.

Pe calea indicată de dumneavoastră pentru realizarea unei noi 
calități, superioare în activitatea ideologică, sîntem hotărîți să asi
gurăm celor ce urmează Academia de partid o pregătire multilate
rală, întemeiată pe concepția științifică, materialist-dialectică și 
istorică a partidului nostru, pentru a deveni buni organizatori și 
propagandiști ai partidului, factori importanți în înfăptuirea planu
rilor de dezvoltare economico-socială, în educarea revoluționară a 
maselor, în formarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii.

Conștienți de noile exigențe puse în fața învățămîntului, ne anga
jăm să ne mobilizăm toate forțele pentru a incorpora în procesul 
de pregătire și perfecționare a cadrelor ideile de excepțională valoare 
teoretică și practică cuprinse în cuvîntarea dumneavoastră rostită la 
Cluj-Napoca cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt, precum 
și la Consfătuirea de lucru de la Mangalia, să depunem eforturi 
stăruitoare pentru temeinica pregătire a studenților și cursanților, 
astfel ca aceștia să devină revoluționari de profesie, să-și poată 
îndeplini la un înalt nivel calitativ misiunile ce le vor reveni in 
activitatea politică și organizatorică pusă în slujba dezvoltării con
tinue a vieții economice, sociale, a culturii și științei românești.

Vă încredințăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu avem 
țel mai înalt decît acela de a urma însuflețitorul dumneavoastră 
exemplu, de a ne dărui întreaga energie și capacitate îndeplinirii 
sarcinilor de înaltă răspundere ce ne stau în față, de a acționa 
neobosit, neprecupețind nimic, pentru înfăptuirea exemplară a poli
ticii partidului — chezășie de granit a propășirii scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă România", se spune în încheierea 
telegramei.
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Au început campionatele naționale de gimnastică feminină
După exercițiile impuse, pe primul loc —

Ieri după-amiază, la Deva au 
început campionatele naționale de 
gimnastică feminină, cu participarea 
celor mai bune formații și sportive 
din țară.

Printre candidatele la titlul națio
nal pe echipe se înscriu puternica 
formație a Clubului sportiv școlar 
Onești, în frunte cu Mirela Barbălată 
și Cristina Gri’goraș, aceea a Clubului

■ortiv școlar Dinamo, cu Laura Cu- 
, Simona Păuca și Cristina Ze- 

K...ca, și cealaltă echipă bucureștea- 
nă, a Clubului sportiv școlar Triumf, 
cu Mirela Iordoc, Sanda Anghel și 
Violeta Burtescu. De asemenea, nu 
sint de neglijat posibilitățile for

FOTBAL:
Azi, șapte dintre meciurile etapei a IV-a

® La Craiova și Hunedoara — partide foarte interesante 
® Mîine, cuplaj interbucureștean la stadionul „23 August"
Astăzi se vor juca șapte dintre 

meciurile celei de-a IV-a etape, ur- 
mînd ca partidele interbucureștene 
Rapid — Dinamo și Sportul studen
țesc — Steaua să se desfășoare mii- 
ne. duminică. în program cuplat, pe 
terenul central al stadionului „23 
August" din Capitală, cu începere 
de la ora 15.

Dintre jocurile care vor avea Ioc 
astăzi se desprind cele de Ia Craio
va si Hunedoara. La Craiova, echipa 
Universitatea. în rîndurile căreia va 
reintra Șt-efănescu. va întîlni forma
ția destul de puternică, dar și ghi
nionistă în ultimele două partide, a 
F. C. Argeșului. La Hunedoara se 
va juca un derbi județean de mare 
interes între Corvinul din localitate 
si Jiul din Petroșani, vînzarea bile
telor înregistrînd ieri o creștere sim
țitoare. după cum ne informează co
respondentul „Scînteii" — Sabin 
Cerbu.

în celelalte cinci partide : Politeh
nica Iași — F. C. Bihor, C. S. Tirgo- 
viște — A.S.A., Petrolul — S. C. Ba
cău. Dunărea — F. C. Olt și F. C. 
Baia Mare — Chimia Rimnicu 
Vilcea.'

Toate aceste șapte partide vor în
cepe la ora 17.

Cîteva noutăți despre formațiile 
cuplajului bucureștean : Ia Dinamo 
va juca Nicolae. dar va absenta Mo
vilă. accidentat în meciul de la 
Lahti ; la Steaua, fundașul Eduard, 
suspendat o etapă, va fi înlocuit de 

TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii ■ Socialiste 
România, In care își exprimă gîn- 
durile și simțămintele de profundă 
prețuire, dragoste și recunoștință 
față de conducătorul partidului și 
statului pentru grija continuă pe 
care o arată pregătirii cadrelor de 
conducere a activității de partid, de 
stat și economice.

mațiilor C.S.M. Baia Mare, Petrolul 
Ploiești și Farul de a cuceri un loc 
pe podiumul campionatelor.

însă partea cea mai interesantă a 
competiției naționale vor fi con
cursul pentru titlul la individual 
compus și concursul pentru titlurile 
pe aparate,- întreceri la care sint în
scrise și primele noastre gimnaste, 
Lavinia Agache și Ecaterina Szabo, 
ambele de la Cetatea Deva (club 
care nu prezintă echipă la campio
nate), Liliana Bălan (C.S.S. Galați) 
— campioană mondială universitară 
la sol, Lenuța Rus (C.S.S. 2 Bucu
rești), Livia Dascălu și Nicoleta

Fodor. Și la Sportul studențesc fun
dașul Mihail este suspendat pe o 
etapă.

Biletele la cuplajul interbucureș- 
tean continuă să se vîndă în cursul 
zilei de azi la casele stadioanelor 
„23 August". Giulești. Dinamo. Spor
tul studențesc. Republicii și la agen
ția C.C.A., între orele 9—18.

★
După cum s-a mal anunțat, me

ciurile campionatelor diviziilor B si 
C se vor juca duminică după-amia
ză. de la ora 16 (in luna septem
brie) și 15 (in luna octombrie).

CLASAMENTUL
Steaua 3 2 1 0 8-1 5
Sportul stud. 3 2 1 0 7-1 5
Dinamo 3 2 1 0 6-0 5
F. C. Olt 3 1 2 0 4-2 4
Jiul 3 2 0 1 4-4 4
Univ. Craiova 3 1 1 1 4-1 3
Politehnica 3 0 3 0 1-1 3
Chimia 3 1 1 1 2-3 3
S. C. Bacău 3 1 1 1 2-3 3
Rapid 3 1 1 1 4-5 3
A.S.A. 3 1 1 1 3-5 3
F. C. Argeș 3 1 0 2 3-4 2
Corvinul 3 0 2 1 2-3 2
C.S. Tirgoviște 3 0 2 1 2-4 2
F. C. Bihor 3 0 2 1 2-5 2
Petrolul 3 1 0 2 4-8 2
F.C. Baia Mare 3 0 2 1 1-5 2
Dunărea C.S.U. 3 0 1 2 1-5 1

„Vum munci cu pasiune, cu înaltă 
răspundere pentru realizarea sarcinilnr 

ce revin scolii românești'1
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către colective de cadre 

didactice, elevi și studenți
Odată cu festivitățile de deschi

dere a noului an de învățămînt, eve
niment de însemnătate deosebită 
pentru cei ce slujesc școala româ
nească în înfăptuirea sarcinilor 
complexe încredințate de societate, 
de educare comunistă, revoluționa
ră, a tinerilor aflați la vîrsta învă
țăturii, de pregătire a lor temeinică 
pentru toate domeniile de activitate, 
colective de cadre didactice, elevi 
și studenți au adresat telegrame 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România.

Exprimînd sentimente de Înaltă 
stimă și profundă dragoste față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiul 
cel mai iubit al națiunii noastre so
cialiste, părinte drag al întregului 
tineret studios al patriei, personali
tate marcantă, de înalt prestigiu a 
lumii contemporane, semnatarii te
legramelor raportează cu mîndrie 
îndeplinirea indicațiilor cu privire 
la înnoirea permanentă a procesu
lui instructiv-educativ cu elemente 
moderne, astfel îneît acesta să-și 
realizeze sarcina de formare a unor 
cadre de înaltă competență, capabile 
să răspundă cerințelor majore ale 
producției și cercetării, ale econo
miei noastre naționale.

Așa cum ați subliniat în Rapor
tul la Conferința Națională, în Ex
punerea la Consfătuirea de lucru de 
la Mangalia — se arată în telegra
me — stadiul actual de dezvoltare 
economică a României ridică la cote 
superioare exigența de a făuri un 
om nou, cu o înaltă conștiință revo
luționară și o temeinică capacitate 
de a înțelege fenomenele din natură 
și societate, capabil să acționeze în 
toate împrejurările ca un construc
tor activ, conștient și devotat socia
lismului și comunismului în patria 
noastră.

t V
PROGRAMUL 1

10.45 Telex
10.50 Cultivarea limbii șl literaturii ro

mâne în scoală. Lecția de limba 
și literatura română — moment de 
educație patriotică

11,10 Film serial (color). Roțile — episo
dul 2

11.50 Să cînte copiii (I). Selecțiuni din 
programul susținut de formațiile 
artistice laureate la Festivalul na
țional „Cîntarea României"

12,05 Ora de muzică
13,00 La sfîrșit de săptămlnă (parțial 

color)
16.45 Săptămlnă politică
17,00 Telesport
13.50 Serial științific (color). Spre anul 

2000

Ecaterina Szabo
Profir (ambele de la Farul Con
stanta) etc.

Remarcăm că Lavinia Agache și 
Ecaterina Szabo, laureate ale cam
pionatelor europene din acest an, se 
vor afla pentru prima oară în între
cere directă pentru titlurile națio
nale la senioare.

Ieri au avut loc exercițiile im
puse, concurs care s-a soldat cu 
următoarele rezultate : pe primul 
loc se situează Ecaterina Szabo 
de la Cetatea Deva, cu 39,65 de 
puncte, urmată, foarte îndeaproa
pe, pe locul al doilea de Lavinia 
Agache, tot de la Cetatea Deva, cu 
39,60 puncte, iar pe locul al treilea, 
Laura Cutina, cu 39,35 de puncte, de 
la C.S.S. Dinamo București. Pe locul 
IV s-a situat Mihaela Stănuleț 
(C.S.S. Sibiu), cu 38,60 puncte, pe lo
cul V, Camelia Renciu, tot de la 
C.S.S. Sibiu, cu 38,50 puncte, pe locul 
VI, Dorina Ungureanu, cu 37,90 punc
te. de la același club.

Clasamentul pe echipe, după pri
ma zi de concurs Ia exercițiile im
puse, arată astfel : 1. Dinamo Bucu
rești — 185,20 puncte; 2. C.S.S. Onești 
— 184,90 puncte; 3. Petrolul — 179,40 
puncte.

Specialiștii și spectatorii care au 
asistat în prima zi a campionatelor 
naționale de gimnastică feminină au 
apreciat clasa ridicată a majorității 
sportivelor participante, comportarea 
foarte bună a gimnastelor noastre 
fruntașe Ecaterina Szabo, Lavinia 
Agache și Laura Cutina, care s-au 
impus prin clasa lor ridicată pe pri
mele locuri ale clasamentului.

Remarcăm că Ecaterina Szabo a 
obținut note de 9,95 la paralele și 
bîrnă, iar Lavinia Agache, de o con
stanță impresionantă — 9,90 la toate 
aparatele !

Sabin CERBU

De azi —
începind de astăzi și pînă Ia 25 

septembrie in mai .multe orașe din 
R.D. Germană se vor desfășura cam
pionatele europene de volei.

în turneul masculin, selecționata 
României va juca în grupa a II-a 
(meciurile se vor disputa Ia Suhl), 
urmind să întîlnească în ordine echi
pele Italiei. Franței și Poloniei. Din 
echipă fac parte, printre alții, Lau- 
rențiu Dumănoiu, Mircea Tutovan, 
Dan Girleanu, Marius Căta-Chițiga și 
Giinther Enescu.

Telegramele exprimă, totodată, 
deosebita recunoștință și gratitudi
ne față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, mi
litant de frunte al partidului, savant 
de renume mondial, pentru orientă
rile și îndrumările prețioase date 
învățămîntului, cercetării științifice, 
pentru contribuția deosebită la dez
voltarea și propășirea științei româ
nești.

Cadrele didactice, se arată în te
legramele primite, nu vor precupeți 
nici un efort pentru creșterea sub
stanțială a eficienței întregului pro
ces instructiv-educativ, pentru te
meinica pregătire profesională și po- 
litico-ideologică a viitoarelor cadre, 
astfel îneît acestea să-și aducă con
tribuția, alături de întregul popor, 
la propășirea scumpeLnoastre patrii.

Asigurînd conducerea partidului și 
statului că vor face totul pentru 
a-și îndeplini sarcinile ce le revin, 
oamenii muncii din învățămînt — 
relevă telegramele — își reafirmă 
și cu acest prilej totala lor adeziu
ne la politica internă și externă a 
țării noastre, al cărui ctitor și 
promotor strălucit este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

în încheiere, ei se angajează să-și 
consacte întreaga capacitate și pu
tere de muncă educării tinerei ge
nerații în spiritul dragostei față de 
patrie, partid și popor, pentru reali
zarea integrală a sarcinilor ce revin 
școlii românești de toate gradele 
din hotărîrile celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, din magistrala cuvîntare rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare populară din 
Cluj-Napoca, organizată cu prilejul 
deschiderii noului an de învățămînt.

(Agerpres)

19,10 Columne ale istoriei. Azi : muni
cipiul Oradea

19.30 Estrada estivală
19.40 Deschiderea săptămînil Crucii Ro

șii
19,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,15 La sfîrșit de săptămînă (IT) (par

țial color). Din sumar : © Teleen- 
ciclopedia

20,43 Film serial (color). Roțile — episo
dul 4

21.30 Meridianele umorului și cîntecului
22.30 Telejurnal (parțial color) ® Sport
22.40 Invitații televiziunii. Emisiune mu- 

zical-distractivă

PROGRAMUL 2 
20,00 Telejurnal
20,15 Film serial. Arabela — episodul 12
20,45 Varietăți... Varietăți
21.40 Portret muzical. Cvartetul ,,Voces"
22,30 Telejurnal © Sport
22.40 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți î

pentru ciclism
Cu aproape 50 de an! în urmă, 

ciclismul românesc intra in circuitul 
internațional cu o competiție care 
avea să devină pe cit de impor
tantă, pe atît de populară : „Turul 
României". Cititorii mai vîrstnici 
își aduc aminte cu plăcere de 
cursele memorabile făcute în marea 
noastră „buclă" de rutierii români, 
dintre care Nicolae Țapu, Marin 
Niculescu, Traian Chicomban sau, 
mai de curînd, Gabriel Moiceanu și 
Teodor Vasile au intrat în legenda 
acestui spectaculos și îndrăgit sport 
al pedalelor. întrerupt o vreme, 
tradiționalul „Tur" a fost reluat 
în acest an cu ediția nr. 21 — care 
a reprezentat un succes deplin pe 
toate planurile, tehnic, spectacular 
și organizatoric, repurtînd și un 
succes de public caracteristic mari
lor evenimente sportive.

Pentru ciclismul nostru, aflat în 
evident proces de reînvigorare, este 
un cîștig în primul rînd faptul că 
firul frumoasei tradiții a fost re
luat. „Turul ciclist al României" a 
intrat din nou cu drept de eveni
ment în calendarul competițional — 
și aceasta este foarte important. 
Eforturile făcute de noua conducere 
a Federației de ciclism — cu insis
tență și cu inspirație, mai cu seamă 
de către secretarul responsabil, to
varășul Gheorghe Stănel — au fost 
sprijinite cu încredere de forurile 
ierarhice superioare, de o seamă 
de întreprinderi și instituții, de 
cluburile și asociațiile sportive cu 
secții de ciclism, inclusiv de o se
rie de publicații din presa noastră. 
Din acest efort concertat a rezul
tat o acțiune care, cel puțin pentru 
început, a fost aproape fără cusur. 
Desigur, pentru anii următori vor 
fi multe de îmbunătățit. De 
exemplu, „Turul României" nu prea 
a fost un adevărat tur, adică un

campionatele europene de volei
Reprezentativa feminină a țării 

noastre, în componenta căreia figu
rează printre altele Maria Enache, 
Doina Săvoiu, Mirela Popoviciu, 
Ioana Liteanu și Georgeta Lungu, va 
evolua în grupa a II-a, la Cottbus, 
alături de formațiile U.R.S.S., Ceho
slovaciei și Olandei. în primul joc, 
voleibalistele românce vor întilni se
lecționata U.R.S.S.

Primele două clasate din fiecare 
grupă se califică pentru turneul final 
al competiției.

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“

• 61 000 apartamente pentru 
oamenii muncii au fost construite 
in orașele și centrele muncitorești 
din județul Argeș in ultimii 18 ani. 
In 1983, constructorii au în plan să 
dea în folosință 4 200 de aparta
mente. Folosind mai bine zestrea 
tehnică, extinzînd lucrul în acord 
global, întărind ordinea și disci
plina la fiecare loc de muncă, ei 
și-au îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan aferente perioadei care a 
trecut din acest an.

• A fost încheiată cu 21 de zile 
înainte de termenul planificat exe
cuția coșului de fum înalt de 164 
metri de la Centrala electrică și de 
termoficare pe bază de lignit de la 
Holboca, județul lași.

• Peste 160 de tipuri de împle
tituri din răchită recoltată din plan
tațiile intensive proprii produce sec
ția din Brodoc a Inspectoratului 
silvic județean Vaslui. înființată nu
mai de cîțiva ani, această secție 
de industrie mică aduce mari ve
nituri !

• La secția de producție in
dustrială a întreprinderii județene 
de construcții-montaj Vilcea a fost 
asimilată o instalație de fabricat 
tuburi din beton cu diametre între 
200 și 400 mm pentru canalizări. 
Instalația, executată din materia
le recuperabile, lucrează la înalți 
parametri de calitate și producti
vitate.

• La întreprinderea de geamuri 
din Tîrnăveni, inițiativa muncito
rească „Contul colector de econo-- 
mii" a condus la realizarea, în pe
rioada de la începutul anului și 
pînă acum, a unor importante eco
nomii : 61,5 MWh energie electri
că, 134 000 mc gaze naturale, 
3 862 tone nisip, 304 tone dolomi- 
tă, 1 259 tone sodă calcinată, 497 
tone marmură. Totodată, din cele 
10 500 tone de cioburi din sticlă 
achiziționate au fost produse su

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins între 17 septembrie, ora 21 — 20 
septembrie, ora 21. In tară : Vreme 
schimbătoare. Cerul va . ti variabil. 
Innorări mai accentuate se vor semnala 
în Banat, Crișana, Transilvania, Mara
mureș și Moldova, unde vor cădea ploi 
locale ce vor avea și caracter de aver
se însoțite de descărcări electrice. în 
rest, ploile vor fi izolate. Vintul va su

înconjur al țării ; a fost un cir
cuit mai restrîns, de opt etape mai 
ușurele, ca la început ; chiar de 
la anul va trebui ca traseul să fie 
mult mai cuprinzător (atingînd și 
Moldova, poate și nord-vestul Tran
silvaniei) și mult mai dificil (cu 
multe etape de munte care să 
pună la grea încercare pe cățără
tori și să producă departajări mai 
substanțiale în clasamente).

Vorbind de ciclism, mulți iubitori 
ai sportului se întreabă pe bună 
dreptate : dar avem noi cicliștii de 
care este nevoie pentru a ne afirma 
cu o competiție anuală de anver
gură și de valoare ? Urmărind re
centa ediție, etapă de etapă — ba 
din mașina presei, ba din mașina 
juriului principal, ambele bucu- 
rîndu-se de o poziție privilegiată 
în caravana multicoloră — ne-am 
convins că avem. Și, îndeosebi, că 
vom avea din ce în ce mai mulți 
și din ce în ce mai buni. Chiar in 
acest tur, echipele Dinamo (I și II), 
antrenate de „emeritul" Nicolae 
Voicu, Metalul Plopeni a tînărului 
antrenor Constantin Ciocan (cea 
mai redutabilă echipă din provin
cie), Steaua (de curînd întinerită 
și cu mari perspective), CIBO 
Brașov (antrenată de cunoscutul 
„șlefuitor" de talente cicliste Mar
tie Ștefănescu), Olimpia (pregătită 
de fostul mare rutier Marin Nicu
lescu), Muscelul Cîmpulung, Voința 
București, Voința Arad, Mureșul 
Tg. Mureș — toate au arătat că 
dispun de elemente dotate și de 
bune condiții pentru a pregăti ru
tieri capabili de performante care 
să scoată ciclismul nostru din 
anonimatul în care s-a zbătut pînă 
mai ieri.

O seamă de valori Internationale 
avem și acum. In primul rînd, Mircea 
Romașcanu. La 30 de ani, fostul 
ucenic tipograf de la „Casa Scînteii" 
a cîștigat autoritar ediția nr. 21 a 
„Turului României". întinzînd astfel 
un frumos arc peste timp. întrucît 
în ediția precedentă (a 20-a. din 
1974) tot el fusese învingător. Atunci 
avea 21 de ani și era o tînără spe
ranță. Speranță care a confirmat în 
acest răstimp prin numeroase titluri 
de campion național (pe șosea și pe 
velodrom), prin opt participări la 
„Cursa Păcii" soldate cu trei etape 
cîștigate, plus o semietapă, și cu un 
loc trei în clasamentul general indi
vidual în anul 1978. Azi, Mircea Ro
mașcanu, aflat în plină maturitate 
sportivă, este ciclistul nostru nr. 1, 

plimentar 17,5 milioane butelii de 
diferite dimensiuni.

® O etapă foarte Importantă în 
cadrul lucrării de alimentare cu 
apă la debitul de 1 200 litri pe se
cundă s-a încheiat în municipiul 
Călărași prin lansarea gurilor de 
captare in zona Chiciu a Dunării. 
De acum înainte, nu numai popu
lația municipiului este asigurată în 
permanență cu apă potabilă, ci și 
platforma de industrie alimentară, 
care cuprinde fabricile de zahăr, 
de pîine, de bere și altele.

• Peste 30 la sută din produc- • 
ția Întreprinderii textile „Oltul" din 
Sfîntu Gheorghe o constituie artico
lele noi și reproiectate. Strădania 
colectivului de a reînnoi continuu 
producția dă roade. Prin reducerea 
greutății medii a țesăturilor s-a 
realizat o economie de 120 tone de 
materii prime, iar indicele de valo
rificare a materiei prime a crescut 
cu 25 la sută.

• Specialiștii Combinatului de 
hîrtie și celuloză „Letea" din Ba
cău au realizat două noi sortimente 
de hîrtie destinate industriei elec
trotehnice. Este vorba de hirtia 
electroizolantă subțire, utilizată la 
fabricarea cablurilor telefonice, și 
de hîrtia suport folosită la mon
tarea circuitelor integrate pentru 
televizoare.

• Municipiul Piatra Neamț și-a 
îmbogățit zestrea decorativă cu o 
statuie a lui Ion Creangă, execu
tată de sculptorul Ion Vlasiu. Sta
tuia a fost amplasată in fața Ca
sei de cultură a sindicatelor.

• Cu noile locuințe predate oa
menilor muncii zilele acestea, lu
crătorii Trustului de construcții lo
cale din Oradea au „rotunjit" la 
7 000 numărul de apartamente con
struite in județ în actualul cincinal. 
Tot în această perioadă au prins 
contur noi ansambluri de locuințe 
în Oradea, Marghita, Beiuș, orașul 
Dr. Petru Groza și Salonta.

fla slab pînă Ia moderat, cu intensificări 
de scurtă durată în zona de murite, 
predominînd din sectorul vestic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 7 
șl 17 grade, izolat mai coborite în estul 
Transilvaniei, iar cele maxime între 20 
și 28 de grade, local mal ridicate la în
ceputul intervalului în sudul tării. Pe 
alocuri, dimineața se va produce ceată 
în regiunile vestice șl la munte. în 
București : Vremea va fi caldă, cu ce
rul variabil, favorabil ploii slabe la sfir- 
șitul intervalului. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între 9 șl 13 grade, iar cele 
maxime între 26 și 29 de grade. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

capabil de performanțe tot mai mari, 
dar este și un model. Un model care, 
iată, este urmat de mai tinerii lui 
colegi dinamoviști : Gheorghe Lăuta- 
ru (cel care a adus, prin „bronzul" 
de la Universiadă, prima medalie 
pentru ciclismul românesc), de Ionel 
Gancea și Valentin Constantinescu 
(fiecare dintre ei ciștigător a două 
etape în recentul „Tur"), de Cornel 
Nicolae (ciștigător și el al unei etape), 
de Costică Paraschiv (un tînăr foarte 
talentat). Și tot model este Mircea 
Romașcanu și pentru alți cicliști ti
neri și de perspectivă, de la alte clu
buri : V. Apostol (Plopeni), Cr. Nea- 
goe, Z. Lorincz, D. Mazăre, O. Celea 
și M. Mărgineanu (Steaua), A. Antal 
(Brașov), G. Coloji (Ploiești) ș.a. 
După cum, juniorii, numeroșii juniori 
care activează in ciclism (mulți au 
luat startul chiar și în „Turul Româ
niei"), au ce învăța de la Mircea Ro
mașcanu și, bineînțeles, de la pri- 
cepuții lor antrenori. Numai să fie 
încurajați și stimulați in acest sens!

Odată permanentizat, „Turul ciclist 
al României" va constitui o emulație 
și pentru cluburi de a organiza cit 
mai multe competiții cu caracter per
manent. Iată, există „Cupa Voința", 
„Cupa CIBO", „Cupa Dinamo", de 
ce nu ar fi îndemnate și alte grupări 
să inițieze curse cicliste! Recentul 
„Tur" a demonstrat că publicul nos
tru este mare amator de ciclism, că 
„gustă" cu plăcere întrecerile rutie
rilor. Orașele Craiova, Calafat, Băile 
Herculane, Caransebeș, Deva, Sibiu, 
Brașov, Cîmpulung și București s-au 
întrecut pe ele, organizînd caravanei 
cicliste primiri care de care mai fru
moase și mai de ținut minte — incit, 
iată, federația nici pînă acum n-a 
reușit să decidă cui să-i confere 
anunțatul premiu pentru cea mai 
bună organizare. Să-i oferim, deci, 
publicului cursele cicliste de mare 
amploare ?! de mare spectaculozitate 
pe care le așteaptă și pe care le 
merită.

Pledoaria noastră pentru ciclism 
este, în același timp, o pledoarie 
pentru mersul pe bicicletă. Fiindcă 
este limpede că, văzînd caravanele 
cicliste trecînd pe Ia poarta lor, tot 
mai mulți vor fi copiii și tinerii care 
vor îndrăgi bicicleta și vor merge 
zilnic cu ea — ceea ce ar fi un cîștig 
și pentru sănătatea lor și a genera
ției. Și din acest motiv — major — 
pledoaria noastră pentru ciclism este 
atit de insistentă!

Gheorghe MITROI

Cronica zilei .
Tovarășul Vasile Bulucea, minis

trul transporturilor și telecomuni
cațiilor. a primit, vineri după-amia
ză. pe Chen Puru. ministrul căilor 
ferate din R. P. Chineză, care se află 
în vizită în tara noastră.

Cu acest prilej, cei doi miniștri au 
examinat aspecte ale dezvoltării și 
amplificării. în continuare, a colabo
rării și cooperării economice româ- 
no-chineze în domeniul căilor ferate.

★
Tovarășul Ion Teșu. ministrul a- 

griculturii si industriei alimentare, 
a primit vineri pe Boris S. Gordeev, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior al U.R.S.S., și pe I. V. Davi
dov. adjunct al ministrului comerțu
lui interior.

Cu acest prilej au fost analizate 
posibilitățile dezvoltării schimburilor 
și colaborării dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Sovie
tică în domeniul agriculturii și In
dustriei alimentare.

★
Vineri, tovarășa Tamara Maria 

Dobrin, președintele executiv al 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
s-a întîlnit cu delegația Frontului 
Democratic pentru Reunificarea Pa
triei din R.P.D. Coreeană, condusă 
de tovarășul Rio Yong Gu, secretar 
general al frontului, aflată în vizită 
în țara noastră la invitația Consi
liului Național al F.D.U.S.

(Agerpres)

cinema
• Misterele Bucureștilor : PATRIA
(TI 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18:
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15:
13,30; 15,45: 18; 20,15, FAVORIT
(45 3170) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18:
20.15.
• Ciprian Porumbescu : CENTRAL 
(14 27 14) — 9; 12: 16: 19.
• La capătul Uniel : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.30; 17,30: 19.30.
• Departe de Tiperrary : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30: 19.30.
• Setea : COTROCENI (49 48 48)
— 15,30; 18.30.
• viraj periculos : MIORIȚA (14 27 14)
— 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.
• Haiducii lui Șaptecai : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19, Ia 
grădină — 20.30.
O întoarcerea din Iad : FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15: 15,30: 17,45: 20. 
GLORIA (48 46 75) — 9: 11,15; 13,30:
15.45; 18; 20.
• Nea Mărin miliardar : MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20.
• Buletin de București : PACEA 
(60 30 85) — 16,30; 17,30; 19,30.
• ștefan cel Mare : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• B.D. la munte șl la mare : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18; 20.
• Femela dispărută : SALA MICĂ A 
PALATULUI — 17,15; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,301 15,45; 18:
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45: 18: 20.
9 Revanșa — 14; 16: Mult mal de 
pre{ e Iubirea — 18; 20 : FLACĂRA 
(20 33 40).
• Valul verde : FESTIVAL (15 63 84)
— 9,30; 11,30: 13,30; 15.30; 17,30: 19,30. 
® Desene animate: DOINA (16 3S 38)
— 9: 10,30; ia: 13.30.
• Melodii la Costineștî : DOINA — 
15; 17; 19, BUZEȘTI (50 43 53) — 15,30; 
17,30: 19,30,
• Ancheta a stabilit : GRIVITA 
(17 08 58) — 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18 ; 20.
• Călătorul cu cătușe : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Contrabandă Ia vamă t COSMOS
(27 54 95) — 9,30;. 43.30:. 15,30:
17,30:19.30. '
• Elvls : CULTURAL (83 50 13) - 9:
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, SCALA 
(11 03 72) — 8,45; IX; 13,15; 15,30; 18:
20.15.
• Cobra s CAPITOL (16 29 17) — 8;
11.15: 13,30; 15.45; 16; 20.30, la grădină
— 19,45.
• Adio, dar rămln cu tine ; TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30:
17,45; 20.
• Despărțire temporară : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12; 16; 19.
• Cascadorul Hooper s DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20. LIRA (317171) — 15,30; 18; 20. la 
grădină — 20,15.
• Iflgenia : UNION (13 40 04) — 10; 13: 
16: 19.
• Omul păianjen se Întoarce g GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20, AURORA (35 04 66) — 9: 11,15: 
13,30: 15,45; 18: 20.
• Camionul de Cursă lungă : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11: 13; 15,30; 
17,45: 20.
• A fost odată un Hollywood s LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11.30; 14.15; 
17: 19,30.
• Dublu delict : STUDIO (39 53 15) — 
10; 121 14; 16; 18: 20.
• Iubire fără soare : POPULAR 
(3515 17) — 15; 17,15: 19,30.
• Drumul spre Rio : TOMIS (21 49 46)
— 9: 11,15: 13,30: 15,45: îs; 20, la gră
dină — 20.45. GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20.
• Școala curajului III : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18: 20.
• Bobby Deerfield : GRADINA FE
ROVIAR (50 51 40) — 20.
• Războiul stelelor : GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 20.
• Dreptate pentru totl : GRĂDINA 
MODERN (23 71 Ol) — 20.
• Incredibilele aventuri ale unor Ita
lieni In Rusia: PARC HOTEL (17 08 58)
— 20.15.
• Prietenii mei elefanții : ARENELE 
ROMANE (41 15 36) — 20.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Caligula — 19,30; (sala Ate
lier) : Intre patru ochi (A) — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
fsala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă șl durere — 19: (sala Grădina 
Icoanei. 12 44 16) : Tartuffe — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului... — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ba
ladă cotidiană — 20.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19,30.
® Teatrul satirlc-muzleal „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal Ia 
Boema — 19,30: (grădina Batistei) : 
Funcționarul de la Domenii — 20.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor șl clntec 
— 18.30.
• Circul București (11 OT 20) : „Popeye 
marinarul șl corabia veseliei" (pre
mieră) — 19.30.

® PROFESOR ELEC
TRONIC. La Universitatea 
din Letonia și-a inaugurat acti
vitatea didactică un profesor 
neobișnuit, mai precis un com
puter înzestrat cu cunoștințele 
necesare, dar și cu- capacitatea 
de a se adapta la nivelul de 
pregătire al fiecărui student. El 
oferă consultații individuale, 
urmărește procesul de asimilare 
a materialului și, în sfîrșit. tine 
loc de examinator. Toate aceste 
calități sint asigurate de siste
mul de dialogare om-mașină 
realizat la Institutul de fizică 
a corpurilor solide din cadrul 
universității. Acest sistem nu 
necesită cunoașterea unui lim
bai electronic, permițând comu
nicarea cu computerul in lim
bile rusă și letonă. Studenții își

ocupă locurile în fata unor mo
nitoare și deschid manualul e- 
lectronic la pagina dorită, pot 
cere explicații, indicații, pot co
manda informații suplimentare, 
fiecare avînd un canal de legă
tură separat cu computerul.

• FRIGUL CA ANAL
GEZIC. Medicii englezi au 
experimentat un nou procedeu 
de diminuare a durerilor cu a- 
jutorul tehnicii frigului, care se 
bazează pe congelarea la —60cC 
a nervilor. Nervii astfel „supra- 
răciți" nu declanșează și nu 
transmit nici un fel de senzații 
timp de 12 pînă la 14 săptămini. 
Această metodă a fost folosită 
din anul 1980 la mai bine de 400 
de operații ale cutiei toracice. 
Tratamentul durează aproxima
tiv 15 minute. Deja la o zi după

operație, pacienții au putut sta 
in picioare, minca și respira.

® ARGINT DIN DE
ȘEURI. In orașul Șanhai, cel 
mai mare centru industrial al 
R.P. Chineze, recuperarea unor 
metale prețioase, produse chi
mice și alte materiale a devenit 
o preocupare permanentă. Nu
mai în cursul anului trecut au 
fost astfel redate producției 
peste 1 000 de tone de chimicale 
extrase din reziduurile de la 
1 300 de întreprinderi. Potrivit 
ziarului „China Daily", in ulti
mii ani au fost reciclate 12 
tone de argint prin tratarea spe
cială a materialelor folosite la 
developarea filmelor în cele 300 
de spitale ale orașului. De ase
menea, după instalarea unor se
paratoare de ulei la marile

restaurante, anual sînt recu
perate circa 400 de tone de gră
simi pentru săpunuri. în pre
zent se află în studiu o serie 
de proiecte privind crearea 
unor unități industriale specia
lizate in reciclarea deșeurilor și 
chiar a unor întreprinderi care 
să folosească drept materie pri
mă materialele recuperate.

® EXIGENTE RUTIE
RE. Respectarea mai riguroasă 
a normelor de circulație a auto
mobilelor in Grecia este obiec
tivul urmărit prin noile reguli 
introduse de autorități pentru

controlul traficului In orașe și 
pe șosele. Principalele noutăți 
sint două. Prima constă in creș
terea amenzii minime la 2 700 de 
drahme (30 de dolari). Cealaltă 
o prezintă așa-numitul „sistem 
computerizat de puncte infrac
ționale" : politia rutieră mar
chează. de pildă, două puncte in 
contul infractorului „pentru fo
losirea nejustificată a semnale
lor sonore", cinci pentru depăși
rea vitezei etc. Punctele sînt 
contabilizate intr-un computer 
al statului major al politiei ru
tiere. Cînd în contul unui șofer 
s-au adunat 17 puncte, carnetul 
Iul este confiscat și nu poate fi

restituit decît după trecerea 
unui nou examen complex de 
conducere. Măsurile respective 
au fost determinate de sporirea 
accidentelor rutiere mortale care 
în 1982, de pildă, s-au soldat cu 
1 557 de victime.

© A FOST SALVAT 
DE DELFINI... Din cauza 
unei grave defecțiuni tehnice 
intervenite in timpul zborului, 
pilotul unui elicopter indone
zian a fost nevoit să abando
neze aparatul, sărind in mare. 
Susținut de pluta de salvare, 
pilotul a constatat cu groază că 
de jur împrejur nu exista nici 
o navă, că se află într-o zonă 
bîntuită de rechini, iar cel mai 
apropiat punct de pe țărm se 
găsește la nu mai puțin de 300 
kilometri. La un moment dat,

pluta lui a fost îmbrîncită, 
dar nu de rechini, cum crezuse, 
ci de un delfin. De îndată, a- 
cestuia i s-a alăturat altul, 
apoi încă unul... în timp ce mai 
mulți delfini îl împingeau pe 
valuri, alții s-au constituit, de 
o parte și de alta a plutei, in
tr-o adevărată escortă. Timp de 
opt zile și nopți, plutind neabă
tut în aceeași direcție, pilotul, 
istovit de foame și de sete, a 
fost astfel remorcat pînă la 
țărm, salvîndu-i-se viața.

• UN ROBOT CAS
NIC MULTIFUNCȚIO
NAL a fost construit de spe
cialiști americani. Pe lînaă de- 
reticarea locuinței, el are meni
rea de a verifica pregătirea lec
țiilor de către școlari la mate

matică, geografie și la alte o- 
biecte. în cazul pătrunderii în 
locuință a unor infractori de
clanșează semnalul de alarmă și 
cheamă, in același timp, la te
lefon politia.

• CICLOTRON-GI- 
GANT. Participants la cea 
de-a 12-a Conferință internațio
nală de Ia Chicago privind 
acceleratorii de particule ds 
mare putere au primit cu inte
res proiectul privind construi
rea unui ciclotron gigant, ca
pabil să funcționeze la o putere 
de 40 trilioane electronvolți, 
respectiv de o sută de ori mal 
mult decît instalațiile actuale. 
Proiectul ar fi realizabil Intr-o 
perioadă de zece ani, prin fo
losirea unei tehnologii cu totul 
noi, superconductivitatea.
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f GLASUL POPOARELOR EUROPENE 

împotriva amplasării de noi rachete 

cu rază medie de acțiune, pentru 

retragerea și distrugerea celor existente

„Să fie sistate pregătirile în vederea 
instalării rachetelor!"

Convorbiri privind dezvoltarea colaborării 
româno-marocane

BONN. — Partidul liberalilor de
mocrat din R.F.G. a cerut Tribuna
lului constituțional vest-german să 
emită o hotărire cu privire la sista
rea tuturor pregătirilor și a lucrărilor 
In vederea amplasării de noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul Germaniei federale, 
înfăptuirea unor asemenea planuri

Sprijin pentru propunerile vizînd amînarea
planului

ATENA. — Uniunea panelenă a 
luptătorilor din rezistență și a vic
timelor ocupației fasciste a dat pu
blicității o declarație prin care își 
exprimă îngrijorarea față de pro
iectele de amplasare a noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
In Europa. In document este salu-

Știința și tehnica —
NAȚIUNILE UNITE. — Frinarea 

cursei înarmărilor și asigurarea 
dreptului la viată al tuturor oa
menilor și popoarelor sint sarci
nile cele mai actuale și mai 
importante care stau in fata în
tregii comunități internaționale — 
se arată in raportul „Drepturile 
omului — progresul tehnico-ști- 
ințific" — elaborat de Javier Perez

„NU VREM SA DEVENIM ȚINTE ATOMICE!"
© Rezultatele unor sondaje de opinie in R.F. Germania și Belgia ® îngrijorarea profundă a 

populației siciliene
Un sonda) de opinie organizat 

tn R. F. GERMANIA a scos in 
evidentă faptul că 75 la sută din 
populația adultă se pronunță cate
goric contra instalării de rachete 
„Cruise" și „Pershing"-2“ pe teri
toriul țării. IN BELGIA, ponderea 
In rindul populației a celor care 
cer să se renunțe la planul 
N.A.T.O. privind instalarea în 
această țară a 48 de rachete cu 
rază medie de acțiune și să se 
treacă la reducerea arsenalelor 
nucleare în Europa este și mai 
mare, și anume ajunge la 79 la 
sută. In zonele in care este pre
văzută instalarea acestor rachete 
aproape totalitatea celor chestio
nați s-au pronunța
țarea la planurile respective. Din 
dorința de a se crea un puternic 
front comun contra amplasării de 
noi mijloace de distrugere in 
masă, peste 250 de municipalități

Recente demonstrații In Berlinul occidental împotriva instalării de rachete „Cruise" și „Pershing-2”, pentru 
oprirea cursei înarmărilor nucleare I

X._________________ ..._____ _____ ._________________ ______________ :----------------------- ----------------------------------

Condamnare fermă a încercărilor 
de a se amina acordarea 

independenței Namibiei
Situația din Namibia continuă să 

constituie un motiv de vie Îngrijo
rare pentru opinia publică interna
țională, care cere tot mai insistent 
să fie tradus în viață planul O.N.U. 
cu privire la acordarea independen
tei acestui teritoriu. Preocuparea po
poarelor lumii față de perpetuarea 
unuia dintre cele mai flagrante ana
cronisme ale zilelor noastre și-a gă
sit o vie reflectare in dezbaterile 
„Conferinței internaționale in spri
jinul luptei poporului namibian". 
desfășurată la Paris, in cursul , lunii 
aprilie, in lucrările Consiliului de 
Securitate din mai-iunie a.c., care 
au constituit o puternică reafirmare 
a dreptului Namibiei de a dispune 
liber de destinele sale, ca și în con
tactele pe care secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, le-a 
avut recent în zonă in vederea apli
cării amintitului plan.

Din nefericire, cererile ferme ale 
acestor foruri internaționale, ca și 
ale opiniei publice de pretutindeni 
nu și-au găsit concretizarea nici 
pînă în prezent și aceasta din 
cauza R.S.A. Situîndu-se pe o 
poziție obstrucționistă, de sfidare a 
hotărîrilor O.N.U., autoritățile de la 
Pretoria și-au făcut cunoscută inten
ția de a instala la Windhoek un așa- 
numit „consiliu de stat" al Namibiei 
care, în concepția lor, ar avea drept 
obiectiv stabilirea unui sistem de 
guvernare al teritoriului. Noul orga
nism ar urma să cuprindă 55 de re
prezentanți ai diferitelor partide sau 
grupări politice „interne", în majori
tatea lor dependente direct de gu
vernul sud-african, cu sarcina de a 
elabora o nouă constituție și a o su
pune unui referendum. Observatorii 

— se relevă — contravine constitu
ției țării in care se vorbește despre 
necesitatea consolidării păcii.

Purtătorul de cuvint al partidului 
□ declarat că liberalii democrați 
vor organiza in întreaga țară o 
campanie pentru culegerea de sem
nături în sprijinul propunerii înain
tate Tribunalului constituțional.

N.A.T.O.
tată propunerea guvernului grec de 
a se amina cel puțin șase luni rea
lizarea planului N.A.T.O. privind 
instalarea de asemenea rachete in 
cinci țări vest-europene, începînd 
din toamna acestui an, în cazul in 
care nu se înregistrează progrese 
la negocierile de la Geneva.

în folosul omenirii!
de Cuellar, secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite. Ra
portul. a fost întocmit pe baza 
răspunsurilor statelor membre ale 
O.N.U. referitoare la aplicarea 
Declarației cu privire la utilizarea 
progresului tehnico-știintific in 
interesul păcii și spre binele 
omului.

belgiene s-au declarat zone denu- 
clearizate.

Se extinde mișcarea antinuclea
ră și in ITALIA, in orășelul Co- 
miso din Sicilia s-au adunat 
luptători pentru pace din întreaga 
țară pentru a exprima voința 
populară de a se împiedica con
struirea rampelor de lansare ale 
celor 112 rachete ce ar urma să 
fie amplasate în apropierea loca
lității. Antonio Giurato, unul din 
organizatorii „Comitetului unit 
pentru pace și dezarmare" din 
Comiso, relatează: „Orășelul nostru 
se află acum in centrul atenfiei 
tuturor celor care doresc să se an
gajeze in lupta contra pericolului 
nuclear. Cei sosiți aici din toate 
colțurile țării sint oameni cri 
concepții foarte diferite, dar pe 
toți îi unește voința de a împiedica 
construirea unei noi baze mili
tare. In plus, peste o jumătate de 
milion de sicilieni și-au pus sem

politici remarcă, pe bună dreptate, 
că măsura luată de Pretoria este de
parte de a răspunde imperativelor 
unei soluționări echitabile a proble
mei namibiene, ea înscriindu-se in 
seria manevrelor politice menite să 
perpetueze dominația R.S.A. asupra 
Namibiei. Se reamintește astfel că 
în ultimii ani la Windhoek a fost in
stalată o administrație-marionetă. cu 
pretenții de guvern autonom al teri
toriului. care s-a dovedit complet 
neviabilă, deoarece ignora realitățile 
și in primul rind faptul că adevăra
tul exponent al populației locale este 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), care conduce 
lupta de eliberare națională și este 
recunoscută in numeroase țări ca 
reprezentant unic și legitim al po
porului namibian.

Șubrezenia administrației create de
R. S.A. și sprijinite de un puternic 
corp expediționar format din circa 
100 006 de militari sud-africani a 
ieșit clar în evidență pe măsură ce 
forțele patriotice și-au intensificat 
activitatea. In ianuarie 1983, șeful 
acestei administrații-marionetă, Dirk 
Mudge, a fost nevoit, ca urmare a 
izolării și a succeselor obținute de
S. W.A.P.O., să-și prezinte demisia. 
Noua formulă de guvernare, promo
vată de Pretoria, păcătuiește de ace
leași deficiențe cronice ca și prece
denta, in ciuda eforturilor depuse de 
inițiatorii ei de a-i da un înveliș 
„reprezentativ". Ea vădește refuzul 
R.S.A. de a lua în considerare exis
tența S.W.A.P.O. și tendința de a 
înlocui o reglementare generală, pe 
baza planului O.N.U., cu o „soluție 
internă", de genul celei încercate in 
Rhodesia de Ian Smith, la mijlocul 
deceniului trecut Din această cau

„Cerem să se treacă 
la dezarmare!"

COPENHAGA. — Secțiunea da
neză a Ligii internaționale a fe
meilor pentru pace și libertate a 
organizat Ia Copenhaga o mani
festație de masă pentru pace și 
dezarmare, care s-a desfășurat sub 
lozincile „Nu vrem să fim ultima 
generație !“, „Nu rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune !“, 
„Vrem dezarmare !“. Participan
tele Ia demonstrație au parcurs 
străzile centrale ale capitalei da
neze, ducind de mină numeroși 
copii.

„Să prevaleze 
negocierile!"

WASHINGTON. — Trei parla
mentari vest-europeni s-au pro
nunțat, în fața celor două camere 
ale Congresului S.U.A., împotriva 
desfășurării de noi rachete ameri
cane in Europa începînd din luna 
decembrie a acestui an.

Astfel, Dennis Healey, fost mi
nistru de finanțe al Marii Brita
nii, Egon Bahr, membru al Parti
dului social-democrat din R.F.G., 
președintele Subcomisiei Bun- 
destagului pentru controlul ar
mamentelor și dezarmare, și Thor- 
vald Stoltenberg, fost ministru 
norvegian al apărării, au insistat 
asupra necesității continuării nego
cierilor de la Geneva.

nătura pe petiția care cere autori
tăților să revizuiască hotărîrea 
privind instalarea rachetelor".

De jur împrejurul bazei, a cărei 
construcție a început — in pofida 
opoziției populare — se întind 
ogoare mănoase. De la o margine 
la alta lucrează pe ele țăranii 
din împrejurimi. In fața repre
zentanților presei, unul dintre fer
mieri și-a exprimat astfel gindu- 
rile : „Pe acest pământ au muncit 
bunicul și tatăl meu. Aici m-arn 
născut eu, aici s-au născut copiii 
mei. Cu toții avem o singură dorin
ță' — să ne muncim pămintul 
fără teama zilei de miine. Nici nu 
pot să-mi închipui cum vom putea 
trăi alături de aceste purtătoare 
de moarte pe care vor șă Țe plaseze 
lingă ogoarele noastre. Nu "' vrem 
aceste rachete, nu vrem ca paș
nica noastră regiune să amenințe 
pe cineva, tot așa cum nu vrem 
ca ea să devină țintă nucleară !“.

(bZfV 'ÂeȚUĂLÎTĂTEA FOUITCA) ................ ....
ză. încercarea de perpetuare a ac
tualelor rinduiell a provocat și pro
voacă vii proteste atit în interio
rul Namibiei, cit și în alte țări. 
Intr-o declarație dată publicității 
recent, președintele S.W.A.P.O.. Sam 
Nujoma, a denunțat crearea așa- 
numitului „consiliu de stat" in Na
mibia și intențiile autorităților ra
siste de a elabora o constituție a Na
mibiei, subliniind că acestea sint 
simple manevre politice diversionis
te, menite să perpetueze actualele 
stări de lucruri și neavind nimic co
mun cu adevăratele interese ale po
porului namibian, care năzuiește și 
luptă pentru independență națională, 
progres social și libertate.

O condamnare categorică a noului 
plan al R.S.A. a fost formulată și 
de reprezentanții țărilor nealiniate 
la O.N.U. Intr-un comunicat dat pu

larg curent in sprijinul soluționării 
prin tratative a stărilor conflictuale 

din America Centrală
Situația complexă din America 

Centrală — una din zonele „fier
binți" ale lumii — a fost marcată în 
ultimele săptămini de unele evoluții 
pozitive, susceptibile de a calma in- 
trucîtva tensiunile din istmul ce 
unește Nordul și Sudul Americii. 
Dacă pînă de curînd factorul militar 
precumpănea categoric in atmosfera 
generală a zonei, acum părțile im
plicate într-o formă sau alta au în
ceput să se pronunțe pentru calea 
tratativelor spre a găsi soluții diver
selor aspecte ale stărilor conflictuale 
existente. O atestă înmulțirea con
tactelor politico-dlplomatice în gene
ral. Desigur, este vorba doar de în
ceputuri, dar evenimentele înregis
trate de citva timp vorbesc de la 
sine despre faptul că ideea unor so
luții negociate cîștigă teren și în a- 
ceastă zonă atit de convulsionată în 
ultimul timp. Lucru ce vine să ilus

Deschiderea unei ample campanii 
constructive a tineretului lumii

Alocuțiunea tovarășului Nicu Ceaușescu, 
președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. 

pentru Anul Internațional al Tineretului
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 

— In cadrul Conferinței anuale a 
organizațiilor neguvernamentale de
dicată problemelor care confruntă 
tînăra generație, ale cărei lucrări se 
desfășoară în aceste zile la sediul 
O.N.U. din New York, a avut loc 
acțiunea festivă a plantării unui ar
bore in Parcul trandafirilor de la 
sediul organizației mondiale.

La rugămintea organizatorilor con
ferinței, onoarea acestui act cu pro
funde semnificații pentru preocupă
rile și viitorul tinerei generații a 
revenit tovarășului Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., care parti
cipă la lucrările conferinței în cali
tatea sa de președinte al Comitetu
lui Consultativ al O.N.U. pentru 
Anul Internațional al Tineretului.

MANIFESTĂRI DEDICATE ROMÂNIEI
VIENA 16 (Agerpres). — Cu pri

lejul simpozionului „Cantacuzino — 
românii apărători ai Europei", des
fășurat in capitala Austriei, in ca
drul manifestărilor consacrate ani
versării a 300 de ani de la despre
surarea Vienei de sub asediul tru
pelor otomane, au avut loc o serie 
de Concerte și recitaluri vocal-in- 
strumentale la care și-au dat con
cursul personalități artistice de ori
gine română de renume mondial. 
Programul de recitaluri și concer
te s-a bazat, pe piese din creația 
clasică și contemporană româneas
că și a fost susținut in fața unui 
numeros public,. fiind mult apre
ciate de participanta la simpozion, 
de către invitați și reprezentanții 
presei austriece și străine.

In-padrul simpozionului a avut 
loc, de asemenea, o manifestare la 
locul in care se află crucea de, lemn 
înălțată, in semn de solidaritate cu 
asediatii, de domnitorul Șerban 
Cantacuzino, pe terenul unde a fost 
cantonată tabăra sa, in urmă cu 300 
de ani. In cadrul acestei manifes
tări s-au rostit cuvinte de caldă

OTTAWA 16 (Agerpres). — Tele
viziunea canadiană a transmis un 
program intitulat „Să cunoaștem 
România". Emisiunea a cuprins o 
prezentare a istoriei României și a 
realizărilor țării noastre in domeniul 
cultural-științific.

Comentatorii au scos în evidență 
vocația de pace a României și au 
citat, in context, apecieri ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
căile de reluare și consolidare a 
destinderii internaționale.

Emisiunea, a inclus, de asemenea, 
o selecție de scurt-metraje româ
nești.

MOSCOVA 16. — Trimisul Ager
pres, Mihai Fabian, transmite: La 
Baku s-a închis expoziția interna
țională „Neftegaz ’83“, la care au 
participat 170 de firme și întreprin
deri de profil din 18 țări. România 
a fost prezentă cu o gamă variată 
de utilaje petroliere. De o deosebită 
apreciere s-au bucurat, instalațiile 
de foraj „T—50", unitățile de pom
pare, prevenitoarele de erupție, in
stalațiile de foraj-extracție.

LONDRA 16 (Agerpres). — La 
„Castle Museum" din Norwich — 
Marea Britanie a avut loc verni
sajul expoziției de tapiserie și 
sculptură mică contemporană din 
România.' Lordul primar . al orașului

JAPONIA: Spre alegeri anticipate?
TOKIO 16 (Agerpres). —- Potrivit 

influentelor cotidiane japoneze „Yo- 
miuri‘1 și „Mainichi", care citează sur
se din cadrul Partidului liberal-de
mocrat (de guvernămînt), este foar
te probabil ca, la sfîrșitul acestui an, 
premierul Yasuhiro Nakasone să di
zolve Camera Reprezentanților și să 
organizeze alegeri generale anticipa
te. Ziarul „Yomiuri", de exemplu, a- 
firmă că dizolvarea cu șase luni mai 

blicității după o reuniune desfășu
rată la sediul Națiunilor Unite din 
New York se arată că această ac
țiune a autorităților sud-africane 
„constituie o nouă expresie a dispre
țului regimului din R.S.A. față de 
rezoluțiile Consiliului de Securitate, 
care resping orice măsură unilate
rală în ceea ce privește viitorul te
ritoriului namibian".

Evenimentele din ultima vreme 
ilustrează din nou adevărul că unica 
modalitate de soluționare a „dosa
rului namibian" o constituie recu
noașterea dreptului inalienabil al 
poporului Namibiei de a-și do- 
bindi independența, sub conducerea 
S.W.A.P.O-, și, in acest cadru, Înfăp
tuirea rezoluțiilor și hotăririlor Or
ganizației Națiunilor Unite.

Nicolae N. LUPU

treze, o dată în plus, justețea pozi
ției românești privind necesitatea 
rezolvării tuturor conflictelor numai 
pe calea politică, prin tratative, in
clusiv a conflictelor din zona Ame
ricii Centrale.

Salutară oriunde și oricînd, în ca
zul de față recurgerea la negocieri 
a devenit o necesitate imperioasă, 
dat fiind că nivelul încordării atin
gea (și încă atinge) limite critice.

Dintre factorii care alimentează 
Încordarea în zonă se detașează în
mulțirea și intensificarea atacurilor 
contra Republicii Nicaragua de către 
grupuri contrarevoluționare, alcătui
te în cea mal mare parte din mem
bri ai fostei Gărzi Naționale somo- 
ziste. Pe de altă parte, situația din 
Salvador continuă să se caracterize
ze printr-o intensificare a ciocnirilor 
dintre mișcarea insurgenților din 
Frontul Farabundo Marti pentru

Intr-o alocuțiune rostită cu aceas
tă ocazie, președintele Comitetului 
Consultativ a declarat deschisă cam
pania pentru plantarea de arbori, ac
țiune care se înscrie in cadrul Anu
lui Internațional al Tineretului si 
este menită să asigure plantarea a 
pește un miliard de arbori de către 
tinerii din întreaga lume. îndeosebi 
în zonele despădurite din Asia și 
Africa. El a subliniat semnificația 
profundă pe care o are pentru ti
neretul român, pentru copiii din în
treaga lume, pentru toate popoarele 
plantarea de arbori, ca act care ex
primă speranța. încrederea omului 
in viitorul său pe această planetă, 
in roadele muncii sale pașnice.

apreciere și omagiu la adresa 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui Aus
triei, Rudolf Kirchschlaeger.

Participanta la manifestare s-au 
alăturat cu însuflețire chemării a- 
dresate de Mihail Steriade, pre
ședintele simpozionului și președin
tele „Asociației culturale interna
ționale a etniei române" (A.C.I.E.R.) 
— creată în cadrul simpozionului — 
precum și de alte personalități de 
a acționa prin toate mijloacele pen
tru evidențierea faptelor de vitejie 
ale eroilor poporului nostru, a lup
tei pentru libertate, dreptate și 
independentă națională dusă de 
români de-a lungul timpului, pen
tru apărarea pământului strămoșesc 
și afirmare națională. In același 
timp, vorbitorii, relevind valorile 
deosebite ale culturii și civilizației 
poporului nostru, profundul lor 
umanism, au adresat românilor de 
pretutindeni un apel la unitate și 
acțiune spre a-și aduce contribuția 
la afirmarea spiritualității româ
nești.

și președintele Consiliului muzeelor 
din regiunea Norfolk au evidențiat, 
în cuvîntările lor, aspecte caracte
ristice ale dezvoltării artei româ
nești contemporane, ca și politica 
de pace și colaborare’ cu toate 
țările lumii promovată de țara 
noastră. Ei au subliniat, totodată, 
contribuția pe care expoziția o 
aduce la mai buna cunoaștere a 
artei și culturii românești in Marea 
Britanie, la dezvoltarea relațiilor in 
domeniul cultural dintre cele două 
țări.

PARIS 16 (Agerpres). In cadrul 
festivalurilor internaționale de fol
clor organizate în localitățile fran
ceze Haguenau și Angers, la care 
au participat reprezentanți din peste 
30 de țări de pe toate continen
tele, ansamblul „Cercănelul" al 
Casei de cultură Borșa — Maramu
reș s-a bucurat de un deosebit suc
ces, primind distincții din partea 
municipalităților și comitetelor de 
organizare.

OSLO 16 (Agerpres). In cadrul 
turneului pe care îl întreprinde in 
Norvegia, ansamblul de cintece și 
dansuri populare românești „Busu
iocul", din Bacău, a prezentat în 
sala. „Club 7“ din Oslo două spec
tacole, care s-au bucurat de un 
frumos succes.

devreme a parlamentului ar urmări 
ca scrutinul să preceadă punerea in 
aplicare a unui buget anual auster și 
impopular, prevăzut pentru 1984. Pe 
de altă parte, el ar interveni la puțin 
timp de la vizita pe care președin
tele Ronald Reagan o va efectua, în 
noiembrie, în Japonia.

în prezent, P.L.D. deține o majo
ritate de 284 de mandate in Camera 
Reprezentanților (care are 511 locuri).

Eliberare Națională și trupele guver
namentale.

Sporirea încordării și riscul ca ea 
să ducă la izbucnirea unui conflict 
armat între țările amintite, cu posi
bila implicare a statelor vecine —r și 
chiar a unora mai îndepărtate — a 
determinat o intensă activitate di
plomatică in zonă.

Din suita inițiativelor de pace se 
distinge cea a „Grupului de la Con- 
tadora" (Mexic. Columbia. Panama 
și Venezuela), care de șase luni de
pune strădanii — apreciate pozitiv 
de părțile aflate în conflict — spre 
a găsi un teren de înțelegere și a 
evita astfel riscul unui război in 
America Centrală.

Pe linia acestor strădanii, miniștrii 
de externe ai țărilor „Grupului de la 
Contadora" s-au reunit in mai multe 
rinduri cu omologii lor din Salva
dor. Nicaragua, Honduras, Guatema
la și Costa Rica și au dezbătut pro
blemele regiunii, iar la 17 iulie a 
avut loc la Cancun. în Mexic, o re
uniune la nivel înalt a statelor din 
acest grup. A șasea din seria de 
reuniuni la nivel ministerial a 
„Grupului de la Contadora" s-a des
chis zilele trecute la Ciudad de Pa 
nama. cu obiectivul de a ralia sta
tele Americii Centrale la documen
tul elaborat la Cancun pentru sta
tornicirea unei păci durabile in zonă.

Fără îndoială, mai presus de orice 
deosebiri de concepții, interesele tu
turor popoarelor continentului — și 
se poate spune, cu deplin temei, in
teresele popoarelor de pretutindeni 
— cer să se acționeze cu consecvență 
pe calea dialogului politic, pentru 
reducerea tensiunii în zonă, ceea ce 
ar însemna o contribuție la înseni
narea climatului politic internațional. 
Țările latino-americane sint in tota
litatea lor țări în curs de dezvol
tare și sînt vital interesate în a-și 
concentra eforturile spre soluționa
rea multiplelor probleme ce le con
fruntă, spre construcția pașnică, in 
conformitate cu interesele lor de 
progres economic și social, cu cerin
țele păcii și colaborării interna
ționale.

V. OROS

RABAT 16 (Agerpres). — Aflat în 
vizită oficială in Maroc, tovarășul 
Maxim Berghianu, ministrul muncii, 
a fost primit de M’Hamed Bahnini, 
prim-ministru ad-interim al guver
nului. De ambele părți au fost ex
primate satisfacția pentru dezvolta
rea continuă a colaborării româno- 
marocane pe diferite planuri, precum 
și dorința de a extinde și diversifica 
conlucrarea bilaterală, în spiritul ho
tărîrilor adoptate cu prilejul intil- 
nirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și regele Hassah 
al II-Iea.

EVENIMENTELE DIN
• Forțele F.M.L.N. au preluat 

trale rutiere
SAN SALVADOR 16 (Agerpres).

— Forțele Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) din Salvador au preluat 
controlul asupra a trei importante 
magistrale rutiere naționale : auto
strada Panamericana, șoseaua Lito
ralului și șoseaua strategică milita
ră care face legătura între depar
tamentul Sșn Miguel și frontiera cu 
Hondurasul — transmite agenția 
Prensa Latina, citind un comunicat 
al postului de radio „Venceremos".

S-a confirmat, totodată, ocuparea 
de către insurgenți a orașului El

Comunicat la încheierea vizitei in Iugoslavia
a președintelui Botswanei

BELGRAD 16 (Agerpres). — în 
comunicatul dat publicității la în
cheierea vizitei la Belgrad a preșe
dintelui Botswanei. Quett Masire, și 
a convorbirilor avute cu președinte
le Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. Mika 
Șpiliak. se subliniază atenția pe care 
părțile au acordat-o modalităților de 
întărire și promovare a tuturor for
melor de cooperare bilaterală pe 
plan economic, științific și tehnic — 
transmite agenția Taniug. Exprimîn- 
du-și îngrijorarea față de înrăutăți

Politica dobînzilor înalte înrăutățește situația 
economică a țărilor în curs de dezvoltare

— relevă raportul anual al Băncii Mondiale
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Raportul anual al Băncii Mondiale 
dat publicității la Washington relevă 
că recesiunea din țările occidentale 
are un puternic impact asupra eco
nomiei țârilor în curs de dezvoltare. 
In pofida unor semne de redresare 
economică a statelor industrializate, 
pe plan global situația va rămine 
dificilă. Stagnarea economică este 
larg răspîndită. iar în ultimii doi ani 
aproape toate țările în curs de dez
voltare au avut probleme serioase 
decurgind din datoriile externe acu
mulate — se subliniază în documen
tul amintit, care analizează si
tuația din ultimul an, încheiat la 
30 iunie. Agenția Reuter subliniază 
că raportul Băncii Mondiale con
ține date și mai pesimiste decit cel 
al Fondului Monetar Internațional.

Una dintre cele mai serioase pro
bleme cu care sînt confruntate ță
rile în curs de dezvoltare o repre
zintă restringerea masivă a împru
muturilor acordate țărilor sărace de 
către marile bănci occidentale. De 
aceea banca sugerează ' menținerea 
fluxului creditelor către țările in 
curs de dezvoltare pentru a le per
mite acestora, pe termen mai lung,

Noi lupte la Beirut
Secretarul general al O.N.U. se pronunță în sprijinul realize..^ 

unității naționale și a suveranității Libanului
BEIRUT 16 (Agerpres). — Unități 

ale armatei libaneze și-au instituit 
vineri controlul asupra colinei Kai- 
fuh, situată la sud de Beirut, pe linia 
dintre localitățile Souk El Gharb și 
Kfarmatta — informează agențiile 
France Presse și Reuter, citind pos
tul de radio Liban.

Bombardamente violente de arti
lerie s-au înregistrat, totodată, in 
zona litoralului, la nord de Beirut. 
Au fost lovite, de asemenea, de 
obuze poziții deținute in apropierea 
aeroportului capitalei libaneze de 
contingentul american din cadrul 
Forței multinaționale in Liban.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.. Ja

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:?

COMITETUL O.N.U. PENTRU DECOLONIZARE a cerul Instlluțl.lw spe-
| cializate ale O.N.U. și organizațiilor neguvernamentale să acorde tot I 
I sprijinul luptei poporului namibian pentru independență. In acest sens, • 

intr-un proiect de rezoluție prezentat comitetului, se subliniază că inten-
| sificarea colaborării multilaterale a instituțiilor specializate cu Consiliul 
j O.N.U. pentru Namibia poate contribui la accelerarea transpunerii in ‘ 

viață a Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și po-
| poarelor coloniale.

CONVORBIRI CHINO-TANZA- 
NIENE. Hu Yaobang, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Chinez, a avut 
la Beijing o întrevedere cu Rashid 
Kawawa, secretar general al Parti-

I dului Revoluționar din Tanzania.
I Au fost examinate relațiile dintre 

cele două partide și țări, exprimîn- 
idu-se dorința de a le diversifica și 

adinei in continuare, în special pe 
planul cooperării economice, trans-

. mite agenția China Nouă.
I NOII CĂPITANI REGENȚI AI 

REPUBLICII SAN MARINO. Renzo

I Renzi și Germano de Biagi vor fi 
noii căpitani regenți ai Republicii 
San Marino, în semestrul următor,

Icare începe la 1 octombrie. Cei doi 
căpitani regenți au fost aleși de 
către Consiliul Mare și General 
(parlamentul sanmarinez). După 

Icum se știe, conducerea Republicii 
San Marino este asigurată de doi 
căpitani regenți, care exercită timp 

Ide șase luni funcția supremă în 
stat. Ei sînt aleși in martie și sep
tembrie din rindul membrilor par- 

I Iamentului.
' POPULAȚIA THAILANDEI era 
Ila sfîrșitul lunii iunie de 49,2 mi

lioane persoane. La Bangkok, capi
tala țării, trăiesc 5,5 milioane de 

, locuitori.

Ministrul român a avut, de aseme
nea, convorbiri cu Mohamed Arsalan 
El Jadidi. ministrul marocan al mun
cii și promovării naționale, Moussa 
Saadi, ministrul energiei și minelor, 
și Mohamed Toughani, secretar de 
stat pe lingă primul ministru, repre- 
zentind pe ministrul cooperării.

Cu prilejul vizitei au fost semnate 
aranjamentul de aplicare a conven
ției de asistență socială dintre Româ
nia si Maroc, precum și un aide- 
memoire privind relațiile dintre mi
nisterele muncii din cele două țări.

AMERICA CENTRALĂ
controlul asupra a trei maqis- 
din Salvador
■Triunfo. situat Ia 25 km de San Mi
guel. cel de-al treilea centru urban 
din tară din punct de vedere al im
portanței sale social-economice.

PARIS 16 (Agerpres). — în cursul 
unei întrevederi cu ministrul nica- 
raguan de interne. Tomas Borge, 
aflat intr-o vizită la Paris, primul 
ministru al Franței, Pierre Mauroy, 
a exprimat „solidaritatea economică, 
financiară, comercială și culturală" 
a tării sale cu Nicaragua, informe? 
ză agenția France Presse.

rea relațiilor internaționale șl fată 
de sporirea dificultăților economice 
ale țărilor in curs de dezvoltare, cele 
două țări au condamnat formele de 
amestec in treburile interne ale altor 
state, pronunțindu-se pentru conso
lidarea rolului O.N.U. in soluționarea 
litigiilor dintre state. Iugoslavia și 
Botswana cer Republicii Sud-Africa- 
ne să pună capăt ocupației ilegale a 
Namibiei, condamnînd politica R.S.A. 
de apartheid și de destabilizare a 
țărilor vecine.

să se redreseze din punct de vedere 
economic.

„îndeosebi în țările din America 
Latină și din Africa, recesiunea a 
provocat o întrerupere bruscă a pro
gresului realizat in deceniul prece
dent și un declin al nivelului de 
viată. Criza economică a zdruncinat 
eforturile de dezvoltare ale țărilor 
în curs de dezvoltare în modul cel 
mai serios din ultimii 40 de ani" — 
se arată în raportul citat

In document se menționează, pe 
de altă parte, că produsul național 
brut a scăzut în principalele state 
industrializate occidentale, iar șoma
jul afectează peste 9 la sută din 
populația activă, cuprinzînd 32 mi
lioane .persoane, ceea ce reprezintă 
nivelul cel mai ridicat de la „marea 
depresiune" din anii ’30.

„Ratele înalte ale dobînzilor, stag
narea comercială, scăderea preturilor 
la materiile prime și reducerea 
bruscă a împrumuturilor și a fluxului 
de capital a creat numeroase dificul
tăți privind rezervele financiare în 
multe state ale lumii" — se subli
niază in raportul citat de agențiile 
Reuter și A.P.

vier Perez de Cuellar, a solicitat re
curgerea la Organizația Națiunilor 
Unite in căutarea unei soluționări a 
situației din Orientul Mijlociu. Ex- 
primîndu-și profunda preocupare in 
legătură cu evoluția evenimentelor 
din Liban, el a subliniat că O.N.U. 
are obligația de a ajuta guvernul și 
poporul libanez în „reciștigarea uni
tății naționale și a suveranității".

Vorbind în fața ambasadorilor sta
telor membre ale O.N.U. — relatea
ză agenția Reuter — Javier Perez de 
Cuellar a subliniat sentimentul de 
„frustrare și amărăciune generat de 
situația din Orientul Mijlociu in an
samblu și de viitorul palestinienilor, 
în special".

ÎNTREVEDERE LA BERLIN.
Erich Honecker, președintele Const- I 
liului de Stat al R.D. Germane, a | 
avut la Berlin o întrevedere cu pri
marul general al Berlinului occi- r 
dental, Richard von Weizsaecker. I 
După cum informează agenția ‘ 
A.D.N., cu acest prilej au fost dis
cutate probleme privind relațiile I 
dintre R.D.G, și Berlinul occiden- I 
tal, precum și aspecte ale situației 
internaționale, probleme legate de i 
asigurarea păcii și împiedicarea I 
escaladării cursei înarmărilor. 1

PROTOCOL SOVIETO-AMERI- I
CAN. La încheierea reuniunii de I 
la Harkov a grupului de lucru al 
Comisiei mixte sovleto-americane I 
pentru protecția mediului am- | 
biant a fost semnat un protocol 
de colaborare în acest domeniu — 
informează agenția T.A.S.S.

UN NOU ATENTAT TERORI? 
a fost comis vineri în Spania. Duț .. 
cum informează agenția Associated 
Press, un polițist a fost împușcat 
mortal în gara orașului Urnieta. 
Poliția presupune că atentatorii, 
care au reușit să fugă, sînt membr 
ai ramurii militare a organizație 
separatiste basce — ETA. De la în
ceputul anului, atentatele teroriste 
comise in Spania s-au soldat cu 32 
de morțL

17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dtfuzorli din întreprinderi șl lnstltutlL In străinătate, abonamentele se fao prin ILEXIM — departamentul 
40 360
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