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PRILEJUIND UN NOU ȘI RODNIC DIALOG CC OAMENII MUNCII, O AMPLĂ ȘI PROFUNDĂ ANAIIZĂ
A CĂILOR DE ÎNDEPLINIRE EXEMPLARĂ, ÎN SPIRITUL ORDINII ȘI DISCIPLINEI MUNCITOREȘTI,

A PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE, IERI A ÎNCEPUT

Vizita de lucru a tmrăsuM Niculae Ceausescu,
împreuna cu tuvarăsa Elena Ceausescu, in județul Mures
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a început
luni, 12 septembrie, o vizită de lucru în județul Mureș, stră
veche vatră de cultură și civilizație a patriei noastre, ce-și
scrie astăzi, cu slova muncii înfrățite a tuturor locuitorilor săi,
fără deosebire de naționalitate, istoria nouă a unor strălucite
împliniri socialiste.
La vizită participă tovarășii Emil Bobu și Ion Ursu.
La plecarea din București, pe aeroportul Otopeni, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au
fost conduși de membri și membri supleanți ai Comitetului
Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R.
partidului și a secretarului său ge
în aceste splendide zile de toamnă,
neral, sugestive cifre și date prin
conducătorul partidului și statului se
care mureșenii au ținut să rapor
reîntilnește cu mureșenii, oameni
teze conducătorului iubit al parti
harnici care au înălțat și înaltă pe
dului și țării, încă din primele
acest pămînt străbun, brăzdat de
momente ale vizitei, realizările lor
apele Mureșului și ale Tîrnavelor,
din cele mai diverse domenii de
puternice cetăți industriale, dau o
activitate.
nouă rodnicie ogoarelor, îmbogățesc
Avionul prezidențial aterizează la
cu importante valori tezaurul cultu
ora 9 și 50 de minute. în uralele și
ral și științific al patriei. Sînt mo
ovațiile
puternice ale mulțimii, tova
mente ce prilejuiesc manifestarea
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
puternică, emoționantă a sentimen
Elena Ceaușescu sînt salutați cu deo
telor de deosebită stimă și prețuire,
sebit respect și aleasă stimă, în nu
de fierbinte dragoste și recunoștință
mele comuniștilor, al tuturor locui
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în a cărui neobosită activitate își au • torilor acestor meleaguri, de tova
rășul Nicolae Vereș, prim-secretar
izvorul profundele prefaceri revolu
al Comitetului județean Mureș al
ționare dăltuite cu litere de aur în
P.C.R.
istoria multimilenară a patriei.
Se intonează Imnul de Stat al Re
Dimensiunile economico-sociale ds
publicii Socialiste România. O for
azi țle județului Mureș reprezintă,
mațiune alcătuită din ostași ai forțe
prin ele insele, o mărturie de necon
lor noastre armate, din membri ai
testat a justeței politicii științifice a
■gărzilâk'
patriotice și-, detașamentelor
paitiduiiii și" statului nostru, de dez
de pregătire a tineretului pentru
voltare armonioasă și în ritm susți
apărarea patriei prezintă onorul.
nut a tuturor zonelor țării..
Cei prezenți scandează cu în
Mureșenii se prezintă astăzi, la însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.;“,
tîlnirea cu secretarul general al
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
partidului, cu realizări de seamă. în
— pace!“, dînd expresie sentimente
ultimul deceniu, producția-marfă
lor
de dragoste și prețuire, de pro
industrială a județului a' crescut
fundă recunoștință pe care le nutresc
de peste două ori. Amplul program
față de partid și secretarul său ge
de investiții din această perioadă a
neral, pentru tot ceea ce a făcut și
însemnat o valoare de aproape 36
face conducătorul nostru iubit in
miliarde lei, materializată, intre al
slujba înfloririi acestor locuri, a în
tele, în ridicarea unor unități eco
tregii
țări, pentru ridicarea continuă
nomice moderne, aparținînd un.or
a bunăstării națiunii noastre socia
ramuri de vîrf ale industriei — chi
liste.
mia, construcțiile de mașini, elec
trotehnica și electronica. Județ cu
Cu fețele îmbujorate de emoție,
tradiție în domeniul agriculturii, în
șoimi ai patriei și pionieri se apropie
deosebi in ceea ce privește zooteh
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și
nia, Mureșul a înregistrat an de an
tovarășa Elena Ceaușescu, dăruinproducții vegetale și animale spo
du-le, cu gingășia specifică vîrstei,
rite. Au fost construite aproape
frumoase buchete de flori.
46 000 de apartamente, precum și im
Potrivit datinei străbune, tovarășul
portante edificii social-culturale —
Nicolae Ceaușescu, tovarășa. Elena
mărturii elocvente ale grijii partidu
Ceaușescu sînt invitați să guste din
lui și statului pentru crearea celor
pîine și sare, din ploștile cu vin,
mai bune condiții de viață și de
simboluri perene'ale omeniei și rod
muncă făuritorilor de bunuri mate
niciei pămîntului românesc. în tot
riale și spirituale.
acest timp, formații corale interpre
Sosirea în județ a tovarășului
tează mobilizatorul cîntec, cu atît de
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei
adinei rezonanțe în sufletul și con
Elena Ceaușescu are loc pe aero
știința întregului nostru popor,
portul din Tîrgu Mureș.
„Paftidul-Ceaușescu-România“.
Domnește o atmosferă însuflețită, ■
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
de mare sărbătoare. Mii de oameni
rășa Elena Ceaușescu se apropie de
ai muncii — români, maghiari, ger
mulțime, rșspunzind cu prietenie
mani — au venit să-i salute pe dis
acestor impresionante manifestări de
tinșii oaspeți, să. le ureze, din adîndragoste și stimă. Se ovaționează în
cul inimii, un călduros și entuziast
delung pentru patrie, pentru partid
bun venit. Ei poartă cu mîndrie și
și conducătorul său. Mai multe gru
dragoste portrete ale tovarășului
puri . de dansatori, care poartă fru
Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei
moase costume populare românești,
Elena Ceaușescu, steaguri roșii și
maghiare și germane, dau expresie,
tricolore. Pe mari pancarte sînt
în limbajul jocului și cînteculul,
înscrise vibrante urări la adresa
bucuriei nețărmurite a tuturor mu-

La arături, pregătirea terenului
si insămintarea culturilor
>

■>

maximTrăspundere SllxÎGlKlA
PENTRU CALITATEA LUCRĂRILOR!
arături, la suprafață, de proastă ca
Au început însămînțările la ralitate, fără să se îngroape resturile
piță și plante furajere, iar din
vegetale, pe care specialiștii și ca
această săptămînă se trece și la
drele de conducere din unitățile agri
semănatul orzului. Pentru a se
cole le-au recepționat cu ușurință.
pune o temelie trainică recoltei
Totodată, a cerut să fie luate toate
sporite din anul viitor, lucrările
măsurile pentru ca mecanizatorii să
trebuie să se încadreze în terme
execute numai lucrări de bună cali
nele stabilite și, totodată, să fie
tate, iar acolo unde sînt încălcate
executate la un nivel calitativ
normele tehnice, aceștia să fie obli
superior. Evidențiind aceste cerințe,
gați să refacă lucrările, plătind —
în cuvîntarea la ședința comună a
cum prevede legea — costul carbu
Consiliului Național al Agriculturii,
ranților, celelalte cheltuieli efectuate.
Industritei Alimentare, Silviculturii
De aici rezultă că. încă de la arături,
și Gospodăririi Apelor și a Con
nicăieri nu trebuie să se facă nici o
sfătuirii cu activul din industrie și
investiții, tovarășul NICOLAE
concesie, deoarece orice concesie
CEAUȘESCU sublinia : „însămînțăfăcută înseamnă diminuarea de la
început a recoltei !
rile din acest an la timp, de bună
Aceeași exigență trebuie să sa
calitate, densitatea, sămința sînt homanifeste și în ce privește adminis
tărîtoare pentru producție. în orice
trarea îngrășămintelor chimice, con
condiții de climă — și de secetă
diționarea și tratarea semințelor și
multă, și de ploi multe — putem și
încadrarea lucrărilor în termenele
trebuie să asigurăm recolte bune I
stabilite, obiectivul principal urmă
Aceasta este cerința pe care o pu
rit fiind realizarea la grîu a unei
nem în fața agriculturii, a specialiș
densități de peste 650 plante la me
tilor — și trebuie să o rezolvăm"*.
trul pătrat, densitate care oferă
De bună seamă, cerința formulată
de la început garanția că vor fi
de secretarul general al partidului
obținute cel puțin 4 000—5 000 kg
de a se acționa cu maximă răspun
grîu la hectar. Important este ca
dere și exigență pentru efectuarea
prevederile cuprinse în tehnologiile
însămînțărilor la termenele și .în
stabilite să fie acondițiile de ca
plicate întocmai,
litate stabilite de
cu cea mai mare
normele tehno
logice au un de Urgențe ale campaniei exigentă. Cu deo
sebire, este abso
plin temei. Alut necesar să fie
ceasta constituie
agricole de toamnă
respectată în mod
o modalitate si
riguros
sarcina
gură, confirma
potrivit căreia. în
tă de practică, ’
această
toamnă
înprin care oame
sămințărlle să se încheie mai devre
nii muncii din agricultură pot asi
me : pînă Ia 1 octombrie, în zonele de
gura realizarea de recolte superioare
deal și de munte, și pînă la 10 octom
la toate culturile care se însămînbrie în'celelalte zone ale țării. Proțează în această toamnă.
cedîndu-se astfel, plantele vor răsări
Pornind de la necesitatea înlă
mai repede și, pînă la venirea frigu
turării cu desăvîrșire a neajun
lui, se vor înrădăcina puternic, ceea
surilor care au dus. la diminuarea
ce va permite realizarea densităților
recoltei de grîu și orz din acest an,
prevăzute și deci a recoltelor planisecretarul general al partidului a
ficate pentru anul viitor. .
cerut conducerilor și specialiștilor
Executarea în perioada optimă șl
din unitățile agricole, din consiliile
în cele mai bune condiții de calitate
agroindustriale și organele agricole
a însămînțărilor de toamnă trebuie
județene să dovedească o răspun
să preocupe in cel mai înalt grad
dere mult mai mare în actuala cam
toate organele și organizațiile de
panie de toamnă, să nu se admită
partid, consiliile populare, organele
nici un fel de abatere de la tehno
agricole
și consiliile agroindustriale.
logiile stabilite, nici la arături, nici
In acest scop, este necesar ca în fiela pregătirea terenului și nici la încare unitate agricolă să fie întronat
sămînțări, dar mai cu seamă în ce
un spirit de ordine desăvîrșită în ce
privește asigurarea densității de
privește respectarea normelor tehniplante stabilite la hectar, pentru ca
ce la însămînțărl, să crească răspunrecoltele de grîu și orz din anul 1984
derea personală a mecanizatorilor,
să se situeze la nivelul potențialului
specialiștilor și cadrelor de conduagriculturii noastre socialiste.
cere pentru calitatea lucrărilor, penDin experiența unităților agricole
tru nivelul viitoarei recolte. „Trefruntașe se desprinde că obținerea
buie să luăm măsuri pentru a pune
unor recolte mari este hotărîtă în
ordine, disciplină, pentru a nu se
mare măsură de executarea unor
mai admite nici un fel de rebut în
lucrări de bună calitate la arat și
acest
sector de activitate, nici Ia lupregătirea terenului, în vederea se
crările de arături, nici Ia însămînmănatului. Prin urmare, acum este
țări“ — atrăgea atenția secretarul
momentul ca specialiștii și cadrele de
general al partidului.
conducere din unități să acționeze cu
Acum, cînd se pun bazele recoltei
răspundere pentru a pune o bază
din anul viitor, pretutindeni trebuie
puternică recoltei anului viitor. Cu
să se dovedească maximum de răsatît mai mult se impune această ce
pundere pentru executarea în ritm
rință, cu cît stadiul actual al execu
susținut a arăturilor, a tuturor lu
tării arăturilor nu este corespunză
crărilor de pregătire a terenurilor
tor. Pînă la începutul acestei săptădestinate însămînțărilor de toamnă,
mîni au fost făcute arături pentru
pentru
efectuarea'semănatului în peînsămînțările de toamnă doar
ju
rioada optimă și la nivelul calitativ
mătate din suprafețele prevăzute ;
cu mult sub media pe țară se
cerut de normele tehnologice stabi
situează județele Dolj, Arad, Ga
lite. De aceasta depinde nivelul pro
lați, Botoșani, Hunedoara, Bra
ducțiilor de cereale păioase și de
șov, Harghita, Suceava și altele.
alte culturi ce se însămînțează în aConcomitent cu măsurile care tre
ceastă toamnă și, în acest Scop, tre
buie întreprinse în vederea grăbirii
buie să se acționeze cu hotărîre șl
arăturilor, specialiștii au datoria să
răspundere la toate nivelurile — însupravegheze cu toată răspunderea
cepînd de la mecanizatori, specialiști
ca aceste lucrări să fie executate
și cadre de conducere, din unitățile
corespunzător normelor agrotehnice
agricole și pînă la specialiștii din
prevăzute. Secretarul general al
consiliile agroindustriale și - organele
partidului a criticat faptul că în
agricole județene.
uneie unități agricole s-au făcut

Din adincul inimii, urări de bun venit pe meleagurile mureșene

reșenilor pentru reîntîlnirea cu cel
mai iubit fiu al poporului român.
în această atmosferă de pu
ternic entuziasm, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
iau loc în elicopterul prezidențial,
îndreptîndu-se spre Sighișoara, unde
începe vizita de lucru în județul
Mureș.
Sighișoara a primit cu cele mai
alese sentimente de prețuire și dra
goste pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
și pe tovarășa Elena Ceaușescu.
La ora 10,30, elicopterul preziden
țial a aterizat pe stadionul muni
cipal. Mii de oameni ai muncii
au salutat cu puternice și în
delungi ovații sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena
Ceaușescu. S-a scandat
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !‘r,
„Ceaușeșcu și poporul !“, „Ceaușescu
— pace !“.
La coborîrea din elicopter, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to

varășa Elena Ceaușescu sînt salutați
cu deosebit respect de Hermann Ana,
prim-secretar al comitetului muni
cipal de\partid, președintele consi
liului . popular municipal, care, in
numele locuitorilor orașului — ro
mâni, maghiari, germani — a urat
un călduros bun venit.
Șoimi al patriei și pionieri au
oferit buchete de flori. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au îmbrățișat cu părin
tească dragoste pe cei mici, urîndu-le
să devină fii de nădejde ai patriei.
Pe întreg stadionul răsună uralele
celor veniți în întîmpinare.
în aceste manifestări ale dragostei
și stimei față de primul om al țării
se regăsesc sentimentele de satisfac
ție și gratitudine pentru tot ceea ce
s-a realizat sub conducerea partidu
lui în acest străvechi oraș, care a
cunoscut în ultimii ani cea mai vi
guroasă dezvoltare economico-socială
din istoria sa. Aici, ca pretutindeni

în tară, au avut loc profunde mu
tații datorate creării unor puternice
unități industriale și agricole, con
struirii de mii de locuințe moderne,
înfăptuiri care au transformat din
temelii viața celor ce muncesc și
trăiesc pe aceste meleaguri.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au salutat
cu prietenie pe cei prezenți.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au părăsit
stadionul într-o
mașină deschisă,
îndreptîndu-se spre primul obiectiv
înscris pe agenda vizitei de lucru-:

ÎNTREPRINDEREA DE STI
CLĂRIE Șl FAIANȚĂ. Pe tot
parcursul, miile. de sighișoreni au
salutat cu aceeași căldură pe con
ducătorul partidului și statului, manifestîndu-și deosebita bucurie de
a-1 avea în mijlocul lor.

Publicăm în pagina a IV-a

DECRETUL
Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România
privind aplicarea formei de retribuire
în acord global și a altor forme
de retribuire specifice unor ramuri
sau activități

(Continuare in pag. a Il-a)

ASTĂZI,
LA POSTURILE
DE RADIO
Șl TELEVIZIUNE

Cu prilejul vizitei
de lucru în județul
Mureș a tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
secretar general al
Partidului
Comu
nist Român, pre
ședintele Republi
cii Socialiste Româ
nia, astăzi, în jurul
orei 11,00, postu
rile de radio și te
leviziune vor trans
mite direct adu
narea populară din
municipiul
Tîrgu
Mureș.
<
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lucru la întreprinderea „Nicovala" din Sighișoara

Primire călduroasă, de Inaltâ însuflețire jl profundă prețuire
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL MUREȘ

(Urmare din pag. I)

La sosire, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost întimpinați de to
varășa Lina Ciobanu, ministrul in
dustriei ușoare, de Ion Pupăză, di
rectorul unității; de numeroși mun
citori ai acestei întreprinderi, cu
noscută și peste hotarele țării.
Dialogul de lucru a cuprins o ana
liză a măsurilor pe care specialiștii
unității le preconizează în vederea
creșterii producției, ridicării calită
ții, reducerii consumurilor de com
bustibili, energie și materiale, spori
rii, pe această cale, a eficienței în
tregii activități. Gazdele înfățișează
secretarului general al partidului
evoluția unității, care a ajuns să
producă în prezent 12 000 tone fa
ianță, față de numai 3 000 tone în
‘1957. Se' precizează că procesul de
producție a cunoscut o continuă per
fecționare, atît la încărcarea, cît și la
arderea în cuptoare, precum și în ce
■privește tehnologiile de prelucrare.
Astfel, prin autodotare, s-a trecut la
decorarea prin litografie, ceea ce a
avut ca efect creșterea prdductivității muncii, ca și a calității. Au fost
concepute noi procedee tehnologice
moderne : decorarea prin pulverizare
sub glazură, decorarea prin șprițuire, crearea de linii automate de fa
sonare prin strunjire, fapt ce a con
dus la reducerea cu 30 Ia sută a
consumului de ceramică. Au fost, de
asemenea, executate, cu forțe pro
prii, instalații de turnare pe verti
cală, linii de fasonare la faianța ar
tistică, linii de cești și farfurii, in
stalații de ventilație. în paralel, a
crescut producția de ceramică fină,
mult apreciată atît pe piața internă,
cit și pe cea externă de beneficiari
din Anglia, S.U.A., Australia, Israel,
Grecia, Franța etc. .
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat realizările colectivului sighișorean și a subliniat că se im
pune să se acționeze pentru conti
nuarea acestor succese, pentru
ridicarea pe noi trepte de calitate
și eficiență a fabricației. S-a arătat
că, în acest scop, trebuie să se
intensifice preocupările pentru re
ducerea consumurilor 1 de materii
prime, combustibili și energie, pen
tru reducerea greutății produselor,
pe această cale urmînd să crească
și finețea și calitatea acestora. De
asemenea, s-au indicat acțiuni
pentru modernizarea cuptoarelor,
utilizarea materialelor refolosibile,
reducerea pierderilor și altele.

Gazdele au relevat că, prin mă
surile preconizate, se prelimină pe
acest an o economie de 2 000 tone
sodă calcinată, 5 200 tone nisip
cuarțos, 250 tone caolin, 3 000 tone
combustibil convențional și peste
800 MWh energie electrică.
Vizitînd secțiile de fabricație,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat buna . organizare a procesului
tehnologic, calificarea înaltă a ce
lor ce muncesc, calitatea superioară
a produselor. De asemenea, au fost
apreciate eforturile pentru îndepli
nirea indicatorilor economici, fapt
care creează posibilitatea obținerii
unor ciștiguri suplimentare pentru
cei ce muncesc în această unitate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
adresat în dese rînduri lucrătorilor
din secții, interesîndu-se de modul
în care își îndeplinesc sarcinile,
de veniturile realizate. Cei prezenți s-au declarat satișfăcuți. de
'condițiile de muncă și viață și au
exprimat. vii mulțumiri pentru
noile măsuri vizînd mărirea retribuției celor ce muncesc, măsuri al
căror efect se va regăsi și în uni
tatea sighișoreană.
La încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a felicitat colec
tivul sighișorean și i-a urat noi suc
cese în activitate.
Secretarului general al partidului
l-a fost prezentată apoi o expoziție
a întreprinderii „Țesătura de mă
tase", reflectând preocupările acestei
unități pentru creșterea producției, a
calității și eficienței, prin mai buna
folosire a materiilor prime și mate
rialelor, prin reducerea consumuri
lor specifice. Directorul unității,
Alexandru Cindea, a prezentat ulti
mele realizări de țesături de mătase,
cu greutate redusă, precum și ulti
mele broderii concepute de colecti
vul sighișorean. Au fost apreciate
rezultatele specialiștilor de aici și
s-a cerut să se acționeze in conti
nuare pentru diversificarea produc
ției, reducerea greutății specifice,
mărirea exportului, pentru o nouă
calitate și eficiență.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu au anali
zat apoi o machetă a orașului, pre
cum și schița viitoarelor ansambluri
urbanistice care reflectă marile
transformări edilitare petrecute in
acest municipiu. Primarul orașului
informează că, în ultimii ani, aici au
fost construite aproape 5 000 de
apartamente, fiind create noi cartie
re de locuințe, în special în zona
platformei industriale. Pe planșetele

proiectanților vor prinde contur noi
ansambluri, precum și un nou cen
tru civic, care vor completa zestrea
edilitară a orașului, dindu-i noi și
semnificative valențe urbanistice.
Alături de centrul civic se vor sis
tematiza in continuare zonele Plopi
lor II, 6 Martie II, Tirnava și cea a
Spitalului și va fi creată o nouă
zonă de agrement. De o mare impor
tanță se dovedesc lucrările de regu
larizare a albiei riului Tirnava Mare,
aflate intr-un stadiu avansat de
execuție, și care feresc orașul de
inundații.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat preocupările edililor pentru
a asigura orașului o înfățișare dem
nă de epoca socialistă și, în același
timp, condiții tot mai bune de locuit
pentru cetățenii Sighișoarei și le-a
urat succes în activitate.
i Tovarășul Nicolae Ceaușescu, și to,’varășa Elena Ceaușescu au vizitat în
continuare
ÎNTREPRINDEREA
„NICOVALA". La sosire, distin
șii oaspeți au fost salutați de
Alexandru Necula, ministrul indus
triei de mașini-unelte, electrotehni
că și electronică, de Ismail Popovicl,
directorul unității, de numeroși oa
meni ai muncii, care le-au făcut o
caldă primire.
Unitatea, profilată pe producția
de utilaje și piese de serie mică,
prezintă tabloul unor realizări de
prestigiu, pe măsura capacității har
nicului colectiv de aici. Nu întâmplă
tor pe „panoul de onoare" al între
prinderii figurează medalia de aur
a Expoziției internaționale de inven
ții Geneva ’75 pentru o instalație de
foraj creată de specialiștii uzinei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
informat de realizările obținute de
oamenii muncii din unitate. Se arată
că principalii indicatori economici
pe acest an au fost îndepliniți, uni
tatea realizind produse de mare im
portanță pentru o serie de sectoare
industriale — carde pentru țesături
ce se fabrică in premieră pe țară,
numeroase piese de schimb ce pro
veneau din import. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu a avut cuvinte de apre
ciere pentru rezultatele obținute de
colectivul de^aici și a indicat să se
acționeze pentru creșterea și diver
sificarea producției.
în halele de fabricație, secretarul
general al partidului s-a interesat
de procesele :de producție, de măsu
rile luate pentru reducerea consumu

rilor de materiale, energie și com
bustibil, sporirea productivității și
eficienței muncii. Au fost reliefate,
în acest sens, o serie de acțiuni me
nite să conducă la reducerea consu
murilor de aluminiu, precum și de
alte metale, a combustibililor și
energiei. De o mare atenție s-au
bucurat măsurile de diversificare a
producției, care măresc efectele eco
nomice prin sporurile de producție
ce se vor realiza și, in special, prin
economiile valutare înregistrate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat necesitatea modernizării și ex
tinderii în continuare a producției,
creșterii calității acesteia. Adresîndu-se celor prezenți, secretarul gene
ral al partidului a spus la plecare :
„Doresc să adresez felicitări ambelor
colective din întreprinderile pe care
le-am vizitat in această dimineață.
Am constatat rezultate bune".
Tovarășul Nicolae.Ceaușescu și toyarășa, Eldna Ceaușescu și-.au . luat
"rămăs 'buri'"® la gazde, îndreptâiidu-se . spre stadionul orașului. Aceeași atmosferă entuziastă, plină de
căldură .și bucurie, a domnit și la
plecarea distinșilor oaspeți. Zecile de
anii de sighișoreni aflați pe străzile
orașului, precum și pe stadion au
ovaționat din nou pentru partid și
secretarul său general. Mulțumind
pentru vizita făcută, pentru sarcinile
trasate, primarul orașului s-a angajat,
în numele locuitorilor, să ducă la
îndeplinire toate indicațiile date cu
acest prilej.
Luindu-și rămas bun de la locuito
rii Sighișoarei. tovarășul Nicolae
Ceaușescu a spus : '

„Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să adresez tuturor locuito
rilor Sighișoarei un salut călduros în
numele Comitetului Central ai parti
dului, al Consiliului de Stat, al guyernului, precum și al meu personal,
împreună cu cele mai bune urări.
Mi-au produs o deosebită impresie
cele două întreprinderi pe care le-am
vizitat, rezultatele obținute in dez
voltarea producției, îmbunătățirea ca
lității, creșterea productivității mun
cii și eficientei economice. De
aceea, am constatat cu multă satis
facție rezultatele obținute in dezvol
tarea producției, îmbunătățirea cali
tății, creșterea productivității muncii
și eficienței economice. De aseme
nea, am constatat cu multă satisfac
ție rezultatele obținute in dezvolta
rea construcțiilor și înfrumusețarea
orașului Sighișoara. Doresc să adre

sez felicitări tuturor oamenilor mun
cii; fără deosebire de naționalitate, co
muniștilor, conducerii orașului Sighi
șoara și să vă urez succese tot mai
mari, să realizați in bune condiții
planul de producție pe acest an și pe
întregul cincinal, să asigurați dezvol
tarea în continuare și. înfrumuseța
rea orașului, ceea ce asigură condiții
de viață bune pentru toți cetățenii.
Vă doresc multă sănătate și fericire.
La revedere, dragi tovarăși I“.
Elicopterul prezidențial a aterizat
apoi în vecinătatea

TULUI CHIMIC DIN TÎRNĂVENI. Mii de locuitori salută cu
entuziasm sosirea în mijlocul lor a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.
Primarul orașului Tîrnăveni, Ște
fan- plteanu, a urat tovarășului
Nicolae- Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu, celorlalți tovarăși-din
conducerea de partid și de stat un
călduros bun venit și i-a invitat să
viziteze combinatul chimic. Aici
au fost întimpinați de Gheorghe
Caranfil, ministrul industriei chimice.
în fața unui panou înfățișind rea
lizările de pină acum, precum și
perspectivele de dezvoltare pină in
1985, directorul general al combina
tului, Ion Boitan, informează că in
dicațiile date cu prilejul vizitei ante
rioare au fost îndeplinite. O sarcină
prioritară trasată de tovarășul Nicolae
Ceaușescu — captarea și utilizarea
energiilor secundare — și-a dovedit
cu prisosință efectele economice. Ast
fel, dintr-un total de peste 68 000
tone combustibil convențional inven
tariate ca resurse secundare folosibi
le, la ora actuală, prin închiderea
unui cuptor de carbid și recuperarea
integrală a căldurii emanate, se re
cuperează aproape două treimi. O
altă importantă cantitate de energie
se va recupera, începind de la sfâr
șitul acestei luni, urmind ca. spre
sfârșitul cincinalului, echivalentul a
circa 22 000 tone combustibil conven
țional să fig pus la dispoziția proce
selor tehnologice prin recuperarea
căldurii din topitura de carbid, care,
părăsește cuptorul la temperaturi de
1 800 grade Celsius. Este un procedeu
economic de mare importanță, la fi
nalizarea Căruia specialiștii între
prinderii colaborează cu cei din in
stitutele de cercetare de profil și
care se pretează la ’o largă generali
zare in industrie. în timpul, vizitei la
cuptorul de carbid nr. 5. a cărui, ma

chetă a fost prezentată la intrarea în
combinat, secretarul general al parti
dului a recomandat grăbirea studiilor
pentru utilizarea sursei de energie de
gajată de carbidul fluid, indicînd, in
același timp, ca relațiile cu institutele
de cercetări și proiectări să fie in
tensificate. Directorul întreprinderii
a precizat că, in urma indicațiilor
primite de a dezvolta capacitatea de
producție a combinatului prin utili
zarea rațională a spatiilor existente,
fără să se recurgă la terenuri agri
cole, a fost construită și pusă in
funcțiune o fabrică de bicromat de
sodiu și se află in stadiu de probe
tehnologice prima fabrică de acid
fluorhidric din țară. Respectîndu-se
cu strictețe indicația folosirii cu ma
ximă eficiență a fiecărui metru pă
trat de părnînt, specialiștii combina
tului au stabilit zonele propice con
struirii unei instalații de sulfură de
-sddiu, a uneia de freon-teflon și
prelucrare teflon și a alteia pentru
producerea: sulfului irisolubil în sul
fura de'carbon, instalații aflate acum
în fază de proiectare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
interesat de sporul de producție ce
se va realiza in urma finalizării acestor capacități și de volumui de in
vestiții ce va fi necesar. S-a arătat
că, in 1984, producția-marfă va spori
cu 400 milioane lei și cu încă 200 mi
lioane in 1985. Secretarul general al
partidului a apreciat că este necesar
să se sporească coeficientul de uti
lizare a materiilor prime și a Indi
cat să se valorifice cu maximă efi
ciență capacitățile disponibile în sec
torul fabricației de carbid, pentru a
se realiza siliciu metalic, materie
primă necesară dezvoltării industriei
electronice.
La încheierea vizitei, secretarul
general al partidului s-a adresat oa
menilor muncii din Tîrnăveni. spunind : „Mi-a făcut o deosebită plă
cere să constat rezultatele bune ob
ținute de chimiștii din Tîrnăveni,
precum și în dezvoltarea orașului.
Doresc să adresez felicitări muncito
rilor, tehnicienilor, inginerilor, oa
menilor muncii din Tîrnăveni, comu
niștilor și conducerii orașului, pre
cum și urarea de a face totul pentru
a obține rezultate cît mai bune in
toate domeniile. Vă urez succese tot
mai mari, multă sănătate și feri
cire !“.
După ce a survolat întinsele pod
gorii, livezi de pomi și cimpuri cul
tivate cu porumb și sfeclă de zahăr,
pline de rodul bogat al toamnei, din

bazinul Tîrnavei Mici și Podișul Mu
reșului, elicopterul prezidențial ate
rizează pe platforma industrială a
orașului Luduș, așezare care a cu
noscut în ultimii ani, la fel ca în
treaga țară, puternice transformări
economice și sociale. Prin construi
rea unor întreprinderi cy profil ali
mentar, de industrie ușoară și chi
mică, Ludușul a fost racordat la cir
cuitul industrial al țării. în același
timp, și-a îmbogățit zestrea edilitară
și gospodărească. Cu sprijinul locui
torilor se execută importante lucrări
de regularizare a' albiei Mureșului.
Recunoscători pentru aceste trans
formări pe care le-a cunoscut orașul
lor, pentru grija statornică ce o
poartă secretarul general al partidu
lui bunăstării întregului nostru po
por, locuitorii Ludușului au venit cu
mic cu mare in zona industrială pen
tru a-1 întâmpina, cu cele mai alese
sentimente pe conducătorul iubit al
partidului, și statului nostru.
. în. numele tuturor cetățenilor așe
zării, tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tovarășei Elena Ceaușescu le sint
adresate calde cuvinte de bun venit
de către loan Zagon. secretarul co
mitetului orășenesc de partid.
Pe platforma industrială se vizi
tează ÎNTREPRINDEREA CHI
MICĂ, profilată pentru fabricarea
de anvelope și camere pentru bicicle
te și pe reșapairea anvelopelor uzate.
Aici se mai produc diferite articole
tehnice din cauciuc și piese de
schimb și utilaje tehnologice pentru
industria chimică. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu este informat de către
Ioan Borda. directorul întreprinderii,
despre perspectivele de dezvoltare ă
unității. Se raportează că oamenii
muncii au îndeplinit și depășit pre
vederile de plan pe 8 luni atît la
producția marfă și netă, cît și la pro
ductivitatea muncii și beneficii, reducînd, totodată, cheltuielile de pro
ducție.
Ministrul de resort, conducerea
centralei industriale de profil infor
mează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
despre acțiunile întreprinse pentru
traducerea în practică a indicațiilor
date privind recondiționarea anvelo
pelor uzate. în prezent, în cadrul in
dustriei chimice lucrează în acest
scop 6 unități care dau din nou în
folosință anual aproape 500 000 anve
lope. urmind ca pină la sfîrșitul acestui cincinal numărul anvelopelor
reșapate să ajungă la 1 milion.
Pe parcursul vizitei, în principalele
hale ale întreprinderii sint prezen
tate diferite produse realizate de co
lectivul. unității, preocupările pentru
îmbunătățirea continuă a calității
anvelopelor și a celorlalte sortimen
te ce se fabrică aici. La instalația de
reșapare. tovarășul Nicolae Ceaușescu
a urmărit fluxul procesului tehnolo
gic și a apreciat calitatea anvelope
lor redate circulației.
Rețin atenția, de asemenea, o serie
de realizări obținute în domeniul
asimilării în producție de matrițe,
scule și dispozitive, îndeosebi pen
tru unitatea de reșapare a anvelo
pelor.
La încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat felici
tări colectivului întreprinderii de
anvelope din Luduș pentru rezulta
tele înregistrate, urîndu-i să obțină
în continuare noi și tot mai însem
nate realizări în muncă.
Luindu-și rămas bun de la locui
torii acestei așezări, secretarul gene
ral al partidului a spus : „Dragi to
varăși, mi-au produs o deosebită sa
tisfacție întreprinderea pe care am
vizitat-o, rezultatele obținute. Am
constatat cu multă satisfacție dez
voltarea orașului Luduș, ceea ce asi
gură condiții tot mai bune de mun
că și de viață pentru toți oamenii
muncii. Vă felicit pentru realizările
obținute și vă urez să dobîndiți re
zultate și mai bune in toate sectoa
rele de activitate.
La revedere, dragi tovarăși
Aprecierile secretarului general al
partidului, îndemnurile și urările
adresate șînt însoțite de vii și puter
nice aplauze, de urale. Se scandea
ză. minute in șir. numele partidului,
al secretarului său general. în aceas
tă atmosferă de vibrant entuziasm,
elicopterul prezidențial decolează.

După-amiaza zilei de luni, din ca
drul vizitei de lucru pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu o întreprin
de in județul Mureș, a fost consa
crată, în cea mai mare parte, anali
zării, la fața locului, a unor impor
tante aspecte privind dezvoltarea
Se vizitează Combinatul chimie din Tirnâvenî
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, în județul mureș
(Urmare din pag. a H-a)
agriculturii din această zonă a tării,
binecunoscută și apreciată mai cu
seamă pentru bogata tradiție și fai
ma pe care o are în domeniul zoo
tehniei'. ■
De la reședința rezervată distin
șilor oaspeți, pe timpul șederii la
Tirgu Mureș și pînă la STAȚIU

NEA DE CERCETARE Șl
PRODUCȚIE PENTRU CREȘ
TEREA BOVINELOR, unda a
fost făcut primul popas, coloana ofi
cială de mășini a fost încadrată pre
tutindeni de un neîntrerupt culoar
viu. Mureșenii au ieșit cu mic, cu
mare cu flori, cu portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ale,tova
rășei Elena Ceaușescu, cu steaguri
roșii și tricolore, dorind să confere o
atmosferă de aleasă sărbătoare și
acestui moment al vizitei de lucru.
La această cunoscută stațiune din
comuna Sîngiorgiu de Mureș, în întimpinarea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
a
tovarășei
Elena
Ceaușescu au venit Ion Teșu. minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare. reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, specialiști.
Gazdele l-au invitat pe conducăto
rul partidului și statului în fata unor
ilustrative panouri și grafice, care pre
zintă realizările și programele de
dezvoltare a agriculturii mureșene.
Directorul general al Direcției jude
țene pentru agricultură șl industrie
alimentară, loan Catarig, arată că.
în 1983, producția agricolă este cu 43
la sută mai mare față de media
anuală din cincinalul 1976—1980.
Recolte bune au fost obținute la ce
realele păioase, la porumb, legume
și fructe. Este demn de remarcat că
în acest an mureșenii au ocupat lo
cul al III-lea pe țară la producția
de grîu, livrînd suplimentar la fon
dul de stat 20 000 tone. Sînt anali
zate problemele privind investițiile
mari alocate agriculturii județului
Mureș. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
subliniază că este necesar ca in
aceeași proporție să crească și pro
ducția agricolă.
în domeniul zootehniei, a cărei
pondere depășește 52 la sută din to
talul producției agricole a Mureșului,
se apreciază în mod deosebit creș
terea efectivelor de animale și a pro
ducțiilor acestora. Secretarul general
al partidului recomandă ca, paralel
cu sporirea efectivelor, să se acțio
neze intens pentru îmbunătățirea lor
calitativă printr-o mai riguroasă ac
tivitate de selecție și ameliorare. în
legătură cu programul de îmbunătă
țire a pajiștilor naturale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a atras atenția
asupra necesității integrării In acest
program și a pădurilor pășunabile,
importantă resursă de furaje, mai
ales pentru speciile de bază — bovi
nele și ovinele.
Secretarul general al partidului a
fost informat că din cele 91 000 de
hectare de pășuni, o suprafață însumind peste 51 000 hectare a fost deja
îmbunătățită prin lucrări complexe
ameliorative, urmînd ca în următorii
trei ani această importantă acțiune
să fie încheiată în tot județul. De
fapt, ca urmare a ameliorării poten
țialului productiv al pajiștilor natu
rale, a fost posibil ca încă din acest
an 60 000 de ovine și 30 000 de bo
vine din zona de cîmpie să fie scoa
se la pășune în zonele montane pe
toată durata verii. A fost prezentată
apoi o cuprinzătoare expoziție de pro
duse agricole și ale industriei ali
mentare, care a ilustrat convingător
bogatul potențial agricol al județului,
precum și posibilitățile de îndeplinire
exemplară a programului teritorial de
autoconducere și autoaprovizionare.
Secretarul general al partidului
apreciază preocuparea specialiștilor,
a organelor agricole județene pen
tru creșterea producției de cereale,
de legume și fructe, pentru extin
derea în marea producție a soiurilor
și hibrizilor de înalt randament
productiv, precum și bunele rezultate
în diversificarea produselor indus
triei alimentare.
în continuare, directorul Stațiunii
de cercetare și producție pentru
creșterea bovinelor, Emil Silvaș, a
prezentat rezultatele deosebite ale
muncii acestui colectiv entuziast,
care are ca preocupare de bază ame
liorarea și promovarea rasei Bălțata
românească, ca principală rasă de
bovine ce DODulează interiorul arcu

lui carpatin de aproape 100 de ani.
Cercetările de aici au demonstrat
excepționalele calități ' pentru pro
ducția de carne și lapte ale acestei
rase, care valorifică excelent condi
țiile naturale din Podișul Transil
vaniei. A fost prezentat, de aseme
nea, de către directorul Centrului
republican de reproducție și selecție
a animalelor, Gheorghe Liciu, insta
lația electronică, de concepție româ
nească, pentru diagnosticul precoce
al gestației la animale, la crearea
căreia o contribuție deosebită o are
Institutul național de fizică și ingi
nerie nucleară. Această instalație de
mare eficiență aduce anual, numai
județului Mureș, o producție supli
mentară de cel puțin 10 000 de viței.
Specialiștii prezenți au adresat vii
mulțumiri tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
Consiliului Național pentru Știință și
Tehnologie pentru sprijinul acordat
în realizarea unor asemenea instala
ții de înaltă tehnicitate destinate
zootehniei românești.
Secretarul general al partidului a
apreciat rezultatele obținute în do
meniul transferului de embrioni la
vacă și a recomandat continuarea și
aprofundarea cercetărilor în vederea
perfecționării metodei și extinderii
acesteia în alte stațiuni de profil.
Vizitînd adăposturile de animale,
secretarul general al partidului a
apreciat, totodată, realizările obținu
te în domeniul ventilației și evacuă
rii dejecțiilor fără nici o instalație
consumatoare de energie, precum și
perfecționării procesului tehnologic
de creștere în deplină sănătate a vi
țeilor și exploatării vacilor de lapte.
în ferma de la Ernei, unitate a
stațiunii, următorul punct al vizitei,
s-au regăsit aplicate cu succes în
producție rezultatele cercetării. Aici
a fost prezentat fluxul tehnologic
complet al creșterii rasei Bălțata ro
mânească în adăposturi modernizate,
dar necostișitoare, cu un pronunțat
confort zooigienic.
De la ferma Ernei, coloana oficială
de mașini s-a îndreptat către expo
ziția zootehnică organizată pe plat
forma Tofalău din apropierea muni
cipiului Tîrgu Mureș, unde se află
prima statuie a acestei splendide
rase de animale. în cadrul ex
poziției au fost reunite exem
plarele cele mal valoroase ale
acestei rase de bovine. Secretarul
general al partidului s-a întreținut
cu renumiți crescători de animale
din unități agricole de stat și coope
ratiste, cu țărani care și-au cîștigat o
adevărată faimă în creșterea acestui
animal. Gospodarii au primit felici
tări călduroase din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, printre ei aflîndu-se Orlandia Mihail, din comuna
Adămuș, Sagău Mihai, din comuna
Aluniș, Sarkany Karoli, din Crăciunești, care dovedesc multă pasiune șl
competență în această grea, dar fru
moasă meserie de crescător de
animale.
Interesîndu-se de producțiile obți
nute și de veniturile pe care le rea
lizează, secretarul general al parti
dului a avut cuvinte de apreciere
pentru importanta contribuție pe care
acești țărani harnici o aduc la reali
zarea fondului de stat de lapte și
carne.
A urmat apoi defilarea animalelor
premiate în cadrul expoziției, splen
dide exemplare aparținînd atît uni
tăților agricole socialiste, cît și țăra
nilor cooperatori și celor din zona
necooperativizată. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
au urmărit cu deosebit interes și ad
mirație trecerea acestor frumoase
exemplare crescute cu dragoste, cu
pasiune și pricepere.

Dialogul de lucru al secretarului
general al partidului cu lucrătorii
ogoarelor din județul Mureș a conti
nuat în cursul după-amiezei la

COOPERATIVA AGRICOLĂ
DE PRODUCȚIE ȘĂULIA DE
CÎMPIE, unitate distinsă cu înal
tul titlu de Erou al Muncii Socia
liste pentru rezultatele deosebite ob
ținute de-a lungul anilor.
Elicopterul prezidențial aterizează
la marginea unuia din lanurile de
porumb ale cooperativei, unde se lu
crează la strîngerea recoltei.
Cooperatori, locuitori ai comunei
și ai unor sate învecinate fac tova
rășului 1 Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu o caldă primire.

mărturie a sentimentelor de profun
dă recunoștință ce le nutresc față de
conducătorul iubit al partidului și
statului pentru grija statornică ce o
manifestă ridicării continue a agri
culturii noastre socialiste, a nivelului
de viață al țărănimii, al întregului
nostru popor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu sînt întîmoinati de Gheorghe Duma, președin
tele cooperativei, care, în numele lo
cuitorilor, le-a adresat vii mulțumiri
pentru onoarea ce le-au făcut-o de
a veni în mijlocul lor.
Secretarul general al partidului
este informat despre rodnicia pămîntului, despre rezultatele muncii
locuitorilor. Se subliniază, printre al
tele. că din lanul acesta de porumb
se obține o producție medie de 11 000
kg știuleți.ia hectar în cultură ne
irigată. Și la grîu, în această vară,
s-au realizat în medie peste 5 100 kg
la hectar, deși condițiile climatice
n-au fost dintre cele mai bune. Suc
cese s-au înregistrat și în creșterea
animalelor, precum și în alte sectoa
re de activitate ale unității. Rodni
cia muncii lor este ilustrată și de
creșterea averii obștești a cooperato
rilor — de la 17,7 milioane lei în
1975, la peste 42 milioane lei în 1983.
Producțiile superioare obținute an de
an de cooperatorii din Șăulia. creș
terea averii obștești au permis ca
munca lor făcută cu dragoste și pa
siune să fie răsplătită tot mai bine,
retribuția pe normă crescînd de la
25 lei. cit reprezenta în anul 1975, la
65 lei în 1983.
Secretarul general al partidului
vine în mijlocul țăranilor, le strînge
cu căldură mîinile, urîndu-le să ob
țină rezultate și mai bune în muncă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu intră
în lanul de porumb, se interesează
de densitatea plantelor, de producția
ce se estimează să fie obținută. Este
apreciat faptul că, potrivit indica
țiilor conducerii de partid și de stat,
cooperatorii de aici, folosesc pe
scară largă Ia transportul recoltei atelajele cu tracțiune animală, pe această cale obținîndu-se importante
economii de combustibil.Referindu-se
la producțiile obținute, secretarul ge
neral al partidului a indicat conduce
rii cooperativei, ministerului de re
sort să sprijine unitatea în vederea
irigării unor suprafețe cultivate, atît
prin folosirea apei din bălțile din
apropiere, cît și a pînzei de apă
freatică, prin forarea unor puțuri.
Adresîndu-se, la plecare, coopera
torilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a spus:

„Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez un salut
călduros în numele Comitetului Cen
tral al partidului, Consiliului de Stat,
guvernului, precum și al meu perso
nal, împreună cu cele mai bune
urări. Sint bucuros că unitatea a
obținut rezultate bune, deși putea să
dobîndească realizări mult mai mari,
să obțină 10 000 kg la hectar. Tre
buie neapărat să folosiți apa, să iri
gați pămîntul și să obțineți astfel
producții de peste 10 000 kg la hectar.
Vor crește astfel și veniturile fie
cărui cooperator, va crește bunăsta
rea întregii națiuni. Vă adresez fe
licitări pentru rezultatele obținute și
vă doresc să obțineți recolte tot mai
bogate. Multă sănătate și fericire!".

Ultimul obiectiv al programului
primei zile de lucru a secreta
rului general în județul Mureș a

ÎNTREPRINDEREA META
LURGICĂ „REPUBLICA" DIN
ORAȘUL REGHIN. Devenită în
numai trei ani de la intrarea în func
țiune o unitate reprezentativă a ora
șului, unitatea produce accesorii pen
tru autovehicule, tractoare și remorci,
iar în acest an — la indicația tova
rășului Nicolae Ceaușescu — a în
ceput producția de serie a depănușătorului dublu de porumb pentru
combina C.P. 6.
La sosire, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
au fost salutați de tovarășii loan
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Ion Petre, ministrul
construcțiilor industriale, de repre
zentanți ai centralei de resort și ai
conducerii întreprinderii. Pe platfor
ma din fața halelor de producție se
aflau numeroși oameni ai muncii din
celelalte întreprinderi din Reghin,
locuitori ai orașului, oameni de dife

rite vîrste, care au venit, cu căldură
în inimi și cu entuziasmul propriu
marilor sărbători, să întîmpine pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai
iubit fiu al națiunii noastre socia
liste.
Dialogul secretarului general al
partidului cu oamenii muncii din
Reghin a cuprins o largă problema
tică vizînd creșterea calității produc
ției, reducerea' cheltuielilor materia
le, mărirea eficienței întregii activi
tăți. în secția turnătorie de oțel și
fontă — capacitate de producție in
trată parțial în funcțiune în acest an
— distinșilor oaspeți le-au fost pre
zentate utilajele din dotare și mo
dernele tehnologii de lucru aplicate
la turnarea oțelului și pe linia com
plet automatizată de turnare a fon
tei. Secretarul general al partidului
a fost informat că aceste mașini,
utilaje și instalații sint produse in
tegral în România, iar reperele tur
nate aici se caracterizează prin
adaosuri de prelucrare minime. Ca
expresie a preocupării constante a
întregului colectiv pentru utilizarea
rațională a metalului și energiei elec
trice, au. fost realizate repere din
fontă și oțel turnate în forme de
mare precizie, unele din ele neavînd
adaosuri de prelucrare. Apreciind
aceste realizări, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a recomandat să se extin
dă această tehnologie la un număr
mai mare de repere, în scopul re
ducerii mai accentuate a consumu
rilor de metal. în acest cadru, •
gazdele au raportat secretarului ge
neral al partidului că la sfîrșitul acestui an, prin intrarea în funcțiune
a turnătoriei la întreaga ei capaci
tate, se vor asigura folosirea optimă
a materiei prime și a forței de mun
că, precum și a S.D.V.-urilor, fapt
ce se va regăsi din nou în scăderea
continuă a cheltuielilor de producție.
Secretarul general al partidului a
îndemnat pe constructori, ca și pe
beneficiari, să urgenteze terminarea
turnătoriei și, dacă e posibil, să fie
dată în funcțiune mai devreme. Prezenți la acest dialog, constructorii
s-au angajat, să pună tumățoria în
funcțiune cu două luni mai devreme.
A fost vizitată apoi secția de pre
lucrări mecanice. Aici, la indicația
secretarului general al partidului, în
această vară a început fabricația
depănușătorului dublu de porumb
pentru combina CP-6. Se informea
ză că pregătirea de fabricație a fost
asimilată complet în numai patru
luni, fiind deja realizate peste 600
S.D.V.-uri pentru circa 400 repere
specifice acestui subansamblu. Se re
levă că au și fost livrate primele
depănușătoare și sînt create toate
condițiile ca, pînă la sfîrșitul anului.
Întreg programul încredințat să fie
îndeplinit. Apreciind eforturile făcu
te, ca și calitatea depănușătorului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se acționeze și in viitor, cu
toată răspunderea, pentru ca agri
cultura noastră să poată fi înzestrată
cu o gamă largă de mașini de mare
randament.
Gazdele au mulțumit cu recunoștin
ță pentru indicațiile, și orientările
primite și s-au angajat să muncească
cu răspundere și pasiune revoluțio
nară pentru transpunerea lor în via
ță, neprecupețind pentru aceasta
nici un efort.
La plecare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, adresîndu-se oamenilor
muncii aflați pe marea platformă din
fața secțiilor de producție, în aplau
zele entuziaste ale acestora, a spus :
„Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez dumneavoas
tră, tuturor locuitorilor din Reghiii,
un salut călduros in numele Comi
tetului Central al partidului, al Con
siliului de Stat, guvernului și al meu
personal, urări de succese tot mai
bune in întreaga activitate.
Ne-a făcut o impresie plăcută uzi
na pe care am vizitat-o. Este necesar
să se acționeze pentru a pune toate
capacitățile de producție în funcțiu
ne în acest an, pentru a realiza pro
ducții de bună calitate, pentru ca și
Reghinul să demonstreze că poate să
producă ca oricare întreprindere mai
veche, și cu sint convins că veți face
acest lucru.
vă doresc încă o dată succese tot
mai multe, multă sănătate și fericire.
La revedere, dragi tovarăși I".
Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu în județul
Mureș continuă.

Primire călduroasă la C.A.P. Șăulia de Cîmpie

Primire entuziastă la sosirea în Tg. Mureș

In fața machetei d« sistematizare a orașului Sighișoara

In timpul vizitei la întreprinderea metalurgică „Republica" din orașul Reghin
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind

APUCAREA FORMEI DE RETRIBUIRE IN ACORD GLOBAL ȘI A AUTOR
FORME DE RETRIRUIRE SPECIFICE UNOR RAMURI SAU ACTIVITĂȚI
în vederea aducerii la îndeplinire
& unor prevederi din Legea nr. 2/1983
cu privire la principiile de bază ale

perfecționării sistemului de retri
buire a muncii și de repartiție a ve
niturilor oamenilor muncii,

Consiliul de Stat al Republicii So

cialiste România decretează:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art 1. — (1) Retribuirea persona
lului muncitor se face în raport cu
munca prestată și rezultatele obținu
te. în cazul depășirii producției pla
nificate veniturile cresc în mod co
respunzător și nu sînt plafonate.
(2) în situația nerealizării produc
ției sau a neîndeplinirii obligațiilor

de la locul de muncă retribuția se di
minuează în mod corespunzător, fără
a se asigura venit garantat.
Art. 2. — Toate categoriile de per
sonal, inclusiv personalul de condu
cere și cel din aparatul funcțional,
indiferent de forma de retribuire
aplicată, își desfășoară activitatea pe

bază de norme și normative de mun
că fundamentate științific, stabilite
în funcție de parametrii tehnici de
funcționare a mașinilor și utilajelor,
de cantitatea de muncă necesară, în
condiții de organizare superioară a
producției și a muncii.

CAPITOLUL II

Aplicarea formei de retribuire în acord global
în unitățile economice
Art. 3. — (1) Forma de retribuire
în acord global se aplică în mod ge
neralizat în unitățile economice din
industrie, construcții-montaj, agri
cultură, transporturi, cercetare știin
țifică și dezvoltare tehnologică, pro
iectare și din alte sectoare.
(2) în acord global se cuprind
muncitorii, maiștrii, inginerii,. tehni
cienii și celelalte categorii de perso
nal, inclusiv personalul de conducere
din întreprinderi, fabrici, uzine, sec
ții, ateliere, brigăzi, șantiere, loturi,
ferme, echipe sau altele asemenea.
(3) Pe lingă personalul. direct pro
ductiv, în acord global este cuprins
și personalul muncitor din activită
țile de reparații și întreținere, scu
lării, transport intern, depozite, din
compartimentele funcționale și din
alte sectoare de activitate, care con
tribuie la realizarea sarcinilor de plan
ce revin întreprinderii.
Art. 4. — (1) Forma de retribuire
în acord global se aplică Ia nivel de
întreprindere, fabrică, uzină, secție,
atelier, brigadă, șantier, lot, fermă,
echipă, și alte forme organizatorice
asemănătoare.
(2) Sarcina cantitativă ce se con
tractează în acord global va fi pro
ducția fizică pe sortimente, produse,
subansamble, piese, repere sau lu
crări care rezultă din planul național
unic de dezvoltare economico-socială, precum și cea plariificată de mi
nister, centrală și întreprindere, pro
ducție exprimată în unități fizice —
tone, bucăți, metri cubi, metri pătrați, perechi și altele asemenea —
specifice activității sau locului de
muncă.
(3) Suma destinată retribuirii per
sonalului muncitor ce se prevede în
contractul de acord global se va de
termina pe baza tarifelor pe unitatea
de produs sau lucrare, elaborate pe
baza manoperei stabilite prin norme
și normative pentru executarea fie
cărui sortiment, subansamblu, piesă,
reper —pentru toate categoriile de
personal — potrivit nivelului organi
zatoric Ia care se încheie contractul.
(4) Sarcina cantitativă de produc
ție și suma destinată retribuirii, pre
văzute în contractul de acord global
încheiat de întreprindere la nivelurile
stabilite potrivit prevederilor de plan,
se defalcă în mod corespunzător pe
subunități, pînă la formațiile de lu
cru sau echipele de muncitori.
Art. 5. — (1) în contractul de acord
global care se încheie de secții, ate
liere, brigăzi, șantiere, loturi, ferme,
formații de lucru, echipe de munci
tori și altele asemenea, inclusiv de
fabrici, uzine și întreprinderi, se vor
prevedea pentru fiecare categorie de
personal — pe lîngă realizarea pro
ducției fizice prevăzute în plan și în
contractele economice încheiate cu
beneficiarii — și condițiile în care
trebuie executată; aceste condiții se
vor referi la îndeplinirea unor indi
catori saU sarcini, cum sînt :
a) pentru muncitori : încadrarea
în normele de consum Ia principalele
materii prime, materiale, furaje,
combustibili și energie, realizarea
structurii pe calități prevăzută în
contractul de acord global, respectiv
încadrarea în parametrii de calitate
la produsele sau lucrările executate,
precum și realizarea producției fizice

destinate exportului prevăzută în
plan și în contracte ;
b) pentru maiștrii, personalul tehnic-ingineresc și celelalte categorii de
personal din subunitățile de produc
ție, inclusiv personalul din conduce
rea fabricilor și uzinelor fără perso
nalitate juridică, șefii de secții, ate
liere, șantiere, loturi, ferme și altele:
realizarea producției fizice destinate
exportului prevăzută în plan și în
contracte, realizarea structurii pe ca
lități prevăzută în contract, respec
tiv încadrarea în parametrii de ca
litate la produsele sau lucrările exe
cutate, încadrarea în cheltuielile ma
teriale prevăzute în contract sau,
după caz, încadrarea în consumurile
normate la principalele materii pri
me, materiale, furaje, combustibili
sau energie, precum și realizarea
inregrală și la termen a producției
fizice contractate ;
c) pentru personalul de conducere
al unităților economice — trusturi,
întreprinderi, stațiuni pentru meca
nizarea agriculturii, fabrici și uzine
cu personalitate juridică sau care au
organizare asemănătoare cu cea a
întreprinderilor, grupuri de șantiere
și altele asemenea : producția fizică
prevăzută în plan și în contractele
economice încheiate cu beneficiarii
și cu prioritate producția fizică des
tinată exportului, planul de export,
producția-marfă vîndută și încasată,
producția netă, calitatea, cheltuielile
la 1 000 lei producție, producția la
1 000 lei fonduri fixe, încadrarea în
normele de consum de materii pri
me, materiale, combustibili și ener
gie sau alți indicatori stabiliți prin
plan. Aceleași condiții vor fi prevă
zute și pentru personalul din com
partimentele funcționale ale unități
lor economice, inclusiv personalul
din activitățile cuprinse în acord glo
bal la nivelul unității, cum sînt: căi
ferate uzinale, reparații, autoutilări,
producția de scule, dispozitive și ve
rificatoare, producerea aburului teh
nologic și alte asemenea activități,
cind deservesc întreaga unitate.
(2) Producția fizică planificată se
consideră îndeplinită numai în situa
ția în care s-au realizat integral toa
te sortimentele prevăzute în plan.
Nerealizarea unui sortiment nu poate
fi compensată cu realizarea peste
plan a altui sortiment.
(3) Personalul muncitor cuprins în
acord global la nivelul secțiilor, ate
lierelor, șantierelor, loturilor, ferme
lor sau altor asemenea subunități
primește retribuția în raport cu rea
lizarea producției fizice stabilită fie
căreia și a condițiilor prevăzute în
contractul de acord global, indepen
dent de rezultatele obținute pe în
treprindere.
Art. 6. — Indicatorii și sarcinile
care vor fi prevăzute drept condiții
în contractul de acord global, precum
și cotele cu care se diminuează re
tribuția pentru nerealizarea fiecărei
condiții se stabilesc de consiliile de
conducere ale ministerelor și celor
lalte organe centrale și de comitetele
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București,
cu avizul Ministerului Muncii, în
mod unitar pentru unitățile, subuni
tățile și categoriile de personal care
desfășoară același gen de activitate.

NOTA
Anexele la decret se publică In Buletinul oficial al Republicii
Socialiste România.

Art. 7. — (1) Suma retribuțiilor
cuvenite personalului retribuit în
acord global se va stabili în raport
direct cu cantitatea de produse fizice
realizate, fără a fi limitată, atît în
cazul depășirii, cit și în cazul nereali
zării sarcinilor de plan.
(2) Toate categoriile de personal —
muncitori, maiștri, ingineri, șefi de
secții, de ateliere, șantiere, loturi,
ferme sau formații de lucru și alții,
inclusiv personalul din conducerea
unităților și cel din ■ compartimentele
funcționale — pevlîngă suma cuve
nită corespunzător producției fizice
realizate, primesc suplimentar; premii
și stimulente, potrivit legii, pentru
realizarea de economii față de con
sumurile normate de materii prime,
materiale, combustibili și energie.
De asemenea, pentru contribuția
adusă la depășirea producției desti
nate exportului și a planului de ex
port, primesc premii și alte stimu
lente prevăzute de lege.
(3) în cazul nerealizării condițiilor
prevăzute în contractul de acord glo
bal, suma cuvenită corespunzător
producției fizice realizate va fi di
minuată suplimentar, în raport cu
gradul de nerealizare a condițiilor,
pînă la limita a 10 procente.
(4) Suma stabilită 'proporțional cu
realizările cantitative se va acorda
integral în cazul în care, pentru pe
rioada contractată, unele dintre con
dițiile prevăzute nu au fost îndepli
nite, însă acestea au fost realizate
cumulat de la începutul' anului.
Art. 8. — întregul personal mun
citor cuprins în acord global va fi
retribuit din fondul total de retri
buire cuvenit formației din care face
parte, în raport cu producția fizică
realizată și nivelul de îndeplinire a
condițiilor . prevăzute în. contractul
de acord global.
Art. 9. — în cadrul formei de re
tribuire în acord global, pentru mun
citorii direct productivi și alte cate
gorii de personal la care se poate
norma cantitatea de produse pe care
o persoană sau p echipă trebuie să
le execute într-o unitate de timp,
sumele cuvenite pentru realizările
cantitative se vor stabili în acord
direct sau alte forme de acord, pe
baza rezultatelor muncii depuse de
fiecare și se vor acorda integral,
dacă sînt realizate condițiile stabili
te. în situația în care aceste .condiții
nu au fost îndeplinite, suma cuveni
tă în raport cu cantitățile realizate
se diminuează cu procentul care se
aplică la fondul cuvenit pentru în
treaga formație.
Art. 10. — (1) în condițiile gene
ralizării acordului global, maiștrii,
inginerii și subinginerii vor parti
cipa nemijlocit în producție la exe
cutarea unor lucrări mai complexe,
cu un înalt grad de tehnicitate, pen
tru a contribui efectiv la realizarea
integrală, de calitate și într-un timp
cît mai scurt a sarcinilor contractate.
Aceste persoane vor fi cuprinse în
formația de lucru în acord global de
la locurile de muncă unde au fost
repartizate și vor fi retribuite în ra
port cu retribuția lor tarifară și
timpul lucrat, precum și cu nivelul
de realizare a sarcinilor contractate
in acord global de formația respec
tivă.
(2) Lucrările de complexitate deo
sebită, cel puțin la nivelul celor pre
văzute în indicatoarele tarifare de
calificare la ultima categorie, execu

tate în acord direct individual de că
tre maiștri, ingineri și subingineri,
în cadrul acordului global, vor fi ta
rifate cu retribuțiile prevăzute de
lege pentru muncitorii specialiști.
Art. 11. — Pentru personalul din
unitățile agricole de stat, inclusiv
personalul retribuit de stat din coo
perativele agricole de producție și
din consiliile unice agroindustriale
de stat și cooperatiste, cuprins în

acord global, în situația în care or
ganul ierarhic superior împreună cu
Banca pentru Agricultură și Indus
tria Alimentară constată, în cursul
anului, că se prelimină o realizare
a producției agricole planificate mai
mică decît proporția în care, potrivit
legii, se acordă avansul lunar din
retribuție, acesta se reduce în mod
corespunzător, începînd din luna în
care s-au făcut asemenea prelimi

nări. La sfîrșitul anului retribuția se
stabilește definitiv .corespunzător
gradului de realizare a sarcinilor
asumate prin contract.
Art. 12. — La obiectivele de in
vestiții predate, la care s-au realizat
economii față de valoarea planifica
tă și au fost respectate prevederile
proiectelor și calitatea prescrisă a
lucrărilor, se consideră realizată va
loarea planificată.

CAPITOLUL in

Aplicarea unor forme de retribuire specifice
Art. 13. — (1) Personalul de con
ducere și de execuție. tehnic, econo
mic și de altă specialitate din unită
țile comerciale cu amănuntul, cu ri
dicata, de alimentație publică și tu
rism, inclusiv direcțiile comerciale,
oficiile județene de turism, Centrala
de turism O.N.T. Litoral, uniunile
județene și cooperativele de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfurilor
se retribuie in acord direct propor
țional cu gradul de îndeplinire a pla
nului cumulat de desfacere, prestări
de servicii, turism, achiziții și pro
ducție.
(2) Retribuția stabilită potrivit alin.
(1) se acordă integral dacă se reali
zează beneficiul planificat, planul de
încasări valutare, planul de export,
cheltuielile la 1 000 lei desfacere și
planul de recuperare a ambalajelor
refolosibile.
(3) în cazul nerealizării condițiilor
prevăzute la alin. (2) suma cuvenită
proporțional cu îndeplinirea planului
cumulat de desfacere, prestări de ser
vicii, turism, achiziții și producție va
fi diminuată suplimentar în raport
cu gradul de nerealizare a condițiilor,
pînă la limita a 10 procente.
Art. 14. — Muncitorilor și persona
lului opera tiv din unitățile de apro
vizionare tehnico-materială și din
cele de recuperare și valorificare â
materialelor refolosibile li se aplică
forma de retribuire în remiză, expri
mată prin cote la 10 000, 1 000 sau 100
lei desfacere, respectiv încasări din

vînzarea produselor ori volum de co
lectare.
Art. 15. — Personalul de conduce
re și de execuție tehnic, economic și
de altă specialitate din bazele de
aprovizionare tehnico-materială, din
unitățile de contractări-achiziții și
din activitatea de exploatare a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare se re
tribuie în acord direct proporțional
cu gradul de îndeplinire a planului
la indicatorii specifici acestor unități,
precum și a planului producției fizice
a unităților aprovizionate — în cazul
bazelor de aprovizionare tehnico-ma
terială. Indicatorii, condițiile și cotele
de majorare sau diminuare a retribu
ției se stabilesc, anual, prin planul
național unic de dezvoltare economico-socială.
Art. 16. — (1) Pentru personalul
tehnic, economic, de altă specialitate
și administrativ, precum și pentru
celelalte Categorii de personal, necu
prinse în acord global, se stabilesc
sarcini de muncă concrete, pe bază
de norme de muncă și normative de
personal, precizîndu-se cantitatea și
calitatea lucrărilor, termenele de exe
cuție sau alte asemenea obligații, po
trivit specificului muncii. Retribuirea
acestui personal se face în raport cu
realizarea sarcinilor de muncă și a ce
lorlalte obligații stabilite.
(2) Ministerele, celelalte organe
centrale, comitetele executive ale
consiliilor populare județene și al
municipiului București vor lua mă
suri pentru elaborarea de norme de

muncă și normative de personal, în
unități, pentru toate locurile de mun
că și categoriile de personal, în vede
rea folosirii raționale și eficiente a
întregului personal. Comitetul de Stat
al Planificării și Ministerul Muncii
vor face propuneri pentru cuprinde
rea în plan a sarcinilor de îmbunătă
țire continuă a normelor de muncă
și normativelor de personal, urmă
rind permanent realizarea acestora.
(3) Activitățile, meseriile și locurile
de muncă, care nu se cuprind în
acord global se stabilesc, anual, prin
planul național, unic de dezvoltare
economico-socială.
(4) Pentru personalul din condu
cerea unității și compartimentele
funcționale, precum și pentru maiș
trii, personalul de execuție tehnic,
economic, de altă specialitate și per
sonalul de conducere din subunită
țile de producție, necuprinși în acord
global, mărimea adaosului retribuți
ei tarifare este de 1 la sută din re
tribuția tarifară și, după caz, din in
demnizația de conducere, pentru fie
care procent de depășire a indicato
rilor stabiliți, luați împreună. Cu
aceleași procente se diminuează re
tribuția tarifară și, după caz, indem
nizația de conducere a personalului,
în cazul nerealizării indicatorilor sau
a sarcinilor prevăzute.
(o) Adaosul ce se poate stabili pen
tru depășirea sarcinilor ce decurg din
planul unității sau al compartimen
tului, precum și diminuarea ce poate
fi aplicată, în cazul nerealizării aces
tor sarcini, sînt nelimitate.

CAPITOLUL IV

Criteriile de acordare a retribuției tarifare
pentru personalul muncitor din administrația
de stat, centrale industriale și alte unități
necuprinse în acord global
Art. 17. — (1) Indicatorii în func
ție de care se acordă retribuția pen
tru personalul din ministere și cele
lalte organe centrale, inclusiv miniș
trii, și pentru personalul din condu
cerea și aparatul comitetelor executi
ve ale consiliilor populare județene
și al municipiului București, precum
și cotele de majorare sau de diminu
are a retribuției în raport cu gradul
de îndeplinire a indicatorilor de plan
sînt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Modificarea indicatorilor și a
cotelor din anexa nr. 1 se poate face,
anual, prin planul național unic de
dezvoltare economico-socială.
(3) Pentru personalul din centrale
Industriale, din alte organe ale admi
nistrației de stat decît cele prevăzute
la alin. (1) sau din unitățile necu
prinse în acord global prevăzute în
planul național unic de dezvoltare
economico-socială, indicatorii și cote
le de majorare sau de diminuare a

retribuției pentru fiecare indicator se
stabilesc, anual, de către ministere,
celelalte organe centrale și comitetele
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București,
ținînd seama de indicatorii și cotele
ce revin acestora, potrivit alin. (1).
Art. 18. — (1) Majorarea sau di
minuarea retribuției tarifare și, după
caz, a indemnizației de conducere
pentru personalul de la art. 17 se de
termină trimestrial, în funcție de co
tele prevăzute prin plan pentru fie
care indicator și de gradul de reali
zare a indicatorilor stabiliți.
(2) La sfîrșitul fiecărui trimestru,
în raport cu gradul de realizare a
indicatorilor, cumulat de la începutul
anului, se majorează sau se dimi
nuează fondul aferent retribuțiilor
tarifare inclusiv indemnizația de
conducere, pe aceeași perioadă, pen
tru personalul prevăzut în plan.
Fondul astfel determinat se reparti

zează personalului existent în raport
cu retribuția, tarifară și timpul lu
crat. Pe această bază se acordă, neli
mitat, adaosul cuvenit sau se reține,
in mod eșalonat în următoarele 3
luni, diminuarea rezultată.
Art. 19. — Pentru întregul perso
nal din ministerele și celelalte orga
ne centrale, precum și pentru perso
nalul din organele locale și terito
riale de specialitate din subordinea
acestora sau a comitetelor executive
ale consiliilor populare județene și
al municipiului București, prevăzute
în anexa nr. 2, retribuția tarifară și,
după caz, indemnizația de conducere
se acordă în raport cu realizarea sar
cinilor de muncă concrete, stabilite
pe bază de norme de muncă și nor
mative de personal, precum și a
obligațiilor care decurg din planul
național unic de dezvoltare economi
co-socială, din alte acte normative,
din planurile de muncă și regula
mentele de organizare și funcționare.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale
Art. 20. — Activitățile, meseriile
și locurile de muncă, care nu se cu
prind în acord global, în anul 1983,
sînt stabilite în anexa nr. 3.
Art. 21. — (1) Prevederile pre

zentului decret se aplică începînd cu
data de 1 octombrie 1983.
(2) Pe data intrării în vigoare a
prezentului decret, prevederile din
Legea retribuirii după cantitatea și

calitatea muncii nr. 57/1974 prevă
zute în anexa nr. 4, precum și orice
alte dispoziții contrare se abrogă.
Art. 22. — Anexele nr. 1—4 fac
parte integrantă din prezentul decret.

NiCOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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Adunare festivă cu prilejui celei de-a 35-a
aniversări a R. P. D. Coreene

Excelenței Sale Domnului FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

MANILA
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez calda
felicitări și cele mai bune urări de sănătate si fericire personală.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre
țările și popoarele noastre se vor întări și mai mult in anii ce vin, atît
pe plan bilateral, cit șl pe arena internațională, în interesul păcii, dezvoltării
independente și cooperării in întreaga lume.

Luni după-amiază s avut loc. la
Galați, o adunare festivă prilejuită
de cea de-a 35-a aniversare a creării
Republicii Populare Democrate Co
reene, organizată de Comitetul jude
țean Galați al P.C.R., la care au luat
parte reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă și obștești. numeroși
oameni ai muncii.
Au fost prezenți Sin In Ha. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București,
membri ai ambasadei, precum și
delegația Asociației de prietenie coreeano-română, aflată în vizită în
țara noastră.
Despre semnificația evenimentului
aniversat a vorbit Victoria Popescu,
prim-vicepreședinte al Consiliului
popular aii municipiului Galați, care
a evocat lupta eroică dusă de po
porul coreean, sub conducerea Parti
dului Muncii, în frunte cu tovarășul
Kim Ir Sen, pentru eliberarea patriei
și apărarea cuceririlor revoluționare,
pentru construirea socialismului și
reunificarea pașnică a țării. Relevînd
tradiționalele relații de prietenie și
colaborare frățească statornicite între
partidele, țările și popoarele noastre,
vorbitoarea a subliniat contribuția
hotărîtoare a întâlnirilor și convorbi
rilor de la București și Phenian din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Kim Ir Sen în lărgirea și

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

PREȘEDINTELE REPUBLICII BOTSWANA
A PĂRĂSIT ȚARA NOASTRĂ
în cursul zilei de duminică, pre
ședintele Republicii Botswana, pre
ședintele Partidului Democratic din
Botswana, Quett K. J. Masire, și
persoanele oficiale care-1 însoțesc
au făcut o vizită la Palatul cultural
din Arad, unde a fost prezentată
Expoziția permanentă de istorie din
cadrul muzeului județean.
înaltului oaspete i-au fost înfăți
șate cele mai valoroase exponate, ce
relevă contribuția importantă a lo
cuitorilor orașului și județului Arad
la dezvoltarea economico-socială a
țării, încă din cele mai vechi tim
puri, pînă la realizările din anii
construcției socialiste, caracterizați
printr-un puternic avînt în toate
sectoarele vieții economice și socia
le, îndeosebi in perioada de cînd în
fruntea partidului și statului nostru
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Șeful statului botswanez a consem
nat în Cartea de onoare a muzeului,
în cuvinte pline de căldură, admira
ția față de istoria poporului român,
față de dirzenia cu care și-a apărat
țara, în decursul timpului, luptînd
pentru unitate și independență na
țională. După vizitarea muzeului,
înalții oaspeți au parcurs pe jos una
din cele mai frumoase părți ale Ara
dului, situată pe malul Mureșu
lui. Apoi, în cadrul unei expoziții,
președintelui Botswanei i-au fost în
fățișate cîteva din realizările Aso
ciației de sere din Arad, precum și
creații populare specifice locuințelor
țărănești din Cîmpia Aradului.
Salutați de președintele Consiliu
lui popular al județului Arad, de re
prezentanți ăi autorităților locale,
președintele Quett K. J. Masire și
doamna G. Masire au părăsit Aradul,
îndreptîndu-se spre Timișoara.
La intrarea în județul Timiș, pre

ședintele Botswanei a fost întîmpînat cu cordialitate de președintele
consiliului popular județean, Cornel
Pacoste. După ce au trecut prin mu
nicipiul Timișoara, oaspeții s-au în
dreptat spre punctul de frontieră
Stamora-Moravița, de la granița cu
R.S.F. Iugoslavia.
înainte de a părăsi teritoriul țării
noastre, președintele Botswanei și-a
luat un călduros rămas bun de la
tovarășii Petru Enache, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Emilia
Sonea, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Cornel Pacoste, pre
ședintele Consiliului popular al ju
dețului Timiș, general-locotenent
Constantin Popa, locțiitor al șefului
Marelui stat major, de la celelalte
persoane oficiale române care l-au
însoțit în această vizită.
Președintele Quett K. J. Masire
și-a exprimat din nou satisfacția
pentru vizita efectuată în țara noas
tră, pentru rezultatele convorbirilor
avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, exprimînd în
treaga gratitudine poporului român
pentru ospitalitatea deosebită mani
festată pe întreg parcursul vizitei.
Șeful statului botswanez a dat o
înaltă apreciere realizărilor oameni
lor muncii români în dezvoltarea
multilaterală a țării și și-a expri
mat convingerea că vizita sa în
România va avea o influență deose
bită pentru întărirea relațiilor de
prietenie și colaborare dintre cele
două țări și popoare.
înaltul oaspete și persoanele ofi
ciale botswaneze au părăsit apoi te
ritoriul țării noastre, îndreptindu-se
spre R.S.F. Iugoslavia.
(Agerpres)

tV
PROGRAMELE l ȘI 8
ie.» Telex
10,50 Muzică populară instrumentală
In Jurul orei 11 : transmisiune directă :
adunarea populară din municipiu!
Tg. Mureș prilejuită de vizita de
lucru in județul Mureș a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România
O Moment folcloric

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 13
septembrie, ora 21 — 16 septembrie, ora
21. In țară : Vremea se va răci In toate
regiunile țării. Cerul va fi temporar
noros. Vor cădea ploi locale care vor
avea șl caracter de averse. Izolat can
titățile de apă vor putea depăși 20 litri

aprofundarea acestor raporturi. în
interesul reciproc, aî cauzei păcii si
socialismului.
A luat apoi cuvtotuî Yun Să. mi
nistrul muncii al R.P.D. Coreene,
președintele Asociației de prietenie
coreeano-română, care a trecut în
revistă principalele momente ale lup
tei poporului coreean pentru elibe
rarea țării și instaurarea puterii
populare, pentru realizarea idealului
național al reunificării independente
și pașnice a patriei. Vorbitorul a evi
dențiat, de asemenea, succesele do
bândite de poporul său în cei 35 de
ani de existență liberă în opera de
construire a orînduirii socialiste.
Referindu-se la cursul ascendent al
legăturilor de prietenie dintre parti
dele și .popoarele celor două țări, vor
bitorul a evidențiat rolul hotărîtor pa
care îl au în această direcție înțele
gerile convenite la nivel înalt cu
prilejul întîlnirilor și convorbirilor
dintre tovarășul Kim Ir Sen și to
varășul Nicolae Ceaușescu.
în încheiere, președintele Asocia
ției de prietenie coreeano-română a
exprimat sentimente de gratitudine
Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului român pentru
sprijinul frățesc și solidaritatea mili
tantă manifestate față de’ lupta po
porului coreean.
(Agerpres)
PROGRAMUL 1
iș.Mi Telex
16,05 Laureat! al Festivalului național
„Clntarea României”
16.20 Pe agenda școlii
16.45 Sub tricolor, la datori*
17,00 Universul femeilor
17.50 lOOtt de seri
,
20.00 Telejurnal (parțial color)
20,30 Actualitatea în economie
20.45 Cîntece despre tară
20.50 Videoteca internațională (color)
21.20 Teatru TV. Extemporal despre
viată
22,40 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL 8
20,00 Telejurnal
20\45 Buletin rutier
21,00 Salonul TV al artelor plastice
ai,45 Seară de muzică românească
pa metru pătrat. Viatul va prezenta in
tensificări locale de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre
6 și 16 grade, iar cele maxime intre 17
și 27 de grade. In București t Vreme în
răcire. Cerul va fi temporar noros. Va
ploua și sub formă de averse. Vintul
va sufla moderat cu intensificări, de
scurtă ■ durată. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 8 șl 11 grade, cele
maxime între 23 si 26 de grade. (Ileana
Mihăllă, meteorolog de serviciu).

Cronica zilei 13
Prin Decret prezidențial, tovarășul
Gheorghe Apostol a fost numit am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România
în Republica Federativă a Braziliei,
In locul tovarășului Nicolae Ghenea.
★

Lunt a sosit In Capitală Karin S8der, prim-vicepreședinte al Partidu
lui de Centru din Suedia, care în
treprinde o vizită în România la in
vitația Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste,
în aceeași zi, oaspetele a avut con
vorbiri la Consiliul Național al
F.D.U.S. cu tovarășa Tamara Maria
Dobrin, președinte executiv. Cu acest
prilej, au fost prezentate principa
lele activități și preocupări actuale
ale F.D.U.S. pentru traducerea în
viață a politicii interne și externe a
partidului și statului nostru ți au fost
înfățișate activitățile Partidului de
Centru din Suedia. A fost exprima
tă dorința dezvoltării raporturilor de
informare și de conlucrare dintre
F.D.U.S. și Partidul de Centru din
Suedia, în vederea adînclrii și extin
derii relațiilor dintre cele două țări
și popoare.
Biroul Consiliului Național al
F.D.U.S. a oferit un dineu în cinstea
prim-vicepreședintelui Partidului de
Centru din Suedia.
A fost prezent Per Bertil Kollberg,
ambasadorul Suediei la București.
(Agerpres)

Artiștii Operei în mijlocul
muncitorilor
A devenit o frumoasă tradiție ca
artiștii primei instituții lirice a țării,
Opera Română din București, să fie
oaspeții muncitorilor din fabrici, uzi
ne, mari platforme industriale. Și în
această toamnă ei au prefațat des
chiderea stagiunii cu un amplu con
cert de arii, coruri și uverturi ce
lebre, concert dedicat oamenilor
muncii de la UREMOAS. Au venit
la această intîlnire muzicală soliști
de prestigiu, binecunoscuți pentru
măiestria lor atît în țară, cit și din
colo de fruntarii : Maria SlătinaruNistor, Mariana Stoica, Marina Mirea. Constantin Gabor, Pompei Hărășteanu, Eduard Tumageanian, Cor
nelia Angelescu, Lucian Marinescu,
Nicolae Urziceanu, Mihaela Agachi,
Ionel Voineag, precum și impunătoa
rele colective ale corului și orches
trei dirijate de Cornel Trăilescu șl
Stelian Olariu. (Cristian Dan).

PRECIZĂRI, ARGUMENTE, CALCULE
pe marginea Decretului Consiliului de Stat pentru majorarea
retribuției personalului muncitor
Azi, cîteva calcule concrete privind
Puternic stimulent pentru muncă
temeinic organizată
CREȘTEREA VENITURILOR OAMENILOR MUNCII
DIN INDUSTRIA PETROLULUI
MUNCITOR-OPERATOR
care lucrează la extracția de petrol, categoria 4, treapta II, cu o vechime neîntreruptă în 'aceeași unitate de
15—20 ani
- in lei -

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

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

în

pînă la
1 septem
brie

de la
1 septem
brie

pînă la
1 septem
brie

după
1 septem
brie

pînă la
1 septem
brie

de la
1 septem
brie

Retribuția tarifară
Sporul
de vechime
Adaosul de acord
sau diminuarea
de retribuție

2122

2 317

2 122

2 317

2 122

2 317

149

278

149

278

-

4-212

4-232

—212

-232

TOTAL

2 271

2 595

2 483

2 827

2 059

2 363

Venituri

149(7%)

—

278(12%)

cazul nerealizării
sarcinilor de plan
cu 10 la sută

MAISTRU
care lucrează la extracția de petrol, gradația 4, cu o vechime neîntreruptă în aceeași unitate de peste 20 ani
- în lei -

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

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

In

pînă la
1 septem
brie

de la
1 septem
brie

pînă la
1 septem
brie

după
1 septem
brie

pină la
1 septem
brie

de la
1 septem
brie

Retribuția tarifară
Sporul
de vechime
Adaosul de acord
sau diminuarea
de retribuție

2 670

2 920

2 670

2 920

2 670

2 920

267

438

267

438

-

4-267

4-292

-267

-292

TOTAL

2 937

3 358

3 204

3 650

2 670

3 066

267(10%)

-

438(15%)

Așa cum s-a precizat la calculele privind industria
minieră, și în industria petrolului se adaugă la totalul
veniturilor înscrise in tabelele prezentate mai sus și alte
sume care se acordă individual personalului muncitor,
sub formă de participare la realizarea producției, be
neficiilor și ia împărțirea beneficiilor, premii în cursul
anului pentru realizări deosebite și alte categorii de
premii și stimulente, care, după cum se precizează în
Decretul pentru majorarea retribuției personalului mun

cinema
0 Misterele Bucureștilor : PATRIA
(11 36 25) — 9: 1.1,15: 13,30: 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18:
20,15, FAVORIT
(45 31 70) —’ 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
@ Răzbunarea haiducilor : CENTRAL
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
O Melodii la Costinești :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
© La capătul liniei : DRUMUL SĂRII
(3-1 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.

cazul nerealizării
sarcinilor de plan
cu 10 la sută

citor, sînt neplafonate. De asemenea, adaosul de acord
poate fi muit mai mare decît cel luat in calculele pre
zentate, în funcție de procentul de depășire a sarcinilor
de plan. Cît privește sporul de vechime, care se acordă
pentru activitate neîntreruptă în aceeași unitate, acesta
nu este influențat de nivelul de îndeplinire a sarcinilor
de plan, întrucît se calculează procentual față de re
tribuția tarifară.

(Cu concursul specialiștilor din Ministerul Muncii).

• Departe de Tlperrary : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Duios Anastasia trecea : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© Viraj periculos : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
@ Haiducii lui
Șaptecai :
ARTA
(213-186) — 9; li; 13; 15; 17,15; 19, la
grădină — 20,30.
@ 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.
O Nea Mărin miliardar :
MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.
• Haiducii : PACEA (60 30 85) — 15,30;
17.30: 19,30.
e Dacii : VIITORUL (U 48 03) — 15,30;
17,30; 19,30.
• B.D. La munte șl la mare 2 VOLGA

(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20.
O Femeia dispărută : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 20, EXCELSIOR
(G5 49 45) — 9; 1-1,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
@ Revanșa — 14; 16; Mult mal de
preț e iubirea — 10; 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 —- 9; 10,30;
12;
13,30, Concertul — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38).
® Ancheta
a stabilit ;
GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,15; 16,30-; 15,45; 18; 20.
• Călătorul cu cătușe :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
® Contrabandă Ia vamă ; COSMOS

Am citit cu multă atenție Decre
tul Consiliului de Stat privind ma
jorarea retribuției personalului
muncitor. Aplicarea prevederilor
sale constituie o dovadă conclu
dentă a grijii statornice a parti
dului nostru, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru creș
terea continuă a nivelului de trai
al celor ce muncesc, al întregului
popor, in strinsă legătură cu
rezultatele concrete obținute in
dezvoltarea economică a tării, în
sporirea avuției naționale. Iată de
ce trebuie să înțelegem că bună
starea noastră depinde, in primul
rînd de noi. beneficiarii măsurilor
stabilite, de contribuția pe care o
aducem ia progresul multilateral
al patriei.
Desigur, ne bucură faptul că noi,
petroliștii, sîntem printre primele
detașamente de oameni ai muncii
care beneficiază de majorarea re
tribuției. Totodată, sîntem pe de
plin conștienți de marea răspunde
re ce ne revine pentru creșterea
continuă a producției de țiței, in
vederea sporirii substanțiale a con
tribuției noastre la asigurarea in
dependenței energetice a tării și a
bazei de materii prime. Și, fără
îndoială, răspunsul nostru trebuie
să fie pe giăsura grijii pe care o
arată conducerea partidului pen
tru cseșterea nivelului de trai :
zilnic să extragem cantități tot
mai mari de țiței, realizind șî de
pășind planul.
Fiecare din prevederile recentu
lui decret are, practic, semnifica
ții aparte. în ce mă privește, mă
voi referi la două mai importante,
însoțindu-ie de calcule referitoare
la cîștigul meu. Așa, de pildă. De
cretul Consiliului de Stat prevede,
ca un element esențial al perfecțio
nării sistemului de retribuire, creș
terea părții variabile din veniturile
totale ale personalului muncitor.
Aceasta va stimula și va intări și
mai mult răspunderea colectivelor
de oameni ai muncii în îndeplini
rea și depășirea producției. în creș
terea productivității muncii, redu
cerea costurilor de producție și. în
primul rind, a consumurilor mate
riale, și. pe această bază, obținerea
unor beneficii sporite. De însem
nate cîștiguri suplimentare vor be
neficia oamenii muncii prin majo
rarea sporului de vechime neîntre
ruptă in aceeași unitate. Această
măsură are o importanță deosebită
pentru asigurarea unei mai mari
stabilități a forței de muncă și în
tărirea disciplinei în producție,
pentru mărirea interesului fiecărui
om al muncii in ridicarea continuă
a nivelului de pregătire tehnicoprofesională.
Dar iată. acum, calculele con
crete privind veniturile suplimen
tare pe care le voi realiza :
Lucrez de cițiva ani ca »ondo?
șef la formația 15 de intervenții

027 54 95) — 9,30: 1M&; 13,86; 15,30;
17,30; 19,30.
• Elvis; CULTURAL (83 50 13) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15,
SCALA
(11 03 72) — 8,45; lil; 13,15; 15,30; 18;
20,15.
• Cobra : CAPITOL (16 2917) — 9;
11,15; 13,30; 15,43; 16; 20,30, la grădină
~ 19.45.
• Adio, dar rămîn cu tine : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
® Despărțire temporară î FEROVIAR
(50 51 40) - 9; 12; 16; 19.
• Cascadorul
Hooper ;
DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20. LIRA (317171) — 15,30-; 18; 20, la
grădină — 20,15.
• Kagemusha : UNION (13 « 04) —
— 10; 13; 16; 19.

din cadrul brigăzii da producția
petrolieră nr. 5. Sînt Încadrat la
categoria a IV-a bază și am un
cîștig lunar de 2 801 lei, format din
retribuția tarifară de 2 234 lei, spo
rul de vechime de 67 lei (3 la sută)
și 500 lei reprezentînd acordul și
sporul de noapte. Prin aplicarea
prevederilor noului decret, din
această lună voi primi o retribuție
tarifară de 2 636 lei. Decretul sti
pulează că personalul muncitor va
beneficia de sporul pentru vechi
me neîntreruptă în aceeași unita
te în cotele majorate aprobate prin
Legea nr. 2/1983. Ca atare, la re
tribuția mea se adaugă 132 Iei spor
de vechime neîntreruptă (cotă ma
jorată), plus 590 lei acord și spor
de noapte. Veniturile mele lunare
ajung deci la 3 358 lei, sporind cu
557 Iei. în condițiile realizării în
tocmai a sarcinilor de plan.
Desigur, măsurile adoptate con
stituie un puternic stimulent pen
tru munca mea și a tuturor pe
troliștilor de Ia Schela Videle.
Pentru a răspunde prin fapte grijii
partidului, ne angajăm să ne înze
cim eforturile iii vederea sporirii
continue a producției, productivi
tății muncii. creșterii generale a
eficientei economice. Dealtfel. în
brigada în care lucrez producția
zilnică de țiței a crescut in ulti
mele 3 luni cu cîteva zeci de tone
față de realizările din prima par
te a anului.
Pentru a ne spori contribuția la
dezvoltarea bazei de materii prime
și energetice a țării s-a stabilit un
program de măsuri tehnico-organizatorice concrete, care au în vede
re ridicarea pregătirii profesionale
a tuturor sondorilor de intervenție
din brigadă, organizarea temeinică
a lucrărilor de reparații, printr-o
bună aprovizionare cu piese de
schimb și materiale, reducerea du
ratei opririi sondelor, întărirea dis
ciplinei în muncă, creșterea exi
genței și responsabilității muncito
rești. De asemenea, printr-o conlu
crare mai strinsă cu furnizorii noș
tri sperăm să primim materiale tubulare și pentru pompele de fund
de calitate mai bună.
Noi cei din brigada nr. 5. ne-am
angajat să livrăm suplimentar eco
nomiei naționale, pină la sfîrșitul
anului, aproape 1 000 tone de țiței.
Așa înțelegem noi să răspundem
măsurilor stabilite de conducerea
de partid și de stat pentru creș
terea calității vieții noastre și pro
gresul general al patriei — prin
fapte rodnice de muncă, prin ordi
ne și disciplină, prin valorificarea
superioară a rezervelor de hidro
carburi.

Ion S. BRATU

sondor șef, brigodo nr. 5,
Schela de producție petrolieră
Videle

S Omul păianjen se Întoarce ; GIULEȘTI (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.
O Camionul de cfursă lungă •: FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20.
• A fost Odată un Hollywood : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14,15;
17; 19,30.
• Dublu delict î STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• iubire fără
soare :
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
® Drumul spre Rio : TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30.; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,45, GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20.
<® Școala curajului III : PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.

septembrie - Ziua pompierilor
ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALA

Luni după-amiază a avut loc in
Capitală o adunare festivă organi
zată cu prilejul împlinirii a 135 de
ani de la eroicele lupte din Dealul
Spirii și a Zilei pompierilor din
Republica Socialistă România.
Au luat parte membri ai Consi
liului de conducere al Ministerului
de Interne, cadre din direcțiile și
unitățile centrale ale ministerului
și din Comandamentul pompierilor,
generali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai colectivelor de oameni
ai muncii din întreprinderi bucureștene și ai formațiilor civile de
pompieri.
Adunarea a fost deschisă de to
varășul Ion Popa, secretar al Comi
tetului municipal
București al
P.C.R. ,
Despre semnificația evenimentului
a vorbit general-maior Gheorghe
Briceag, comandantul pompierilor,
Potrivit tradiției statornicite, In
fiecare an, la 13 septembrie este
sărbătorită „Ziua pompierilor".
în acest an, sărbătorirea zilei de
13 septembrie are loc în climatul
de efervescență revoluționară ge
nerat de împlinirea a 18 ani de la
Congresul al IX-lea al P.C.R., con
gres care se leagă nemijlocit de
activitatea tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, de clarviziunea și pro
funzimea cu care secretarul gene
ral al partidului nostru a exami
nat prezentul și viitorul țării, imprimînd gîndirii și practicii revo
luționare un spirit novator, care,
de-a lungul anilor, și-a pus am
prenta asupra întregii vieți economico-sociale.
Prin grija partidului și statului,
personal a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pentru protejarea între
gii avuții naționale, a fost elaborat
în ultimii ani un nou cadru juri
dic, care reglementează unitar, la
nivelul cerințelor actuale, sistemul
de organizare și desfășurare a ac
tivității de prevenire și stingere a
incendiilor, de limitare și înlăturare
a efectelor evenimentelor de acest
fel.
în spiritul indicațiilor date de se
cretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
potrivit actelor normative in vi
goare, pompierii militari și civili,
precum și comisiile tehnice de pre
venire și stingere a incendiilor
și-au perfecționat activitatea, desfășurînd cu mai multă exigență
controlul tehnic de prevenire a in
cendiilor în sectoarele lor de ac
tivitate.
Efortul principal a fost îndreptat
spre platformele industriale chimi
ce, petrochimice și siderurgice,
spre obiectivele cu mari gospodă
rii de cabluri, cu instalații și pro
cese tehnologice complexe, ce pre

care a evocat glorioasele tradiții
de luptă ale pompierilor români,
contribuția lor la opera de con
struire a socialismului, la apărarea
proprietății socialiste, a vieții și
bunurilor cetățenilor. •
într-o atmosferă însufletitoare,
participanții la adunare au adoptat
o telegramă adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, comandantul suprem al
forțelor armate, în care se exprimă
hotărîrea fermă a pompierilor de a
sluji cu abnegație și totală dăruire
patria socialistă, de1 a face totul
pentru a-și perfecționa stilul și
metodele de muncă, neprecupețind
nici un efort pentru indeplinirea
exemplară a nobilei misiuni care
le este încredințată de conducerea
de partid și de stat.
(Agerpres)

zintă un grad ridicat de pericol în
exploatare, spre unitățile economi
ce unde se folosesc materii prime
sau se obțin produse finite com
bustibile și inflamabile, precum și
spre construcțiile cu multe persoane
sau care adăpostesc bunuri de
mare valoare.
Punînd un accent deosebit pe
prevenirea incendiilor, comandanții
unităților și subunităților de pom
pieri au acordat o atenție constantă
pregătirii pompierilor militari și
civili, în vederea asigurării unor
intervenții prompte și eficiente la
stingerea incendiilor.
Pompierii din patria noastră,
conștienți că au obligația să-și per
fecționeze continuu activitatea, sînt
hotărîți să lupte cu și mai multă
perseverență pentru înfăptuirea
consecventă și respectarea inte
grală de către toți a regle
mentărilor legale, să se stră
duiască mai mult pentru an
trenarea specialiștilor, cadrelor cu
experiență, a deputaților și altor
activiști obștești, a tuturor oame
nilor muncii la crearea unei tot
mai puternice opinii de masă îm
potriva neglijențelor, lipsei de răs
pundere care creează pericole de
incendii, pentru creșterea grijii și
a gradului de protecție a obiecti
velor industriale și agricole, a uni
tăților economice, edificiilor socialculturale, a locuințelor cetățenilor.
Integrați în mod organic în efortul
general al oamenilor muncii pentru
traducerea în viață a hotărîrilor
celui de-al XII-lea Congres al
P.C.R. și ale Conferinței Naționale
a partidului, toți membrii forma
țiunilor de pompieri sînt ferm hotărîți să acționeze cu toate forțele
lor pentru apărarea împotriva ori
căror pericole a avuției naționale,
a vieții și bunurilor create de har
nicul și talentatul nostru popor.

• SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT
TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
învingători : Mircea Romașcanu și echipa Dinamo București
Cea de-a 21-a ediție a Turului tală. a fost cîștlgată de dinamociclist al României s-a încheiat cu vistul Ionel Gancea, .. cronometrat
victoria rutierului dinamovist Mir pe distanta Cimpulung Miiscelcea Romașcanu, care a acoperit București (145 km) în 3 h 40’21”
864,400 km (8 etape) în 22 1128’05”, (medie orară 39,480 km). Pe locu
cu o medie orară de 38,560 km. rile următoare s-au clasat I.
Mircea Romașcanu își înscrie pen Schneider (Voința Arad) — în atru a doua oară numele în palma celași timp cu învingătorul, și S.
Oprescu (Olimpia — Stirom) la 2”.
resul celei mai importante curse
cicliste de la noi. după ce fusese
La festivitatea de încheiere a
învingător la ediția din 1974. Pe cursei, pe lingă trofeele oferite de
locul doi in clasamentul general organizatori și de unele publicații
s-a clasat Ionel Gancea (Dinamo) de presă, redacția noastră a oferit
la 45”, urmat la rîndul său de Cor „Cupa ziarului Scînteia" echipei
nel Nicolae (Dinamo) Ia 1’56”, Va- ciștigătoare — Dinamo I, alcătuită
sile Apostol (Metalul Plopeni) — din Mircea Romașcanu, Constantin
la 1’59”, Gheorghe Lăutaru (Dina Cărutașu. Ionel .Gancea, Valentin
mo) Ia 2’21”, Cristian Neagoe Constantinescu, Costică Paraschiv,
(Steaua) la 3’07”.
și Cornel Nicolae, antrenor Nicolae
Clasamentul final pe echipe : 1. Voicu ; de asemenea, a oferit
Dinamo I, 2. Dinamo II. 3. Me
talul Plopeni. 4, Steaua, 5. C.I.B.O. premii și celui mai bun sprinter
(Mircea Romașcanu) și celui mai
Brașov.
Ultima etapă, a opta, cu sosirea bun junior participant la cursă
(Gabriel Coloji — Voința Ploiești).
pe stadionul Tineretului din Capi

FOTBAL:

Miercuri, în noua ediție a cupelor europene
Miercuri. 14 septembrie, începe o
nouă ediție a competițiilor europene
de fotbal intercluburi.
Din programul celor trei cupe se
remarcă următoarele meciuri : „Cupa
campionilor
eure.-’ni." :
Kuusysi
Lahti — Dinamo E ureșii ; Roma —
Goteborg ; Ajax Amsterdam — Olympiakos Pireu ; Rapid Viena —
Nantes ; Dinamo Minsk — Grasshop
pers Zurich ; Lech Poznan — Atleti
co Bilbao ; „Cupa cupelor" : F. C.
Barcelona — F. C. Magdeburg ; Inns
bruck — F. C. Koln ; Dinamo Za
greb — F. C. Porto ; Manchester
United — Dukla Praga ; A.E.K. Ate
na — Ujpest Dozsa Budapesta ; Ju
ventus — Gdansk ; „Cupa U.E.F.A.":
Universitatea Craiova — Hajduk
Split ; Sportul studențesc — Sturm
Graz ; Vitoria Guimaraes — Aston
Villa ; Sparta Praga — Real Madrid;
Sevilla — Sporting Lisabona ; Stutt
gart — Levski Spartak Sofia ; P.S.V.
Eindhoven — Ferencvaros Budapes-

ta ; F. C. Kaiserslautern — Watford;
Verona — Steaua Roșie Belgrad ;
Nottingham Forest — Vorwărts
Frankfurt pe Oder ; Werder Bremen
— Malmo ; Bordeaux — Lokomotiv
Leipzig.
★

Echipa Hajduk Split, care miercuri
va întilni formația Universitatea
Craiova în „Cupa U.E.F.A.". se află
pe primul loc în clasamentul cam
pionatului iugoslav de fotbal, totalizind după șase etape 9 puncte. în
etapa a 6-a, Hajduk Split a întrecut
pe teren propriu, cu scorul de 2—0,
formația Vardar Skoplie.
★

în etapa a 4-a a campionatului de
fotbal al Austriei, echipa Sturm
Graz, adversara formației Sportul
studențesc în „Cupa U.E.F.A,". a în
vins pe teren propriu, cu scorul de
2—0. echipa S. V. St. Veit. în clasa
ment continuă să conducă Sturm
Graz cu 8 puncte.

TENIS:

Connors, pentru a cincea oară...
Campionatele internaționale de te
nis ale S.U.A., s-au încheiat la Flu
shing Meadow cu victoria jucătoru
lui american Jimmy Connors, care
cîștigă pentru a 5-a oară acest pres
tigios turneu, după succesele obținu
te la edițiile din 1974. 1976. 1978 și
1982.
în finală. disputată în prezenta
a circa 20 000 de spectatori. Jimmy
Connors (în vîrstă de 31 de ani) l-a
întrecut in patru seturi, cu 6—3, 6—7,
7—5, 6—0 pe cehoslovacul Ivan
Lendl. Ia capătul unei partide de un

• Bobby Deerfield : GRĂDINA FE
ROVIAR (50 54 40) — 20.
• Războiul stelelor î GRADINA GLORIA (47 46 75) — 20.
$ Dreptate pentru toți ; GRADINA
MODERN (23 71 01) — 20.
<■& Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia: PARC HOTEL (17 08 58)
— 20,15.
• Prietenii mei elefanții ; ARENELE
ROMANE (41 15 36) — 20.

teatre
< Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Comedie de modă veche —

bun nivel tehnic și spectacular care
a durat 3 ore.
Iată rezultatele înregistrate în ul
timele două finale : dublu femei :
Martina Navratilova, Pam Shriver —
Rosalyn Fairbank, Cindy Reynolds
6—7. 6—1, 6—3 ; dublu mixt : Eliza
beth Sayers, John Fitzgerald — Bar
bara Potter. Ferdie Taykan 3—6,
6—3, 6—4. Amintim că, la simplu fe
minin. titlul a fost cucerit de Marti
na Navratilova, iar cel de dublu
masculin de perechea McEnroe —
.Fleming,

19,30-; (sala Atelier) : Fata din Andros
— 19.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*4
(sala Schitu
Măgureanu,
14 75 46) :
Amintiri — 19.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 20.
@ Teatrul Giuleștl (sala
Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19,30.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal Ia
Boema — 19,30.; (grădina Batiștei) :
Funcționarul de la Domenii — 20.
® Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18.30.
Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
între caftan și smoking — 18.30.

VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR EUROPENE

S4 SfMCÂ TOTUL PENTRU OPRIREA AMPLASĂRII
RACHETELOR NUCLEARE, PENTRU RETRAGEREA
Șl DISTRUGEREA CELOR EXISTENTE!
BONN

Al treilea Forum pentru pace

Mitinguri antirăzboinice
în R. S. Cehoslovacă

BONN 12 (Agerpres). — La Kăln didactice (G.E.W.), ca și a mal multor
o avut loc congresul organizației
mișcări ce luptă pentru pace, intre
PRAG A 12 (Agerpres). — în nu-'
„Pedagogii- îp lupta pentru pace", care „Cadrele didactice pentru
meroase orașe și sate din R.S. Cela lucrările căruia au participat pace", „Pedagogi împotriva cursei , hoslovacă au avut loc manifestații
peste 2 500 de delegați - cadre di ’ nebunești a înarmărilor" r- a cerut
in favoarea păcii, relatează agen
dactice vest-germane, cercetători în elevilor și, în general, tineretului
ția C.T.K. în. cadrul mitingurilor
organizate cu acest prilej, vorbitodomeniul pedagogiei, activiști sin studios din R.F.G. să participe la
,
rii
au evidențiat necesitatea actidicali.
manifestațiile de masă prevăzute sâ
Congresul a adresat tuturor pă aibă loc la 22 octombrie la Bonn, , vizării . eforturilor pentru asigu
rarea păcii și securității pe conti
rinților, cadrelor didactice și elevilor
Hamburg, Stuttgart și in alte ora
nentul european și în întreaga
dih R.F.G. apelul de a participa șe ale țării „chiar dacă absența tor
lume.
activ la manifestațiile partizanilor din clasă va fi sancționată".
păcii, programate să se desfășoare
Pe de altă parte, în cadrul con
„NU hotărît
in această toamnă.
ferinței de presă care a avut loc la
In mod deosebit, în cursul dezba Bonn s-a anunțat, de asemenea, că
noilor arme!"
terilor s-a subliniat importanța la 17 septembrie, la Bonn, va avea
deosebită a promovării educației in joc al treilea Forum al păcii care
UAGA (Agerpres). — In comu
nicatul publicat la încheierea unei
spiritul păcii, prevăzîndu-se, in acest
sens, organizarea unor cursuri spe va constitui o manifestare de pro reuniuni consacrate eurorachetelor, grupul parlamentar al Parti
test
a
opiniei
publice
vest-germane
ciale în toate instituțiile de învățăîmpotriva planurilor N.A.T.O. de dului Apelul Creștifi-Democrat (de
mînt din țară.
guvernământ) din Olanda a decla
Congresul - care' s-a desfășurat amplasare a unor noi rachete nu rat că desfășurarea „efectivă" a
din inițiativa Sindicatului cadrelor cleare in Europa.
rachetelor N.A.T.O. in această țară
poate fi „prevenită", iar instalarea
lor va fi de actualitate numai
. dacă negocierile sovieto-americane .
de la Geneva nil vor duce la nici ’
un rezultat.
In cazul unui, eșec al acestor
negocieri, decizia de instalare a
rachetelor va trebui să fie luată
numa.1 in urma unei dezbateri par
lamentare, . precizează comunicatul
citat de . agenția France
Presse.
Potrivit hotăririi N.A.T.O. . din
decembrie 1979, Olanda ar urma să
accepte pe teritoriul ei 48 de ra
chete „Cruise"..

Fonduri pentru
dezvoltare,
nu pentru înarmări
tntr.-un interviu acordat ziaru
lui vest-german „General Anzeiger“, președintele. Băncii Mondia
le, Alden- Clausen, s-a pronunțat
pentru reducerea cheltuielilor răir
litare și- sporirea ajutorului pen
tru dezvoltare, ca mijloc de
promovare a păcii și prospe
rității în lume — transmite agenția Reuter. EL a precizat că în
lume se cheltuiesc anual aproxi
mativ 600 miliarde dolari pentru
înarmare, în timp ce ajutorul pen
tru dezvoltare se cifrează doar la
28 miliarde dolari. „Mă număr
Sub întreita lozincă „Pace, muncă, libertate", zilele trbeute, în S.UA a
cei care consideră că un
fost reeditat „marșul spre Washington", în amintirea manifestației ase , printre
echilibru măi rezonabil între aceste
mănătoare, organizată cu 20 de ani in urmă, de fostul lider al popu
două cifre va duce la sporirea
lației de culoare, Martin Luther King, cunoscut luptător pentru drepttrsecurității și prosperității în lume"
rile civile
— a spus Clausen. __________ y

L

ViENA

Constituirea „Asociației culturale
internaționale a etniei române”
VIENA 12 (Agerpres). — In cadrul
manifestărilor prilejuite de aniversa
rea a 300 de ani de la despresurarea
Vlenei, in capitala Austriei a avut loc
simpoziorțul „Cantacuzino — Românii
cnărători ai Europei", desfășurat din
inițiativa societăților culturale „Uni
rea — Prietenii României în Austria"
ți „Ovidius" din Toronto (Canada).
Lucrările și referatele științifice pre
zentate — pe teme de istorie, limbă
ți literatură, artă — tratează'subiec
te privind originea și continuitatea
poporului român, formarea limbii și
a națiunii române, lupta pentru uni
tate și independență, constituirea sta
tului unitar român. Sint relevate, de
asemenea, aspecte ale punerii in va
loare â valențelor cultural-artistlce
ale poporului nostru, contribuția lui
la apărarea civilizației europene și la
îmbogățirea patrimoniului spiritual ■
universal.
In cadrul simpozionului a avut loc
<t> conferință de presă. Lulnd cuvintul,
scriitorul și publicistul de origine ro
mână Iosif. Constantin .Drăgan —
președinte de onoare al simpozionului
■— a subliniat rolul cultiirți române
în contextul mondial și a reliefat va
lorile cultural-istorice, științifice și
artistice ale. poporului român, din tre
cut și prezent, care au intrat in pa-

trimontul universal. Dr. Nicholas
Bucur, din S.U.A., a subliniat necesi
tatea promovării și menținerii valori
lor culturale românești. Publicistul
Constantin Michael Titus, din Anglia,
a relevat că „apărarea valorilor cul
turii și civilizației, europene a fost
vreme de secole misiunea istorică a
poporului român". Prof. Univ. Mihail
Steriade, din Belgia, a scos in evi
dență rolul românilor in civilizația
europeană, necesitatea apărării și
popularizării in întreaga lume a valo
rilor create de poporul român. de-a
lungul milenarei șale existente.
'Participanta la 'simpozion au hotă
rît constituirea „Asociației culturale
internaționale a etniei române"
(A.C.I.E.R.), care își propune să ac
ționeze pentru afirmarea spirituali
tății românești și răspindirea valori
lor culturale create de poirorul ro
mân, să facă cunoscut aportul său la
îmbogățirea tezaurului culturii uni' versate, la progresul științei și tehni
cii mondiale, să contribuie la culti
varea limbii, istoriei, tradițiilor și
obiceiurilor românești, la apărarea
valorilor spirituale ale neamului îm
potriva încercărilor de a le falsifica
sau prezenta eronat.
In funcția de președinte al
A.C.l.E.R. a fost ales prof. univ. Mi
hail Steriade-.

Plenara C. C. al P. C. Finlandez
La
HELSINKI 12 (Agerpres).
Helsinki s-au desfășurat lucrările
plenarei C.C. al P.C. Finlandez, care
a dezbătut probleme ale situației in
ternaționale și ale activizării luptei
pentru pace.

Plenara a adoptat o declarație care
cuprinde chemarea de a nu se admite amplasarea de noi rachete
nucleare cu rază medie de acțiune
pe teritoriul european.

(Agerpres).
LONDRA
prezența a circa 1 000 ■ delegați, 1a
Manchester s-au deschis lucrările
Conferinței anuale a Partidului
Pgr
______
_____ B>
Jritanie,
Social-Defnocrat
din Marea
informează agenția Reuter. Pre
ședintele partidului, Shirley Wil
liams. a respins ideea unei „fuzio
nări imediate" cu Partidul Liberal,

precizînd, în același timp, că a
încheiat un acord cu liderii acestuia
cu privire la distribuirea Tocurilor
și desemnarea car.didaților la alegerile pentru Parlamentul vesteuropean, din iunie .1984, și în vederea alegerilor generale din Marea
Britanie.

SITUAȚIA DIN LIBAN
* Continuarea luptelor la Beirut și în țară • Pierderi de 700
milioane de dolari in ultimele două săptămîni
BEIRUT 12 (Agerpres). — în timp
mia libaneză a suferit pierderi, di
ee pozițiile armatei libaneze din re
recte sau indirecte, de ordinul a 700
milioane dolari in cursul ultimelor
giunea de munte Souk El Gharb, în
sectoarele Aley și Khalde, continuau
două săptămîni. din pricina inciden
să fie, duminică seara, ținta tirurilor
telor militare înregistrate, in princi
- de artilerie, noi incidente s-au pro
pal, între fracțiunile rivale, estimea
dus in suburbia de sud a Beirutului,
ză ' săptămînalul economic „An Nainformează agenția France Presse.
har“.
în sectorul industrial, pierderile
Armata libaneză a respins atacurile
grupurilor înarmate, arată agenția.
sînt evaluate la 3 milioane dolari zil
Luptele, care au continuat pină luni
nic (in total, 42 de milioane) ; pagu
dimineața, au fost însoțite de bom
bele provocate prin distrugerile de
bardarea regiunii aeroportului inșcoli, imobile și alte clădiri sînt aternațional Beirut, ca și a cartiere
preciate la peste 100 milioane dolari.
lor rezidențiale din estul. capitalei și
In materie de infrastructuri, costul
a cartierului Achrafieh. din centrul
pagubelor înregistrate. în special in
Beirutului. Ciocniri puternice s-au
rețeaua telefonică, se ridică la circa
200 milioane .dolq'ri. în agricultură,
produs și în zona montană Chouf.
pierderile au fost de aproximativ
BEIRUT 12 (Agerpres). — Econo6 milioane dolari.

Convorbiri româno-chineze
BEIJING 12 (Agerpres). — Un
călduros schimb de mesaje' între to
varășul Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste România, și conducătorii de
partid și de stat ai R.P. Chineze a
avut loc la Beijing..
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu au fost adresate tovarăși
lor Hu Yaobang, .secretarul general
al Comitetului Central al P.C. Chi
nez, Li Xiannian, președintele R.P.
Chineze, ' Zhao Ziyang, premierul
Consiliului de Stat, și Deng Xiao
ping, președintele Comisiei Centrale
Consultative a P.C. Chinez, un salut
prietenesc, împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire
personală, de noi realizări poporului
chinez prieten în înfăptuirea socia
lismului, în transformarea Chinei
într'-o țară socialistă înfloritoare. .
Mulțumind, tovarășul Zhao Ziyang
a rugat șă se transmită conducătoru
lui partidului și statului român, din
partea tovarășilor Hu Yaobang, Li
Xiânniăn, Deng .Xiaoping și.a sa per
sonal, un cald salut și sincere urări
de sănătate și fericire, împreună cu
dorința că poporul român prieten să
obțină succese tot mai mari în opera
de edificare a societății socialiste
tnultilateral ■ dezvoltate și înaintare
spre comunism. .
Schimbul de. mesaje a fost prile
juit de primirea de . către premierul
Consiliului! de Stat al R.P. Chineze
a tovarășului Vasile Pungan, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.
în cadrul întrevederii au fost evo
cate cu . satisfacție evoluția constant
ascendentă i -raporturilor dintre cele
două partide, țări și popoare, rolul
hotărîtor pe care îl au in imprima/ rea acestui curs întîl.nirile la nivel
înalt, precum și perspectivele care se
deschid întăririi colaborării și prie
teniei. româno-chineze. S-a reafirmat
hotărîrea ambelor părți de a face
totul pentru dezvoltarea colaborării
reciproce, pentru găsirea de noi. for
me- și mijloace de extindere și diver
sificare a schimburilor și cooperării
economice.

CONGRESUL SINDICATELOR
IRAKIENE
BAGDAD 12 (Agerpres). — La Bag
dad s-a deschis cel de-al VII-Iea
Congres al Federației Generale a
Sindicatelor din Irak, la care parti
cipă și delegații din numeroase țări
ale lumii, între care și România.
Din partea U.G.S.R., a oamenilor
muncii din țara noastră a fost trans
mis un mesaj in care-se exprimă sa
tisfacția față , de legăturile bune din
tre sindicatele din cete două țări,
legături ce se dezvoltă în spi
ritul relațiilor de prietenie _ și
colaborare statornicite intre România
și Irak, la extinderea și adîncirea
cărora un roi determinant le-au avut
întîlnirile și înțelegerile la cel mai
înalt nivel. A fost reafirmată poziția
României privind instaurarea unei
păci globale, juste și durabile în
Orientul Mijlociu și în legătură cu
necesitatea încetării războiului dintre
Iran și Irak, pentru reglementarea
pe cale politică a diferendului dintre
cete două țări.

ROMÂNIA LA TlRGUL INTERNATIONAL DE LA SALONIC
ATENA 12 (Agerpres). — în pre
zența primului ministru al. Repu
blicii Elene, Andreas Papandreu, a
avut, loc deschiderea oficială a ce
lei ‘ de-a 48-a ediții a Tîrgului in
ternațional de la Salonic.
România este. prezentă și Ia această ediție' a tîrgului cu o gamă
variată de exponate, între care o
pondere însemnată o dețin pro
dusele industriei constructoare de
. mașini : tractoare, autoturisme, au
tobuze, mașini-unelte,. mașini tex
tile, aparate de măsură . și control
; etc. De asemenea, in machete și
panouri fotografice sînt prezentate
instalații de foraj, rafinării, locomo-

Lichidarea

tive, diferite tipuri de elicoptere și
avioane, precum și alte realizări
de prestigiu ale economiei româ
nești. Industria chimică și indus
tria ușoară, cooperația, industria
materialelor de construcții și a lem
nului sint reprezentate printr-un
bogat sortiment de produse.
Din partea guvernului elen, pavilionul românesc a fost vizitat de
ministrul comerțului, George Mo
raitis, de alte persoane oficiate.
Ministrul elen a manifestat un inte
res deosebit pentru produsele ex
puse, făcînd aprecieri elogioase la
adresa realizărilor economiei țării
noastre.

datoriilor externe

și> înlăturarea

protecționismului — condiții esențiale pentru

relansarea economiei mondiale
VN RAPORT AL IM.
WASHINGTON 12 (Agerpres). —
în raportul său anual dat publicită
ții la Washington, Fondul Monetar
Internațional (F.M..I.) relevă, in ceea
ce privește statele industrializate
occidentale, că producția lor totală
a înregistrat anul trecut un declin,
iar șomajul a cunoscut cea mai
mare creștere de la sfîrșitul celui
de-al doilea război mondial. Stagna
rea schimburilor comerciale interna
ționale și rata înaltă a șomajului
determinată de recesiune — se men
ționează în' document — au sporit
presiunile protecționiste, constituind
„un obstacol suplimentar" in calea
ridicării nivelului producției și pro
ductivității la scara economiei mon
diale.
Scăderea prețurilor produselor de
export ale statelor în curs de dez
voltare — subliniază raportul F.M.I.
— a. afectat și mai mult capacitatea
acestora de a-și onora obligațiile le-

gate de - rambursarea datoriilor în
1982, iar reacția creditorilor interna
ționali a fost aceea de, restringere a
împrumuturilor. în această situație
— se arată în document — sînt ne
cesare o sțrînsă cooperare pe plan
internațional, pentru a se putea face
față, problemelor ridicate de datori
ile contractate in exterior de statele
în curs de dezvoltare, continuarea
programelor de asistență în favoa
rea acestora, stăvilirea practicilor
protecționiste, reducerea fluctuațiilor
ratelor de schimb pe piața valutară.
F.M.I. avertizează că în condițiile
actualei politici promovate de țările
occidentale este improbabil ca rit
mul creșterii economice in statele
în curs de dezvoltare să ajungă la
nivelul înregistrat în ultimele două
decenii, ceea ce reduce șansele aces
tora de a realiza din exporturi cîștigUri cu care să-și poată acoperi
datoriile contractate.

AGENȚIILE DE PRESA

e scurt
O NOUA RUNDA A NEGOCIE
RILOR COMERCIALE JAPONOAMERICANE a început la Tokio.
Negocierile vor fi dificile din cauza
cererilor insistente ale S.U.A. ca
Japonia să-și sporească achizițiile
de produse agricole din S.U.A. și
să-și limiteze exportul de auto
mobile în această țară. Expertii ja
ponezi apreciază că. pînâ la sfîrșitul ținului, deficitul S.U.A. în co
merțul cu Japonia va depăși 20
miltarde dolari.

ALEGERI. Duminică și luni
s-au desfășurat in Norvegia ale
geri pentru desemnarea consilieri
lor în 454 de municipalități, precum
și a deputaților în consiliile comi
tatelor. După cum se arată ia Oslo,
rezultatele acestui scrutin, deși nu
vor afecta direct poziția celor șase
partide reprezentate in parlament,

sînt apreciate ca un. indiciu al
popularității guvernului de coaliție
condus de primul ministru Kaare
Wjlloch, Ia mijlocul mandatului
preluat în 1981, și un test privind
pozițiile celorlalte formațiuni poli
tice din tară.

PHENIAN
>■,

Cu ocazia vizitei pe care a între
prins-o în R.P. Chineză, tovarășul
Vasile Pungan a avut convorbiri cu
tovarășa Chen Muhua, consilier de
stat, ministrul comerțului exterior și
relațiilor economice al R.P. Chineze,
în cadrul cărora au fost analizate pe
larg schimburile comerciale și cola
borarea economică bilaterală. Por
nind de la rezultatele obținute pină
în prezent și de la posibilitățile largi
pe care le oferă programele de dez
voltare ale celor două țări, s-au
convenit măsuri concrete pentru ma
jorarea livrărilor reciproce în cursul
acestui an, precum și programul de
lucru pentru negocierea și încheierea
protocoalelor comerciale pe 1984 și
1985.
Ministrul român a mai avut întîlniri cu conducerile ministerelor in
dustriei metalurgice, cărbunelui, pe
trolului, cu guvernatorul provinciei
Liaoning, cu autoritățile municipale
din orașele Shengyang și Dalian, pre
cum și cu conducătorii unor impor
tante unități industriale. Cu aceste
ocazii, au fost identificate noi posi
bilități de amplificare și intensifi
care a cooperării economice, tehnice
și a schimburilor comerciale dintre
cele două țări.
La întrevederi a participat Angelo.
Miculescu, ambasadorul României în
R.P. Chineză.

tata fi mesaie între towtal
State Ceausescu si tovarășul Xto Ir ta
PHENIAN 12 (Agerpres). — To
varășul Kim Ir Sen,- secretar general
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. președintele R.P.D. Coreene, a
primit, la Palatul Prezidențial din
Phenian, delegația de partid și gu
vernamentală română condusă de
tovarășul Ion Dincă. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, care a participat la ma
nifestările organizate la Phenian cu
prilejul celei de-a 35-a aniversări a
creării R.P.D, Coreene.
Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, au fost transmise to
varășului Kim Ir Sen un cald mesaj
de salut și cele mai bune urări de
sănătate și succes în activitate, iar
poporului coreean prieten bunăstare
și fericire.
Mulțumind călduros pentru mesaj,
tovarășul Kim Ir Sen a transmis

tovarășului Nicolae Ceaușescu un
Salut cordial, cele mai calde urări de
sănătate și succes în activitatea pe
care o desfășoară în fruntea partidului și statului, iar poporului român
prieten prosperitate și fericire.
In cadrul întrevederii au fost pre
zentate preocupările celor două țări
în activitatea de dezvoltare economico-socială și au fost abordate une
le probleme ale relațiilor bilaterale,
exprimîndu-se hotărîrea de a se face
totul pentru dezvoltarea și adîncirea
raporturilor de prietenie și colabora
re dintre partidele, popoarele și ță
rile noastrej în spiritul și pe baza
înțelegerilor convenite cu prilejul
întîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Kim Ir Sen, în interesul edifi
cării noii orînduiri. al independenței
naționale, progresului și păcii în
lume.
Primirea s-a desfășurat într-o
atmosferă tovărășească, de caldă
prietenie.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI KIM IR SEN
cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a R. P. D. Coreene
PHENIAN 12 (Agerpres). — In
cuvîntarea rostită la recepția ofe
rită cu prilejul celei de-a 35-a ani
versări a creării R.P.D. Coreene,
tovarășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii
din Coreea, președintele R.P.D,
Coreene, ■ a - relevat că, prin ■ lupta
revoluționară, îndelungată și grea,
purtată de comuniștii și patrioții
din Coreea, a fost realizat obiecti
vul istoric al eliberării naționale
și al făuririi R.P.D. Coreene, ca țară
liberă — transmite agenția A.C.T.C.
Evocînd realizările obținute de
R.P.D. Coreeană în ultimii 35 de
ani, vorbitorul a arătat : Sub con
ducerea justă a Partidului Muncii
din Coreea, guvernul republicii a
dus la bjm sfîrșit revoluția socia
listă și a instaurat în țara noastră
cel mai înaintat, sistem — sistemul
socialist — lipsit de exploatare și
oprimare, și, intensificînd cu vigoare
construcția socialistă, a transfor
mat țara noastră intr-un puternic
stat socialist, cu o economie națio
nală independentă și trainică, cu
o cultură națională avansată șl o
apărare încrezătoare în forțele
proprii.
Astăzi — a spus vorbitorul — în
R.P.D. Coreeană sînt pe deplin garan
tate toate drepturile și libertățile po
litice ale poporului, el bucurîndu-se
de o viață materială și culturală
fericită. în ultimii 35 de ani am
realizat cete mai mari transformări
din țară, fără precedent în istoria
noastră națională, și am Construit o
țară socialistă independentă. R.P.D.
Coreeană este o autentică putere
populară, un stindard al unității și
solidaritiiții maselor.
■Guvernul republicii a slujit cu
credință poporul în ceea ce privește
apărarea intereselor sate, ca prin
cipiu de bază al activității guver
namentale. El și-a canalizat întreaga
, sa politică pentru a satisface voința
și cerințele poporului, sra străduit
să-i garanteze o viață fericită. Gu
vernul republicii slujește poporul,
iar poporul susține republica și
partidul. Guvernul și poporul sînt
inseparabil unite într-o singură
idee și un singur scop. Aceasta este
sursa invincibilității noastre și. ga
ranția sigură a tuturor victoriilor.
In continuare, vorbitorul s-a re
ferit la eforturile desfășurate în
prezent de poporul muncitor pentru
a atinge cete zece obiective pe
termen lung ale construcției eco
nomice socialiste trasate de Parti
dul Muncii din Coreea la cel de-al
VI-lea Congres al său. Referindu-se
la unele obiective în curs de înfăp
tuire, a subliniat eforturile de mă
rire pe scară largă a capacităților
de prodiicție și creștere substanțială
a producției în toate domeniile eco
nomiei naționale.
Vorbitorul a relevat că în țară —
sub lozinca acționării la „Viteza
anilor ’8.0“ —. are. loc o accelerare
a construcției socialiste pentru a
înfăptui cu succes cete zece obiec
tive pe termen lung. în înfăptui
rea acestor obiective trebuie să
acordăm prioritate eforturilor pen
tru soluționarea mai satisfăcătoa
re a problemelor alimentației și
îmbrăcămintei, problemele cete mai
importante și urgente în viața .oa
menilor. Trebuie să pășim vigu
ros' jnainte cu mărețele proiecte
de ' transformare a naturii, inclu
siv recuperarea unor întinse su
prafețe de terenuri inundabile, să
aplicăm hotărîrea cetei de-a 7-a
plenare a C.C. de. a produce, înain
te de termenul stabilit, 15 milioane
tone cereale și 1 500 milioane metri
. țesături și să depunem mari efor
turi pentru dezvoltarea industriei
pescuitului, pentru a atinge obiec
tivul de 5 milioane tone de pro
duse marine. Industriile-cheie, ca

în perspectivă a Spaniei si Portu
galiei la Piața Comună.
COLABORARE INTERAFRICANĂ. In capitala Republicii Mali —
Bamako — s-au încheiat lucrările
primei reuniuni a organismelor
de promovare , a comerțului din
țările membre ale Comunității eco
nomice din Africa de vest — Coasta
de Fildeș, Mali, Mauritania, Ni
ger, Senegal și Volta Superioară.
A fost elaborat și aprobat un pro
tocol privind extinderea cooperă
rii între centrele naționale de co
merț exterior. Totodată, s-a hotărît ca viitoarea reuniune să se des
fășoare în anul 1984 în Coasta de
Fildeș.

REUNIUNE A C.E.E. La 12 sep
tembrie- s-au întrunit la Bruxelles
ÎN INDUSTRIA LEMNULUI DIN
reprezentanții permanenți ai țări
lor membre ale C.E.E., pentru a ȚĂRILE MEMBRE ALE C.E.E. ac
tivează,
potrivit cifrelor oficiale
examina un pachet de. măsuri pri
vind revizuirea mecanismelor fi . date publicității la Bruxelles, pes'
1,5 milioane de persoane, ceea c.
nanciare comunitare. Măsurile,
reprezintă 5,5 la sută din totalul
care au fost elaborate de Comisia
populației ocupate în sectorul in
C.E.E., prevăd. în esență, reduce
dustrial al „celor zece“. Dar și aici,
rea cheltuielilor în sectorul agricol ca
și în celelalte ramuri economi
pentru reechilibrarea bugetului, pre ce comunitare, fenomenul de rece
cum și sporirea resurselor comuni
siune a determinat suprimarea a
tare. De asemenea, vor fi exami
circa 41 000 locuri de muncă în pe
nate probleme legate de aderarea
rioada anilor 1977—1980.

mineritul, energetica și metalurgia,
trebuie să-și sporească radical ca
pacitatea de producție în fabricile
și întreprinderile existente, trebuie
să modernizăm în continuare echi
pamentul și să construim noi fabrici
și întreprinderi, astfel îneît să se
atingă obiectivele privind producția
de cărbune, energie electrică, oțel,
metale neferoase, ciment și îngră
șăminte chimice. Toți membrii de
partid și oamenii muncii trebuie să
se înarmeze ferm cu ideile Ciuce
și să-și manifeste pe deplin spi
ritul revoluționar de bizuire pe
resursele proprii și eforturi neobo
site și să continue lupta viguroasă
pentru accelerarea construcției so
cialiste.
Consolidarea guvernului republicii,
instrument puternic al revoluției și
construcției, și întărirea funcției și
rolului său constituie o garanție
importantă pentru înfăptuirea cu
succes a cauzei modelării întregii
societăți după ideile Ciuce.
Guvernul republicii trebuie 6ă
aplice în mod conștiincios ideile
Ciuce în activitățile
.......
de stat, .să
asigure în mod corect democrația și să îmbunătățească continuu
metoda și stilul de muncă ale oficialităților guvernamentale, îndeplinindu-și astfel misiunea și rolul
său de instrument al revoluției și
de slujitor al poporului.
împiedicarea separării permanente
a națiunii și reunificarea țării —
a continuat tovarășul Kim Ir Sen
— sînt cea mai urgentă, nobilă și
importantă sarcină cu care este
confruntat guvernul republicii noas
tre, întregul popor coreean. Țara
noastră trebuie să fie reunificată
pe baza celor trei principii — file
independenței, reunificării pașnice
și marii unități naționale — expuse
în istorica Declarație comună NordSud, reflectînd voința și dorința
unanimă a poporului coreean. Pen
tru realizarea reunificării națio
nale în mod independent ș! pașnic,
este necesar să înceteze ocupația
militară a Coreei de Sud, să se
obțină independența națiunii co
reene. Este, de asemenea, necesar
să se pună capăt politicii de repri
mare a poporului sud-coreean și
manevrelor anticomuniste de dezbi
nare a unui popor de același singe,
să se democratizeze societatea
su.d-coreeană, astfel incit să se
creeze condițiile practice pentru
reconciliere și unitate națională.
Cea mai rezonabilă cale de a re
unifies țara, pe baza celor trei prin
cipii, este de a forma o confederație
între Nord și Sud. prin stabilirea
Republicii Confederate Democrate
Koryo, stat confederat cuprinzînd în
treg teritoriu] Coreei. Această pro
punere prevede ca Nordul și Sudul
să-și mențină așa cum sînt sistemele
și. ideologiile și, pe această bază,, să
stabilească o adunare națională su
premă confederate și un comitet per
manent confederal, organul ei perma
nent. în care ambele părți să fie re
prezentate pe picior de egalitate și
potrivit căreia ele să-și exercite au
tonomia regională.
Ar fi rezonabil ca guvernul unifi
cat al statului confederal, adunarea
supremă națională confederate și co
mitetul permanent confederal să-și
aleagă respectivii copreședinți, atît
din Nord, cit și din Sud, care să con
ducă aceste organisme prin rotație.
Noi sintem ferm încredințați că
propunerea privind Republica Confe
derate Democrată Koryo este cea
mai corectă și realistă cale ce poate
duce la reunificarea națională în mod
pașnic și independent 1..
__ ______
in actuala
situație a țării noastre. în consecință,
susținem că Coreea trebuie
'
să fie.
reunificată cit rruți cttrînd cu putin
ță potrivit acestei propuneri. Guver
nul R.P.D. Coreene va face fot ce-i

va sta în. putință pentru a realiza
adevărata unitate a întregii națiuni
coreene, care aspiră la unificare, și
pentru a instaura Republica Confe
derate Democrată Koryo.
R.P.D. Coreeană este o țară inde
pendentă, iubitoare de pace și neali
niată — a continuat vorbitorul. Gu
vernul R.P.D. Coreene a dus neabă
tut o politică externă independentă
și pașnică și s-a străduit să întăreas
că prietenia și solidaritatea între po
poarele progresiste ale lumii. Astăzi
republica noastră, ca stat demn, in
dependent și suveran, contribuie ac
tiv la cauza comună sacră a umani
tății de a face ca toate statele lumii
să fie independente pe arena inter
națională și are numeroși susținători
și prieteni apropiați pe toate conti
nentele și în toate părțile lumii.
Cauza revoluționară a poporului
nostru se realizează cu sprijinul activ
și încurajarea forțelor progresiste ale
omenirii. Doresc să mă folosesc de
această ocazie pentru a adresa pro
funda mea recunoștință și calde urări
guvernelor, partidelor politice și or
ganizațiilor sociale din țările socia
liste. nealiniate și din multe alte
țări, organizațiilor democratice inter
naționale. organizațiilor mondiale șî
progresiștilor de pe întreg globul care
acordă sprijin activ și încurajează
poporul nostru în lupta lui pentru
construcția socialistă și reunificarea
națională. O luptă înverșunată se
desfășoară în prezent pe arena inter- '
națională intre forțele antiimperialiste. favorabile independenței, și 1
forțele imperialismului și domina
ției. în această luptă, tendința po
poarelor lumii de a înainta pe calea
spre independență creste pe zi: ce
trece. Realizarea independenței tota
le este o aspirație comună și obiec
tivul luptei sacre a forțelor progre
siste ale omenirii. Popoarele din
toate țările trebuie să se alăture cu
hotărîre curentului puternic al vre
murilor spre independență. împotri
va imperialismului, să combată pu
ternic imperialismul. și dominația, să
respingă orice forme de amestec
extern.
în momentul actual, o sarcină im
portantă în lupta pentru indepen
dență globală, ce revine țărilor ne
aliniate și tuturor țărilor în curs Ide
dezvoltare, este de a înfăptui coope
rarea Sud-Sud — a arătat vorbito
rul — adăugind : Țările în curs jde
dezvoltare se vor putea elibera complet de cătușele neoeolonialismului
și pot consolida independența lor
națională numai atunci...
cînd vLor
făuri puternice economii i._,
____
naționale
independente. Pentru a făuri aseme
nea economii, ele trebuie să efectue
ze schimburi reciproce și să coope
reze între ele pe baza principiului
autobizuirii colective pe forțele pro
prii. Țările în curs de dezvoltare hu
trebuie să aștepte nici un fel de fa
voruri de la alții, ci trebuie să crea
dă în propria lor luptă și să mili
teze pentru realizarea cooperării
Sud-Sud.
Ca și în trecut, R.P.D. Coreeană
se va strădui și în viitor, sub stiȘndardul independenței. prieteniei și
Păcii, să se opună i:
__________ _
imperialismului.
șă apere pacea mondială și securita
tea și să promoveze relații priete
nești și de cooperare între popoa
rele țărilor socialiste, nealiniate și
toate celelalte țări din lume.
Guvernul R.P.D. Coreene — a ară
tat în încheiere vorbitorul — spriji
nă puternic popoarele asiatice. afri-x
cane, latino-americane și1 din alte
părți care luptă împotriva activită
ților imperialiste de agresiune jși
război, pentru pace, independență
națională și construirea noii socie
tăți și își exprimă solidaritatea fer
mă cu clasa muncitoare și popoarele
din țările capitaliste în lupta lor împotriva oprimării și exploatării capitaliste.

COOPERARE EGIPTEANO-SU- ministru nipon, Yasuhirq?’NakasoDANEZA. La Alexandria s-au în ne, în legătură cu probii/,<e pri
cheiat lucrările celei de-a doua vind relațiile bilaterale și, aspecte
. sesiuni a Consiliului Suprem al ale situației internaționale actuale.
Integrării egipteano-sudariteze, des Hillery este însoțit de ministrul
fășurate sub conducerea președin irlandez al afacerilor externe, Pe
telui Egiptului, Hosni Mubarak, si ter Barry.
a șefului statului sudanez, Gaafar
PROTEST AL LESOTHO. Gu
Nlmeiri. Au fost examinate posibi
litățile lărgirii 'cooperării egip- vernul din Lesotho a adresat gu
teano-sudaneze, proceclindu-se, tot vernului de la Pretoria o notă de
odată, la un schimb de vederi protest in urma unui nou atac
asupra unor probleme internațio lansat de pe teritorial R.S.A. împo
nale actuale, între care situația din triva tînărului stat african independent, anunță- postul de radio
Orientul Mijlociu, îndeosebi din
Maseru, citat de agenția France
Liban.
Presse. Guvernul de la Maseru
VIZITĂ. Președintele Republicii subliniază, în legătură cu aceasta,
Irlanda, Patrick Hillery, a sosit în situația gravă în care se află rela
Japonia, într-o vizită oficială. El țiile dintre Lesotho. și R.S.A., a
va conferi, la Tokio. cu primul menționat postul
' ' de
' radio.
PREMIILE FESTI nume : Carmen", rea pentru prima creație).
VALULUI FILMULUI lizată de Jean-Luc Go Premiile de interpreta
DE LA VENEȚIA. Ju dard. Au mai fost dis re au fost decernate
riul celei de-a 40-a e- tinși Georges Rouquier actriței Darling Legitidiții a Festivalului fil (Franța) pentru filmul mus, pentru rolul rea
mului de la Venefia — „Biquefarre" (Marele lizat in filmul „Rue
prezidat de Bernardo
premiu special al ju de cases negres", și
Bertolucci (Italia) — a riului)
și Euzhan Palcy grupului de actori din
acordat Leul de aur și
premiul pentru calități (Martinica) pentru fil filmul „Streamer", rea
mul „Rue des cases lizat de Robert Alt
tehnice deosebite pro
ducției franceze „Pre- negres" (Leul de argint man (S.U.A.).
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