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Răspuns hotărit la înflăcăratele apeluri
ale_președintelu[_Nicolae Ceaușescu 

pentru intensificarea luptei in vederea 
opririi cursei. înarmărilor

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți după-amiază, ce 
Gheorghios Andreu, ministrul co
merțului și industriei al Republicii 
Cipru, președintele părții țării sale 
în Comisia- mixtă interguvernamen- 
tală româno-cipriotă de colaborare 
economică și cooperare industrială și 
tehnică, ale cărei lucrări s-au des
fășurat la București.

La primire a participat tovarășul 
loan Florea, ministrul industrializării 
lemnului și materialelor de construc
ții. președintele părții române in co
misia mixtă.

Oaspetele a arătat că președintele 
Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, 
i-a încredințat plăcuta misiune de a 
transmite președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cald salut și cele mai 
cordiale urări, iar poporului român 
urări de prosperitate și bunăstare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită

președintelui Republicii Cipru salu
tul său călduros și cele mai bune 
urări, precum și urări de pace și 
prosperitate poporului cipriot prieten, 

în cursul convorbirii s-au evocat 
cu satisfacție relațiile prietenești 
româno-cipriote, care s-au extins în 
ultimii ani, potrivit acordurilor sta
bilite la nivel inalt. Au fost apre
ciate ca pozitive lucrările actualei se
siuni a Comisiei mixte interguverna- 
mentale, exprimîndu-se convingerea 
că măsurile hotărîte cu acest prilej 
vor permite valorificarea cit mai 
eficientă a posibilităților existente, 
in vederea amplificării și diversifi
cării cooperării economice, tehnico- 
științifice și în alte domenii, a schim
burilor comerciale. în folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și co
laborării între națiuni.

S-au abordat, de asemenea, unele 
probleme ale vieții ihternationa1e. 
subliniindu-se. importanța intensifi
cării eforturilor pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri

Republicii Cipru
concrete de dezarmare. în primul 
rind de dezarmare nucleară. în acest 
cadru, a fost reliefată necesitatea de 
a se acționa cu hotărîre pentru opri
rea amplasării in Europa a noilor 
rachete cu rază medie de acțiune, 
pentru retragerea și distrugerea ce
lor existente. S-a relevat însemnă
tatea creării de zone denuclearizata 
în Balcani și in alte regiuni ale Eu
ropei.

în legătură cu problema cipriotă, 
s-a arătat cădește necesar să se ajun
gă la o soluție politică, pe calea ne
gocierilor. care să asigure respec
tarea independenței, suveranității, in
tegrității teritoriale și nealinierii Re
publicii Cipru.

Oaspetele a adresat profunde 
mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu, României socialiste pen
tru sprijinul acordat în soluționarea 
justă și durabilă a problemei cipriote, 

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Canadei
CU prilejul prezentării scrisorilor de

Marți. 20 septembrie, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit

pe Jacques Simard, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

acreditare
plenipotențiar al Canadei în țara 
noastră. (Continuare în pagina 
a V-a).

PUTERNICĂ EXPRESIE A VOINȚEI DE PACE A POPORULUI ROMÂN, 
AMPLU PROGRAM DE ACȚIUNI ÎN SPRIJINUL DEZARMĂRII
Adunarea reprezentanților organizațiilor de masă și obștești și ai celorlalte 

organizații componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste

! înaltă apreciere pentru neobosita 
activitate consacrată nobilei cauze a păcii

Vibrantă chemare pentru preîntîmpinarea războiului, 
pentru înlăturarea pericolului nuclear

Telegrama adresată

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Adunarea reprezentanților organizațiilor 
componente ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, care a avut loc la Bucu
rești, la 20 septembrie 1983, a dat o înaltă 
apreciere inițiativelor dumneavoastră de 
amplu ecou internațional în vederea opririi 
amplasării în Europa a noilor rachete cu 
rază medie de acțiune, retragerii și distru
gerii celor existente, pentru apărarea drep
tului suprem al popoarelor continentului, al 
tuturor popoarelor — la viață, la pace. Ex
presie a unei vaste activități puse în slujba 
celor mai scumpe idealuri ale omenirii, 
aceste inițiative și demersuri, care se bucură 
de sprijinul ferm al întregului popor român, 
pun puternic în lumină înalta răspundere pe 
care o manifestați în fața imperativelor is
torice ale momentului actual, pentru desti
nele păcii, ale însăși civilizației umane.

însușindu-și în unanimitate aprecierile 
dumneavoastră cu privire la gravele pericole 
pe care le-ar crea trecerea la sporirea po
tențialului nuclear din Europa, răspunzînd 
îndemnurilor pe care le-ați adresat privind 
necesitatea angajării cu mai multă fermi
tate, alături de celelalte popoare europene, 
în lupta pentru dezarmare și pace, partici
pant la adunare au inițiat și adoptat în 
unanimitate un cuprinzător program cu pri
vire la organizarea și desfășurarea în țara 
noastră a unor ample acțiuni de masă, care 
să facă cunoscută voința neclintită a po
porului român de a trăi în pace și deplină 
securitate, de a-și făuri liber, deplin stă- 
pîn pe destinele sale, viitorul socialist și co
munist, de a asigura mersul ferm înainte al 
patriei spre noi culmi de civilizație și 
progres.

In spiritul și pe baza acestui program, oa
menii muncii de pe tot cuprinsul țării, băr
bați și femei, tineri și vîrstnici, fără deose
bire de naționalitate, vor iniția și organiza 
mari adunări și manifestări de masă, alte 
acțiuni politice în care, exprimînd gîndurile 
și năzuințele întregii noastre națiuni, își vor 
alătura glasul celui al popoarelor din alte 
țări ale continentului, cerînd oprirea am
plasării de noi rachete, retragerea și distru
gerea celor existente, trecerea la măsuri 
practice, concrete de eliminare a pericolului 
nuclear. împărtășind întru totul aprecierea 
dumneavoastră că nu există și nu poate 
exista nici o justificare pentru acceptarea 
ca un fapt împlinit a instalării noilor rachete 
nucleare, ne vom adresa prin scrisori și tele

grame reprezentanților celor două mari pu
teri la negocierile de la Conferința de la 
Geneva, ambasadelor U.R.S.S. și S.U.A., ce
lorlalte ambasade ale statelor europene, 
precum și ale altor state, cu apelul de a se 
face totul — acum, pînă nu este prea tîrziu — 
pentru a se ajunge la un acord care să des
chidă perspectiva eliberării Europei de ar
mele nucleare.

In spiritul politicii noastre de pace și co
laborare, al orientărilor dumneavoastră, or
ganizațiile și organismele componente ale 
Frontului Democrației și Unității Socialiste 
se vor adresa organizațiilor similare din Eu
ropa, precum și organismelor și organiza
țiilor internaționale, chemîndu-le să ne 
unim eforturile și să acționăm împreună 
pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru 
neamplasarea noilor rachete în Europa, 
pentru reluarea și afirmarea puternică a po
liticii de pace, dezarmare, colaborare și des
tindere internațională.

Cu sentimente de fierbinte dragoste și 
stimă, vă adresăm un vibrant omagiu pen
tru neobosita dumneavoastră activitate con
sacrată nobilei cauze a dezarmării și păcii, 
prieteniei și conlucrării cu toate popoarele 
lumii, care v-a impus în conștiința omenirii 
ca o personalitate proeminentă a lumii con
temporane, fiind pe deplin încredințați că, 
așa cum de fiecare dată glasul dumnea
voastră de înalt prestigiu s-a făcut auzit pe 
arena internațională, veți face și în conti
nuare tot ce este posibil, prin noi demersuri 
și inițiative pe lingă conducătorii Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale Americii, ai 
altor state din Europa și de pe alte conti
nente, în sprijinul realizării unui acord care 
să ducă la oprirea amplasării de noi rache
te, la retragerea și distrugerea celor exis
tente, pentru adoptarea de măsuri concrete 
de dezarmare, pentru întărirea păcii și secu
rității în Europa și în lume.

Exprimîndu-ne întreaga noastră adeziune 
la politica de pace și colaborare a Româ
niei socialiste, dînd încă o dată o înaltă 
apreciere contribuției dumneavoastră inesti
mabile la cauza apărării libertății și vieții 
popoarelor, vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu toate forțele pentru înfăptuirea 
neabătută în viață a politicii partidului și 
statului nostru - politică ce slujește pe de
plin interesele supreme, de bunăstare și fe
ricire ale națiunii noastre socialiste, idealu
rile nobile ale păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale.

ÎN PAGINILE III ȘI V:

Desfășurarea lucrărilor adunării

APELUL
pentru dezarmare și pace 
al adunării reprezentanților organizațiilor de masă si obștești si ai celorlalte 
organizații componente
Reprezentanții organizațiilor de masă 

și obștești și ai celorlalte organizații 
componente ale Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, întruniți în șe
dință comună, la București, în ziua de 
20 septembrie, dau o înaltă apreciere 
activității neobosite, inițiativelor și ac
țiunilor întreprinse pe plan internațio
nal de președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în, vederea intensificării luptei popoa
relor pentru dezarmare și pace, pentru 
realizarea unui climat trainic de destin
dere, înțelegere și largă colaborare între 
toate națiunile lumii. Ne însușim cu 
toții, în unanimitate, aprecierea pre
ședintelui țării, care, pornind de la 
încordarea deosebit de gravă la care 
s-a ajuns în viața internațională ca 
urmare a intensificării fără precedent 
a cursei înarmărilor — ceea ce creează 
mari pericole la adresa vieții și liber
tății popoarelor, a națiunilor europene 
și ale întregii lumi — subliniază cu pu
tere că problema fundamentală a zilelor 
noastre este dezarmarea, și în primul 
rînd cea nucleară, preîntîmpinarea răz
boiului și apărarea păcii.

SUSȚINEM ÎNTRU TOTUL POZI
ȚIA EXPRIMATĂ DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN LEGĂTU
RA CU TRATATIVELE DE LA GENE
VA DINTRE UNIUNEA SOVIETICĂ 
ȘI STATELE UNITE ALE AMERICII 
ȘI NE MANIFESTAM SPERANȚA CA 
REALISMUL ȘI LUCIDITATEA. SPI
RITUL DE ÎNALTA RESPONSABILI
TATE PENTRU VIAȚA ȘI PACEA PO
POARELOR CONTINENTULUI SI ALE 
ÎNTREGII LUMI VOR ÎNVINGE, CA 
SE VA AJUNGE LA ÎNȚELEGEREA 
DE A SE OPRI AMPLASAREA ÎN 
EUROPA A NOILOR RACHETE CU 
RAZA MEDIE DE ACȚIUNE ȘI SE VA 
TRECE LA RETRAGEREA ȘI DIS
TRUGEREA CELOR EXISTENTE.

în actualele împrejurări internațio
nale, cînd Europa — continentul pe care 
trăim — a devenit un imens arsenal de 
arme nucleare, cînd urmează să se am
plaseze, în acest an, noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune, noi arme de 
distrugere in masă, cînd viața întregii 
planete este amenințată, considerăm că 
nu există problemă mai importantă de- 
cît aceea de a se face totul pentru a 
determina oprirea acestui curs periculos. 
Europa — care a dat și dă atît de mult 
civilizației și progresului — să fie elibe
rată de arma nucleară, de pericolul unui 
dezastru atomic !

Pornind de la aceste considerente, 
participanții la ședința comună a 
reprezentanților organizațiilor de 
masă și obștești, ai celorlalte organi
zații componente ale Frontului Demo-

a!e Frontului Oemocratiei
crației și Unității Socialiste cheamă 
oamenii muncii din întreaga țară — 
muncitori, țărani, intelectuali, băr
bați și femei, tineri și vîrstnici, pe 
toți cetățenii, fără deosebire de na
ționalitate — să-și spună hotărit 
cuvîntul în cadrul unor largi mani
festări publice — adunări și mi
tinguri ale oamenilor muncii, adu
nări populare, conferințe, simpozi
oane, alte acțiuni de masă, care să 
afirme cu putere hotărîrea întregu
lui nostru popor de a lupta, împreună 
cu celelalte națiuni, cu forțele pro
gresiste de pretutindeni' pentru 
încetarea cursei înarmărilor, trecerea 
la dezarmare, și în primul rind la 
dezarmare nucleară, pentru pace și 
colaborare între toate națiunile 
lumii.

ÎN INTERESUL PĂCII ȘI LINIȘTII 
PE PLANETA NOASTRĂ, SA NE RI
DICAM CU TOATA ENERGIA ÎMPO
TRIVA POLITICII DE CONTINUARE 
A ÎNARMĂRILOR ! SĂ FACEM TO
TUL CA ÎN EUROPA SA NU SE AM
PLASEZE NOILE RACHETE CU 
RAZĂ MEDIE DE ACȚIUNE, PENTRU 
A SE ASIGURA UN ECHILIBRU AL 
FORȚELOR NU PRIN NOI ARMA
MENTE, PRIN NOI RACHETE, CI 
PRIN REDUCEREA CELOR EXIS
TENTE LA UN NIVEL CÎT MAI SCĂ
ZUT !

si Unității Socialiste
FAȘURÂRII NOILOR RACHETE PE 
CONTINENT!

SA NE ADRESAM GUVERNELOR Șl 
PARLAMENTELOR ȚARILOR PE TERI
TORIUL CĂRORA URMEAZĂ SA FIE 
INSTALATE RACHETE NUCLEARE, CARE. 
DACĂ AR ACCEPTA O ASEMENEA 
HOTĂRÎRE, ȘI-AR ASUMA O MARE 
RÂSPUNDER ’ 
POPOARE, PENTRU PACEA SI LINIȘ
TEA EUROPEI, A ÎNTREGII LUMI !

SA ACȚIONĂM PENTRU REALIZAREA 
IN BALCANI Șl IN ALTE REGIUNI ALE 
EUROPEI Șl ALE LUMII DE ZONE 
FĂRĂ ARME NUCLEARE, FĂRĂ BAZE 
MILITARE STRĂINE, CA O PARTE A 
ACTIVITĂȚII GENERALE PENTRU ELI
MINAREA TOTALĂ A ARMELOR NU
CLEARE DIN EUROPA, DIN ÎNTREAGA 
LUME, PENTRU DEZARMARE, PEN
TRU O LUME FĂRĂ ARME, FĂRĂ 
RĂZBOAIE I

SA CEREM IN MODUL CEL MAI 
FERM OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DE 
PRETUTINDENI CA MINUNATELE CU
CERIRI ALE GENIULUI UMAN, ALE 
ȘTIINȚEI SI TEHNICII MODERNE SA FIE 
PUSE EXCLUSIV IN SLUJBA PĂCII Șl 
PROGRESULUI - SI NU A DISTRUGE
RII Șl RĂZBOIULUI I

SA CONLUCRĂM STRÎNS CU TOATE 
POPOARELE, CU FORȚELE PROGRE
SISTE, REALISTE DIN ÎNTREAGA LUME, 
CU TOȚI OAMENII DE BINE, INDIFE
RENT DE CONVINGERILE LOR POLI
TICE, FILOZOFICE Șl RELIGIOASE, 
PENTRU A DETERMINA SĂ SE PUNĂ 
CAPĂT CU DESÂViRSIRE POLITICII DE 
ÎNARMĂRI, FOLOSIRII FORȚEI Șl 
AMENINȚĂRI! CU FORȚA, ASTFEL CA 
TOATE PROBLEMELE LITIGIOASE SA 
FIE SOLUȚIONATE NUMAI SI NUMAI 
PRIN TRATATIVE, PE CALE PAȘNICA I

SĂ ACȚIONĂM CA ORGANIZAȚIA 
NAȚIUNILOR UNITE, CELELALTE OR
GANIZAȚII Șl ORGANISME INTERNA
TIONALE SĂ JOACE UN ROL TOT MAI 
ACTIV IN UNIREA Șl PARTICIPAREA 
TUTUROR NAȚIUNILOR LA EFORTU
RILE PENTRU PACE, PENTRU DEZAR
MARE SI COLABORARE INTRE PO
POARE !

Este convingerea noastră fermă că stă în puterea popoarelor ca, prin 
acțiuni unite, tot mai energice, să oprească evoluția periculoasă a eve
nimentelor, să impună adoptarea de măsuri concrete care să ducă la 
eliminarea pericolului războiului, la înfăptuirea dezarmării, la salvgar
darea păcii. Conlucrînd strîns, popoarele pot făuri cea mai puternică 
armă — arma unității, arma păcii și colaborării 1

POPORUL ROMAN ESTE CONȘTIENT CA ÎNFĂPTUIREA MĂRE
ȚELOR SALE ASPIRAȚII DE EDIFICARE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
ȘI COMUNISTE PE PAMÎNTUL ROMÂNIEI, CA ȘI REALIZAREA NĂ
ZUINȚELOR TUTUROR POPOARELOR SPRE BUNASTARE ȘI PRO
GRES SÎNT CONDIȚIONATE ÎN MOD VITAL DE ÎNLĂTURAREA 
PERICOLULUI RĂZBOIULUI, DE INSTAURAREA UNEI PĂCI TRAI
NICE PE PLANETA NOASTRĂ. CAUZA PĂCII ȘI COLABORĂRII 
FACE PARTE INSEPARABILĂ DIN CONCEPȚIA DE VIAȚĂ A PO
PORULUI ROMĂN ȘI SE INDENTIFICĂ CU IDEALURILE NOBILE ALE 
SOCIALISMULUI ȘI COMUNISMULUI.

SA NE UNIM FORȚELE ȘI SĂ FACEM TOTUL PENTRU TRIUM
FUL ACESTEI NOBILE CAUZE 1

SA FACEM AUZIT GLASUL DE PACE 
AL POPORULUI NOSTRU LA TRATA
TIVELE DE LA GENEVA SI SĂ CEREM 
REPREZENTANȚILOR UNIUNII SOVIE
TICE Șl STATELOR UNITE ALE AMERI
CII LA ACESTE NEGOCIERI, CELOR
LALTE STATE CARE DETIN ARMA NU- 
CLEARÂ SAU PE TERITORIUL CĂRORA 
AR URMA SA SE INSTALEZE NOI 
RACHETE NUCLEARE, SĂ FACĂ TOTUL 
PENTRU A SE AJUNGE LA ÎNȚELE
GERI CORESPUNZĂTOARE IN VEDE
REA NEAMPLASÂRII Șl OPRIRII DES-

IN FAȚA PROPRIILOR
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Veniturile fiecărui om al muncii, 
nemijlocit legate de rezultatele în producție

Continuînd să răspundem întrebărilor primite la redacție de la 
cititori pe marginea Decretului Consiliului de Stat pentru majorarea 
retribuției personalului muncitor, publicăm astăzi precizările tovarășului 
Ion Mitrea, director adjunct în Ministerul Minelor, în legătură cu 
modul de aplicare a prevederilor decretului in industria minieră.

- Irrcă de la început - ne-a spus interlocutorul - se cuvine să 
precizez că trecerea la noua majorare a retribuțiilor personalului mun
citor se âiscrie în cadrul măsurilor privind aplicarea prevederilor cu
prinse în Programul cu privire la aplicarea fermă a principiilor auto- 
conducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului 
economico-rfinanciar, a sistemului retribuirii muncii și creșterea retribu
ției în acest cincinal, precum și in Legea nr. 2/1983, adoptată in vara 
acestui an de Marea Adunare Națională, cu privire la principiile de 
bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție 
a veniturilor oamenilor muncii.

Faptul că cei peste 200 000 de oameni ai muncii din industria mi
nieră se numără și de această dată printre primii care beneficiază de 
noile majorări de retribuție dovedește grija deosebită de care se bucură 
detașamentul muncitoresc al minerilor din partea conducerii de partid 
și de stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal. Noua măsură 
dovedește, totodată, atenția prioritară care se acordă ramurilor econo
mice de bază și, în prirhul rînd, celor care asigură dezvoltarea bazei 
energetice și de materii prime a țării.

in legătură cu modul de aplicare 
industria minieră, acestea s-au efectuat 
□I fiecărei categorii de personal.

a majorărilor de retribuții în 
in funcție de locul de muncă

DE CE MAJORĂRI DE RETRIBUȚII

TARIFARE BENEFICIAZĂ MINERII CARE

LUCREAZĂ IN SUBTERAN?

Retribuțiile tarifare ale mineri
lor, cuprinse pînă la 1 septembrie 
între 2 180—4 913 Iei, diferențiate in 
funcție de categoria și treapta de 
calificare a fiecăruia, au fost ma
jorate la noile plafoane cuprinse 
între 2 306—5 188 lei. De menționat 
că sumele respective reprezintă 
doar retribuția tarifară., Or. cum se 
știe, la retribuția tarifară se adaugă 
și alte venituri, care alcătuiesc ceea’ 
ce numim „partea variabilă a re
tribuției nominale". Dar asupra 
părții variabile a retribuției voi 
reveni.

Continuînd cu retribuțiile tarifare 
ale personalului care lucrează în 
subteran, iată cum s-au majorat 
ele pentru maiștri și maiștri prin
cipali : de la vechile plafoane cu
prinse între 2 910—5 134 lei, la noi
le plafoane cuprinse între 3 060— 
5 386 lei.

In mod corespunzător, s-au ma
jorat și retribuțiile tarifare ale in
ginerilor și inginerilor principali 
care lucrează in subteran : de la 
vechile plafoane cuprinse intre 
3 200—5 340 lei. la noile plafoane 
cuprinse între 3 360—5 610 lei.

IN CE MĂSURĂ CRESC RETRIBUȚIILE

TARIFARE ALE MINERILOR

DIN EXPLOATĂRILE LA SUPRAFAȚĂ?

Dată fiind extinderea mineritului 
la suprafață și cerința asigurării 
personalului necesar în acest do
meniu, decretul prevede pentru lu
crătorii din exploatările la zi de 
cărbune și minereuri majorări cu 
mult superioare mediei pe econo
mie. Ca atare, corespunzător coefi
cienților de ierarhizare aprobați 
prin Legea nr. 2/1983 cu privire la 
principiile de bază ale perfecționă
rii sistemului de retribuire a mun
cii și de repartiție a veniturilor oa
menilor muncii, pentru muncitorii 
din exploatările la zi de cărbune și 
minereuri care lucrează pe excava
toare cu rotor portcupe cu capaci
tăți de peste 400 mc/oră, mașini de 
haldat cu braț de 50 metri lungime 
și alte utilaje grele din aceste ca
tegorii, retribuțiile tarifare s-au 
majorat, în medie, cu 20 la sută — 
de la 2 060—3 356 lei la 2 639—4 262 
Iei. Pentru maiștrii care conduc 
formațiile de lucru de la aceste 
unități, retribuțiile tarifare s-au 
majorat cu circa 15 Ia sută — de

la 2 560—3 500 lei la 2 920—4 030 lei. 
în secțiile și atelierele de producție 
din cadrul acestor activități, retri
buțiile tarifare ale personalului 
tehnic de execuție sînt mai mari 
cu două clase de retribuire, cres- 
cînd de la 2 000—4 230 lei la 2 225—
4 900 lei, iar cele ale personalului 
tehnic de conducere — cu o clasă 
mai mare decit cele prevăzute in 
Legea retribuirii, crescind de la 
3 200—5 340 lei la 3 520—5 870 lei. 
Cit privește retribuțiile tarifare ale 
celorlalte categorii de personal care 
lucrează în industria minieră, a- 
cestea s-au majorat, în medie, cu 
5,5 la sută pentru muncitori și cu
5 la sută pentru personalul plătit 
pe clase de retribuire.

Menționez, că și oamenii muncii 
care lucrează în exploatările mi
niere la suprafață, ca și ceilalți lu
crători din industria minieră, be
neficiază — pe lingă retribuția ta
rifară — și de alte verfituri ce alcă
tuiesc partea variabilă a retribuției 
nominale.

CARE VOR FI NOILE SPORURI DE VECHIME

DE CARE VOR BENEFICIA MINERII?
Odată cu majorarea retribuției 

tarifare, au fost majorate de la 
T septembrie și cotele sporului de 
vechime neîntreruptă în aceeași 
unitate pentru toate categoriile de

personal care lucrează în indus
tria minieră. Majorarea s-a fă
cut diferențiat, in funcție de con
dițiile de lucru.

Pentru personalul minier care lucrează în subteran

Tranșe de vechime
COTELE

SPORULUI DE VECHIME
neîntreruptă 
în aceeași unitate . înainte de După

1 septembrie 1 septembrie
1— 3 ani 3% 4%
3— 5 ani 3% . 5%
5—10 ani 5% 8"’o

10—15 ani 7% 11%
15—20 ani 9% 14%
peste 20 ani 12% 13%

Sporul de vechime s-a mărit nu 
numai prin majorarea cotelor, așa 
cum sînt ele prezentate în tabelul 
de mai sus, ci și prin faptul că

aceste cote se aplică Ia retribu
țiile tarifare majorate, deci la o 
bază de calcul mai mare.

Pentru personalul minier care lucrează la suprafață

Tranșe de vechime 
neintreruptă 
in aceeași unitate

COTELE 
SPORULUI DE VECHIME
înainte de

1 septembrie
După

1 septembrie
1— 3 ani 2% 3%
3— 5 ani 2% 4%
5—10 anj 3% 6%

10-15 ani 5% 9%
15—20 ani 7% 12%
peste 20 ani * 10% 15%

Și în cazul personalului munci
tor care lucrează la suprafață 
noile cote ale sporului de vechime 
se aplică la retribuția tarifară 
majorată, ca și la personalul mi
nier care lucrează în subteran.

Se cuvine menționat că 
întregul personal muncitor 
dustria minieră, indiferent 
cui unde lucrează, sporul

pentru 
din în
de lo
de ve-

chime pentru activitate neîntre
ruptă în aceeași unitate se include 
în baza de calcul al pensiei pentru 
loate categoriile de pensii ce se 
vor stabili după 1 septembrie a. c. 
Ca atare, contribuția de 2 Ia sută 
pentru pensia suplimentară se va 
plăti de acum încolo nu numai 
pentru retribuția tarifară,, ci și 
pentru sporul de vechime.

DE CE ALTE MAJORĂRI DE VENITURI

VA BENEFICIA PERSONALUL DIN

UNITĂȚILE MINIERE?

Alături de creșterea sporului de 
vechime pentru activitate neîntre
ruptă în aceeași unitate — care 
constituie doar una din compo
nentele părții variabile ale retri
buției nominale — personalul 
muncitor din unitățile miniere va 
beneficia de la 1 septembrie 
alte majorări de venituri, 
cum urmează :

® fondul de participare a 
menilor muncii din industria 
nieră la realizarea

și de 
după

oa- 
mi- 

producției. a 
beneficiilor și la împărțirea bene
ficiilor se majorează de la 2 la 
sută la 4 la sută din fondul de re
tribuire ;

® cota de constituire a fondului 
de premii pentru realizări 
bite se majorează de la 
Ia 2 la sută din fondul 
buire planificat.

Desigur, componenta 
importantă a părții variabile 
retribuția nominală prin care mi
nerii pot beneficia de venituri su
plimentare este și va rămine 
ADAOSUL DE ACORD, care se

deose- 
l la sută 
de retri-

cea mai 
din

calculează în mod direct propor
țional cu gradul de îndeplinire a 
sarcinilor de plan.

în plus, personalul muncitor din 
industria minieră va beneficia și 
de drepturi bănești suplimentare 
sub formă de premii pentru eco
nomii de materii prime și mate
riale. de premii anuale pentru de
pășirea planului de producție la 
extracția de cărbune și minereuri. 
De asemenea, așa cum se prevede 
în Decretul Consiliului de Stat 
pentru majorarea, retribuției, toate 
persoanele 
compensați 
preturilor 
mentare. la energia electrică, ter
mică, gaze naturale și alți com
bustibili, potrivit Decretelor Con
siliului de Stat nr. 46/1982 și nr. 
240/1982, vor primi în continuare 
aceste compensații, chiar dacă in 
urma majorării retribuției vor 
avea retribuții tarifare mai mari 
de 4 000 lei.

Convorbire realizată de 
Mihai IONESCU

;ii
care au beneficiat de 

pentru majorarea 
la produsele agroali-

a
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a sistemului de retribuire a muncii
în centrul activității organizațiilor de partid
Comuniștii, întregul nostru po

por au luat cunoștință cu viu in
teres de hotărîrile Comitetului 
Politic Executiv, de recentele de
crete ale Consiliului de Stat. Prin 
întregul lor conținut, aceste docu
mente ilustrează modul consec
vent in care acționează partidul 
nostru, conducerea sa, în frunte 
cu secretarul general al partidu
lui, pentru progresul economic al 
patriei și creșterea bunăstării po
porului, pentru transpunerea în ' 
viață a Programului privind apli
carea fermă a principiilor auto- 
conducerii și autogestiunii, per
fecționarea mecanismului econo- 
mico-financiar, a sistemului dc; 
retribuire a muncii și creșterea re
tribuției în acest cincinal, pentru 
soluționarea problemelor caro de
termină ridicarea permanentă a 
eficienței muncii, înfăptuirea finet 
noi calități in toate domeniile de 
activitate.

Acum, cînd s-a trecut la aplica
rea în viață a hotărîrilor adoptate, 
este o datorie de o deosebită im
portanță și actualitate a organiza
țiilor de partid de a asigura popu
larizarea. dezbaterea și însușirea 
acestor documente, in scopul mo
bilizării active a tuturor oameni
lor muncii la înfăptuirea lor exem
plară. Aceasta înseamnă evident 
nu numai un vast program de ac
țiuni organizatorice pentru asigu
rarea cadrului optim de îndepli
nire a hotăririlor, ci și desfășu
rarea unei susținute munci politi
ce, presupunind folosirea intensă 
a tuturor formelor și instrumente
lor activității politice de masă, a 
tuturor modalităților de înrîurire 
și mobilizare a oamenilor, cu parti
ciparea nemijlocită a membrilor 
birourilor organizațiilor de bază, 
activului de partid, cadrelor cu 
luncții de conducere.

Concomitent, este imperios nece
sar ca dezbaterea acestor documen
te să fie însoțită dc acțiuni practice 
— tehnice, organizatorice, 
mice — in măsură să

Cum se acționează în aceste 
direcții ? Ce măsuri și inițiative 
au fost promovate în intervalul 
care a trecut de la publicarea do
cumentelor menționate ? Ce se in
tenționează să se întreprindă in 
continuare ? Iată citeva întrebări la 
care dorim să răspundem in an
cheta de față desfășurată în cîteva 
întreprinderi din județul Teleor
man.

La întreprinderea de aparataje 
și accesorii am sosit cu puțin îna
inte de intrarea în schimbul doi. 
Cîțiva . dintre oamenii care veni
seră mai devreme se opriseră în 
fața gazetei de perete a uzinei și 
discutau intre ei. Ne apropiem și 
noi. La gazetă erau afișate ziarele 
ce conțineau decretele Consiliului 
de Stat publicate recent și un tabel 
bătut la mașină prin care se ilus
tra creșterea veniturilor oamenilor 
muncii din unitate conform De-- 

.crntului Consiliului de Stat pentru 
majorarea retribuției, folosindu-se 
exemple 
Se arăta 
plus un muncitor lăcătuș catego
ria II bază cu o vechime neîntre-

luate chiar din unitate, 
astfel cit va cîștiga în

însemnări din citeva
întreprinderi din județul 

Teleorman

ccono- 
asigurc 

transpunerea optimă in viață a 
acestor hotăriri, perfecționarea ac
tivității din unități, 
integrală 
calorii.

îndeplinirea
a planului la toți indi-

ruptă de 15—20 ani, un maistru cu 
aceeași vechime, un inginer clasa 
21, cu vechime de la 5 la 10 
ani. Tabelul cuprindea, totodată, 
evoluția veniturilor în cazul in 
care sarcinile de plan erau reali
zate în proporție de 100 la sută, 
110 la sută sau nerealizate cu 
la sută.

„Oamenii vin și ne întreabă 
cit le va crește retribuția — 
spunea tovarășul Titu Vladu, se- 

adjunpt cu problemele de 
de

de
10
cu 
ne

CBTIGURI BJBECT PROPORȚIONALE CB REALIZAREA SARCINILOR BE PIAN
In cele două grafice de mai jos prezentăm veniturile realizate de un miner care lucrează în subteran și un miner care lucrează la suprafață, în func

ție de modul de realizare a sarcinilor de plan. Sumele înscrise cuprind retribuția tarifară, sporul de vechime și adaosul de acord (in cazul depășirii sarcinilor 
de plan), respectiv diminuarea de retribuție (în cazul nerealizării sarcinilor de plan).

M3NER EXCAVATORIST
care lucrează într-un abataj din Valea Jiului, încadrat in categoria 5, treapta II, cu o 

unitate de peste 20 de ani.

Sarcinile de plan 
depășite cu 20%

4527 iei
Sarcinile de plan 
îndeplinite integral

3719 lei ||J
Sarcinile de plan 

nerealizate cu 20%

6305 lei

vechime neîntreruptă în aceeași

6911 lei

5034 lei

4181 lei

Sarcinile de plan 
îndeplinite integral

Sarcinile de plan 
depășite cu 20%

Sarcinile de plan 
nerealizate cu 20%

ÎNAINTE DE
1 SEPTEMBRIE 1 SEPTEMBRIE

care lucrează in cabina de comandă a unui excavator cu rotor portcupe, de la o exploatare 
de cărbune la suprafață din bazinul minier Rovinari, încadrat în categoria 6, treapta I, cu 

o vechime neîntreruptă în aceeași unitate de peste 20 de ani.

3040 lei

2487 lei

Sarcinile de plan 
depășite cu 20%

Sarcinile de plan 
îndeplinite integral

Sarcinile de plan 
nerealizate cu 20%

3593 iei
3856 lei

Sarcinile de plan 
îndeplinite integral

Sarcinile de plan 
depășite cu 20%

3185 lei 
Sarcinile de plan 

nerealizate cu 20%

ÎNAINTE DE
1 SEPTEMBRIE

4527 iei

1 SEPTEMBRIE

In legătură cu exemplele prezentate se cuvine să precizăm că, în afară de veniturile înscrise în grafice, atît minerul din. subteran, cît și excavatoristul 
beneficiază, în plus, de sume bănești care se acordă individual personalului muncitor sub formă de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la 
împărțirea beneficiilor, premii pentru realizări deosebite, pentru economii de materii prime și materiale, alte categorii de premii și stimulente care, după cum 
se precizează în Decretul Consiliului de Stat pentru majorarea retribuției personalului muncitor, sînt neplafonate, *

cretar 
propagandă 
partid. Ceea 
privește, în 
situații mai 
noastră este 
calcule la situația concretă a în
treprinderii. Vă rog să mă credeți 
că mai tot timpul găsești pe cineva 
care citește acest tabel". Nimic 
mai firesc. Este cît se poate de 
pozitiv faptul că comitetul de 
partid a luat o asemenea iniția
tivă, la care se adaugă și altele : 
antrenarea grupurilor de agitatori 
la popularizarea recentelor măsuri, 
dezbaterea lor pe formații de lucru 
și grupuri restrinse cu participarea 
membrilor comitetelor de partid, a 

. cadrelor de conducere etc. Impor
tanța deosebită a actualelor regle
mentări impune ca intreaga pro
pagandă vizuală să îmbrace un 
caracter concret, mobilizator. De
sigur, ceea ce am relatat nu este 
decît un început care trebuie dez
voltat, amplificat și permanenti
zat. Mergind prin secții am putut 
observa că multe gazete de perete 
nu conțineau nimic în legătură cu 

. noile decrete ; că diferitele che
mări, calcule afișate la loc vizibil 
nu cuprindeau incă nici o trimi
tere la măsurile de care ne ocu
păm. Desigur, răstimpul care a 
trecut de Ia publicarea acestor do
cumente este scurt. Semnificația 
lor majoră pentru munca oameni
lor obligă insă la mai multă ini
țiativă din partea organizațiilor 
de partid, la orientarea tuturor 
formelor și instrumentelor muncii 
politice de masă in direcția dezba
terii, însușirii și mobilizării perso
nalului muncitor la aplicarea lor 
în viață.

— De fapt, prin actualele regle
mentări — ne spunea tovarășul 
Tinctt Dode, secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
rulmenți Alexandria — oamenii 
muncii beneficiază de o dublă ma
jorare, evident, in condițiile in 
care se realizează și depășesc 
sarcinile de serviciu : este vorba 
despre majorarea retribuțiilor pro- 
priu-zise, dar și de sporirea veni
turilor 
bile a 
menea 
planul 
realitate care ne obligă ca 
terea acestor documente să 
soțită de adoptarea unor

al comitetului 
ce se publică in ziare 
mod firesc, anumite 
generale. îndatorirea 
să adaptăm aceste

prin creșterea părții varia- 
remunerației. Așa cum ase- 
venituri pot să scadă dacă 
nu este îndeplinit. Este o 

dezba- 
fie în- 
măsuri

care să contribuie Ia realizarea 
exemplară a tuturor indicato
rilor.

într-adevăr, la această unitate 
apare evident efortul de a dezbate 
cu oamenii programele tic acțiuni 
care să asigure înfăptuirea inte
grală a planului dc producție. 
Aflăm astfel că în secții s-a trecut 
deja la constituirea formațiilor de 
lucru care vor lucra in acord glo
bal și care urmează să încheie 
contracte eu secțiile. în timpul 
constituirii acestor formații mun
citorii și-au analizat cu mai multă 
exigență activitatea, unii din cei 
ce nu se împăcau prea bine cu 
munca _ nu și-au găsit loc, fiind 
plasați în altă parte ; de asemenea 
multe formații s-au angajat că se 
vor ocupa ele singure de pregă
tirea producției;-arătind că nu se 
-justifică existența unei persoane 
care răspundea numai de această 
operație.

„Categoriile de oameni mai puțin 
productivi scad văzînd cu ochii, 
aprecia tovarășul Constantin To- 
poraș, șeful serviciului organizarea 
muncii și a producției. Membrii 
formațiilor de lucru în acord glo
bal a vin și te întreabă ce pot face 
ei înșiși pentru ca personalul ad
ministrativ sau mai puțin produc
tiv să fie pit mai eficient".

Așa cum avea să reiasă din dis
cuțiile purtate, altul este interesul 
și pentru îndeplinirea indicatorilor 
de plan. Acum, ne spunea munci
toarea Lucica Mitrică, nu ne putem 
limita să realizăm numai cijiva 
indicatori, oricit ar fi ei de impor
tanți. Putem beneficia de retri
buții sporite, de venituri supli
mentare numai dacă realizăm [toți 
indicatorii. Iată un lucru care tre
buie să ne preocupe in mod deo
sebit. Mai ales 
din producția 
export, că avem 
țios de creștere 
muncii,, care 
acesteia cu 20 la' sută în 1985 față 
de 1980.

— Cum apreciați acțiunile orga
nizate in întreprinderea „Islaz" 
pentru dezbaterea recentelor docu
mente ?, ne adresăm tovarășului 
Marin Popa, secretarul comitetului 
de partid din această unitate.

— Numai ca un început. întii 
pentru că chiar și in domehiul 
dezbaterii propriu-zise mai avem 
multe de făcut și, apoi, pentru că 
nu ne putem limita 
batere.

— Concret ?
— Am in vedere 

mult mai mari care 
consiliului oamenilor 
ședinteiui său, care este și secretar 
al comitetului de partid. în noile 
condiții, membrii in consiliul oa
menilor muncii trebuie să fie cu 
adevărat reprezentanți ai opiniei 
colectivelor, purtători de cuvînt ai 
propunerilor oamenilor muncii pe 
care ii reprezintă. îridatoririle 
mult mai mari care revin consi
liului in organizarea corespunză
toare a muncii impun promovarea 
cu maximă consecvență a unui stil 
de muncă colectiv de conducere, 
instituirea unui permanent dialog 
cu oamenii muncii, probleme de 
care trebuie să se ocupe nemijlocit 
organizația de partid. Noile regle
mentări conferă noi dimensiuni 
democrației muncitorești, auto- 
conducerii, iar înfăptuirea sarcini
lor sporite care ncj revin depinde 
de modul cum instituim acest dia
log, in strînsă legătură cu expe
riența și priceperea colectivelor.

Sînt realități ce ridică exigențe 
deosebite in fața muncii politice, 
care trebuie să țină permanent ia 
curent colectivele cu stadiul reali
zării sarcinilor, să intervină cu 
promptitudine și operativitate, să 
devină mai activă, mai combativă. 
Cerința ca gama largă a formelor 
și metodelor muncii politice să se 
constituie într-o adevărată oglindă 
a muncii și vieții colectivelor de
vine acum de mare actualitate, o 
premisă a desfășurării în bune 
condiții a activității din întreprin
deri. Un îndemn și o concluzie 
pentru organele și organizațiile de 
partid de a-și intensifica preocu
pările în această direcție, de a im
prima tuturor acțiunilor 
mai multă operativitate și 
tivitate, un permanent 
concret, o concepție clară, 
spectivă.

că 50—60 la șută 
noastră merge la 

un program arhbi- 
a productivității 

prevede sporirea

doar la dez-

răspunderile 
revin ahum 

muncii, pre-

politice 
comba- 

caracter 
de per-

Paul DOBRESCU
Stan ȘTEFAN

l,
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PUTERNICĂ EXPRESIE A VOINȚEI DE PACE A POPORULUI ROMÂN,
AMPLU PROGRAM DE ACȚIUNE ÎN SPRIJINUL DEZARMĂRII
Adunarea reprezentanților organizațiilor de masă și obștești și ai celorlalte 

organizații componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste
Mărfi după-amiază, în Aula 

Facultății de drept din Capitală 
a avut loc adunarea reprezen
tanților organizațiilor compo
nente ale Frontului Democrației 
și Unității Socialiste consacrată 
luptei pentru oprirea cursei 
înarmărilor. La adunare au 
participat peste 850 de oameni 
ai muncii, reprezentind Organi
zația Democrației și Unității 
Socialiste, organizațiile sindi
cale, de tineret și copii, de 
femei, Comitetul Național „Oa
menii de știință și pacea", con
siliile oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și ger
mană, uniunile cooperatiste. 
Consiliul național al ingineri
lor și tehnicienilor, uniunile 
societăților științifice medicale 
ti ale cadrelor didactice, uniu
nile de creație, Consiliul zia
riștilor, Comitetul foștilor luptă
tori și veteranilor de război îm
potriva fascismului. Comitetul 
pentru apărarea păcii, culțele și 
alte organizații componente ale 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste.

Prin întreaga sa desfășurare, 
reuniunea a pus în evidență 
largul ecou și înalta apre
ciere de care se bucură iniția
tivele și acțiunile întreprinse pe 
plan internațional de președin
tele României socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
vederea intensificării luptei îm
potriva cursei înarmărilor, pen
tru înfăptuirea unor măsuri 
concrete de dezarmare, și în 
primul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru reluarea și 
consolidarea cursului spre des
tindere, pentru realizarea unui 
climat de pace, înțelegere și 
colaborare între națiunile lu
mii. Adunarea s-a'constituit în- 
tr-o nouă și elocventă mărturie 
a voinței și hotărîrii tuturor ca-

■ tegoriilor de oameni ai muncii 
din țâra noastră, a întregului

• popor român de a-și uni efor
turile și de a conlucra în modul 
cel mai activ cu toate popoarele, 
cu forțele și mișcările pentru

■ pace din Europa și din întreaga
■ lume, în scopul apărării drep- 
; tului fundamental al oamenilor

și națiunilor — dreptul la viață, 
la pace, la existență liberă și 
demnă.

i Cuvîntul de deschidere a fost 
‘ rostit de tovarășul Constantin 

Arseni, vicepreședinte al Con
siliului Național al F.D.U.S., 
președintele Biroului C.C. al 
O.D.U.S.

Au luat apoi cuvîntul tovară
șii Năstase Ioniță. secretar al 
comitetului de partid al în
treprinderii de mașini grele 
București, Maria Ciocan, secre
tar al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România. Vasile 
Bontaș, secretar al C.C. al 
U.T.C.. Mihai Burcă, vicepre
ședinte al Comitetului foștilor 
luptători și veteranilor de război 
împotriva fascismului. Olimpia 
Solomonescu. vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femei
lor, Ion Hobana, secretar al 
Uniunii scriitorilor, Iuliu Fejes, 
secretar al Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate ma
ghiară. George Ciucu, secretar 
al Comitetului național român 
„Oamenii de știință și pacea", 
Ernest Breitenstein, redacțor- 
șef al ziarului „Neuer Weg“, 
membru al Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
germană, Teoctist Arapaș, mi
tropolitul Moldovei și Sucevei, 
Costică T. Mișcă, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele C.A.P. 
Bucov. județul Prahova. Isidor 
Martinca, protopop romano-ca- 
tolic, Cristian Niculescu. se
cretar al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.

Participanții au adus un vi

CUVÎNTUL tovarășului 
CONSTANTIN ARSENI

Adunarea de astăzi a repre
zentanților organizațiilor com
ponente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste are o 
semnificație cu totul deosebită ; 
ea se desfășoară în împrejurări 
internaționale grave, care recla
mă o acțiune hotărîtă din par
tea tuturor oamenilor de bine, 
a fiecăruia dintre noi. pentru 
salvgardarea păcii, pentru ca 
flăcările războiului să nu mai 
cuprindă încercatul nostru con
tinent.

Sîntem cu toții sub puternica 
impresie a marii chemări pe 
care președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat-o 
poporului român, popoarelor lu
mii, tuturor forțelor iubitoare 
de pace de pretutindeni, pentru 
intensificarea acțiunilor de masă 
care să contribuie la oprirea 
agravării situației mondiale, la 
reluarea și dezvoltarea politicii 
de destindere, la oprirea cursei 
înarmărilor, la realizarea dezar
mării. la asigurarea păcii în 
lume.

Analiza multilaterală, pătrun
să de grija înaltă și responsabi
litatea istorică pentru destinele 
poporului român, pentru viito
rul civilizației umane, pe care 
președintele României a făcut-o 
evoluției vieții mondiale, a pus 
în relief faptul că în zilele noas
tre problema arzătoare este 
dezarmarea și apărarea păcii. 
Este un adevăr grav care face 
ca. odată cu primejdia mare pe 
care o reprezintă sporirea ar
senalelor nucleare, în special în 
Europa, unde se află 80 la sută 
din armamentele aparținînd ce
lor două blocuri militare, să 
crească și conștiința apărării 
vieții, a valorilor create de ge- 

j niul uman, voința popoarelor de 
a se opune politicii de înarma
re, practic de a se opune unui 
conflict nuclear care ar duce la 
pieirea speciei umane. 

brant omagiu. însoțit de cele 
mai calde mulțumiri, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. pre- 
ședințele țării, pentru neobosita 
sa activitate închinată păcii și 
înțelegerii internaționale, pen
tru inițiativele sale pătrunse de 
o înaltă răspundere pentru 
soarta păcii și pentru apelurile 
sale înflăcărate la dezarmare și 
pace, la oprirea cursului spre 
încordare și război. Ei au ex
primat voința milioanelor de 
membri ai organizațiilor compo
nente ale F.D.U.S. de a acțio
na cu fermitate pentru oprirea 
amplasării noilor rachete cu 
rază medie de acțiune în Eu
ropa. pentru a îndepărta pri
mejdia unui nou război și a 
feri omenirea de coșmarul dis
trugerii nucleare, pentru ca 
generația de azi și de mîine să 
trăiască în liniște și pace, să se 
bucure de binefacerile progre
sului și civilizației. S-a exprimat, 
totodată, convingerea că acțiu
nile organizațiilor din cadrul 
F.D.U.S. vor reprezenta o nouă 
și importantă contribuție a na
țiunii noastre la eforturile ce 
se întreprind pe continentul eu
ropean și în alte regiuni ale 
globului, în vederea opririi 
cursei înarmărilor, trecerii la 
dezarmare, și în primul' rînd la 
dezarmare nucleară, salvgardă
rii păcii, pentru edificarea unei 
lumi a înțelegerii si colaborării..

După încheierea discuțiilor, 
dîndu-se curs propunerilor făcu
te de reprezentanții organizații
lor componente ale F.D.U.S., a 
fost adoptat un cuprinzător pro
gram privind organizarea și des
fășurarea, sub egida Frontului 
Democrației și Unității Socialis
te, .a unor ample acțiuni de 
masă care să afirme puternic 
glasul de pace al poporului nos
tru, voința sa de a face totul 
pentru a contribui în modul cel 
mai activ la oprirea cursei înar
mărilor, la dezarmare, la înlă
turarea pericolului unei catas
trofe nudeare.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire, participanții la adu
nare au adoptat apoi textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Cotnunist 
Român, președintele Republicii _ 
Socialiste România.

Prin îndelungate aplauze și 
urale, cei prezenți și-au mani
festat deplina aprobare față de 
conținutul telegramei adresate 
conducătorului partidului și sta
tului nostru, dînd expresie și cu 
acest prilej adeziunii depline a 
tuturor membrilor organizațiilor 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, a întregii națiuni 
la politica de pace și colaborare 
promovată cu consecvență 
neabătută de România socialistă, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

în încheiere, într-o deplină 
unitate, a fost adoptat Apelul 
pentru dezarmare și pace al a- 
dunării reprezentanților organi-, 
zațiilor de masă și obștești si 
ai celorlalte organizații compo
nente ale Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Adunarea a luat sfîrșit într-o 
atmosferă vibrantă, de înalt pa
triotism. Reprezentanții organi
zațiilor componente ale Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste au aplaudat îndelung, au 
ovaționat cu putere. S-a acla
mat. minute în șir. „Ceaușescu 
— pace!", „Stima noastră și 
mîndria — Ceaușescu-Româ- 
nia!“, participanții la adunare 
exprimînd sentimentele de adîn- 
că stimă și prețuire ale întregii 
națiuni față de conducătorul 
iubit al partidului și statului 
nostru, hotărîrea neabătută de a 
răspunde prin largi acțiuni de 
masă înflăcăratelor sale apeluri 
la dezarmare, la pace, la făuri- « 
rea unei lumi fără arme și fără 
războaie.

Este meritul de excepție al 
președintelui țării noastre — 
personalitate proeminentă a vie
ții politice mondiale, care cu 
gîndul și fapta a înnobilat lupta 
pentru pace și dezarmare — de 
a fi subliniat marele pericol ce-1 
reprezintă — în cadrul politicii 
de înarmare — perspectiva am
plasării, in cursul acestui an, a 
noi rachete cu rază medie de 
acțiune în Europa.

Continentul pe care trăim, 
muncim și creăm a avut prea 
mult de suferit de pe urma răz
boaielor. pentru ca forțele iubi
toare de pace, toți cei ce își fac 
din apărarea vieții suprema în
datorire. să nu-și unească voin
țele pentru a împiedica transfor
marea Europei într-o rampă de 
lansare de rachete nucleare.

Pentru ca Europa să nu fie 
cuprinsă de vîlvătăile războiu
lui. să nu devină o tortă nuclea
ră, și-a ridicat glasul și acțio
nează cu toată hotărîrea pre
ședintele tării noastre. Inițiati
vele și propunerile Domniei Sale 
pentru pace și dezarmare, pen
tru oprirea amplasării în acest 
an și în viitor a rachetelor cu 
rază medie de acțiune in Euro
pa, pentru retragerea și distru
gerea celor existente, pentru 
înghețarea bugetelor militare 
sint expresia unei înalte con
științe, a umanismului desăvîr- 
șit pe care-1 probează în fiecare 
gest. în fiecare acțiune. în tot 
ceea ce a făcut și face pentru 
apărarea păcii.

Apelul la rațiune și înțelege
re. pentru găsirea celor mai 
bune căi în vederea opririi pro
cesului de amplasare de noi ra
chete în Europa, propunerile 
concrete, pline de înțelepciune, 
cuprinse în mesajele adre
sate de președintele Nicolae 
Ceaușescu conducătorilor Uniu
nii Sovietice și Statelor Unite

ale Americii fac dovada atașa
mentului fierbinte al poporului 
român față de marile idei și 
principii ale păcii, fată de soar
ta civilizației umane.

Aducînd un vibrant omagiu, 
cele mai calde mulțumiri și în
treaga noastră recunoștință pen
tru neobosita sa activitate de
dicată apărării dreptului suprem 
al omului, dreptul la viață, la 
libertate, la pace, lâ existență 
liberă și demnă, adresăm, cu cel 
mai adine respect, marelui Erou 
al Păcii, președintele Nicolae 
Ceaușescu, rugămintea de a ac
ționa pe mai departe cu același 
dinamism, cu neobosită forță, 
pentru ca noile sale initiative și 
propuneri — care reprezintă în
săși voința și aspirația nobilă a 
întregului nostru popor de a trăi 
și de a construi în.pace — să 
ducă la eliberarea continentului 
de pericolul unui cataclism nu
clear. pentru conservarea ma
rilor valori pe care Europa le-a 
făurit de-a lungul mileniilor.

Pericolul mare ce-1 poate re
prezenta — așa cum sublinia . 
președintele nostru — irespon
sabilitatea ce poate face ca tră
gaciul armamentelor nucleare 
să fie pus în funcțiune sau un 
accident întîmplător ce ar de
termina o adevărată reacție în 
lanț cu efecte dezastruoase — 
antrenează astăzi, în toate col
țurile Europei și ale lumii, 
mase largi de oameni aparținînd 
celor mai diferite categorii so
ciale, convingeri politice, filozo
fice și religioase, care își ridi
că glasul în apărarea păcii și 
vieții pe planeta noastră. în 
apărarea acestor înalte dezide
rate ale poporului român, ale 
tuturor națiunilor iubitoare de 
pace, la cererea multor catego
rii de oameni ai muncii, a or
ganizațiilor componente. Fron
tul Democrației și Unității So
cialiste a convocat această adu
nare în scopul intensificării ac
țiunilor în apărarea păcii, pen
tru afirmarea dreptului fun
damental al oamenilor la viață.

Ca oameni de cele mai dife
rite profesiuni, care ne desfășu
răm activitatea în spiritul marii 
vocații de pace a poporului nos
tru și care sîntem conștienți că 
apărarea păcii este chemarea 
cea mai stringentă a zilelor 
noastre, avem datoria supremă 
să facem totul ca prin acțiunile 
noastre, ale organizațiilor pe 
care le reprezentăm, să ne adu
cem contribuția la sprijinirea 
inițiativelor și propunerilor 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
— care exprimă în cel mai 
înalt grad năzuințele fierbinți 
ale întregii noastre națiuni — 
pentru împiedicarea înarmării 
nucleare a continentului și a 
lumii, pentru neamplasarea în 
acest an și în viitor a rachete
lor ' cu rază medie de acțiune, 
pentru retragerea și distrugerea 
celor existente.

Vom sprijini ca fiecare organi
zație a F.D.U.S. să-și poată or
ganiza inițiativele luate cu pri
vire la acțiunile pe care și le-a 
propus în apărarea păcii, pentru 
exprimarea hotărită a voinței 
membrilor organizațiilor, a tutu
ror celor care iubesc și respectă 
viața și munca, de a se face to
tul pentru ca participantele la 
tratativele de la Geneva — 
Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii — alte state 
care dețin armamente nucleare 
în Europa, statele pe teritoriile 
unde urmează să fie instalate 
rachete cu rază medie de acțiu
ne, să înțeleagă necesitatea sto
pării, în acest an și în viitor, a 
rachetelor cu rază medie de ac
țiune. Sîntem convinși că prin 
acțiunile noastre — acțiuni ce 
răspund cerințelor vitale de 
pace ale membrilor organiza
țiilor noastre — vom contribui 
la aprobarea și susținerea cu în
treaga hotărîre și convingere a 
inițiativelor și propunerilor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — 
fiul cel mai iubit și respectat al 
patriei — pentru salvgardarea 
păcii, pentru ca niciodată ar
mele nucleare să nu se abată 
asupra Europei, pentru o lume 
în care să triumfe rațiunea, spi

ritul de înțelegere și colaborare 
între popoare libere și indepen
dente.

Dezbătînd în cadrul prezentei 
adunări aceste probleme vitale, 
formulînd propuneri și inițiative 
concrete de desfășurare a unor 
acțiuni ample, ne propunem să 
inițiem și să realizăm un cuprin
zător program de unire și mobi
lizare a energiilor și voinței în
tregii noastre națiuni, pentru a 
traduce în viață programul de 
pace al României socialiste pen
tru care militează cu atîta înflă
cărare președintele țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Sînt convins că exprim gîndu- 
rile și simțămintele tuturor' par- 
ticipanților lă această adunare 
asigurînd pe președintele Nicolae 
Ceaușescu că milioanele de 
membri ai organizațiilor compo
nente ale Frontului Democrației 
și Unității Socialiste vor acționa 
cu cea mai mare fermitate pen
tru a îndepărta — împreună cu 
celelalte forțe și popoare ale 
Europei și ale lumii, cu toți cei 
ce iubesc pacea și progresul, in
diferent de convingerile lor po
litice, filozofice și religioase — 
primejdia unui război nuclear, 
că vor face totul pentru a feri 
omenirea de coșmarul unui 
război nimicitor, pentru ca ge
nerația de azi și de mîine să 
trăiască în liniște șl pace, să se 
bucure de binefacerile geniului 
uman.

Să nu pregetăm nici o Ylipă 
în a acționa cu întreaga -con
știință, cu puterea ce ne-o dă 
convingerea în necesitatea strin
gentă a păcii, pentru a fi la 
înălțimea momentului actual ! 
Să ne aducem, fiecare organi
zație, fiecare dintre noi. întrea
ga contribuție la triumful păcii 
în lume 1

Cuvîntul tovarășului 
Năstase Ioniță

Arătînd că împrejurări grave 
privind evoluția vieții interna
ționale au determinat reunirea 
reprezentanților organizațiilor 
componente ale F.D.U.S., pentru 
a adopta măsuri în vederea in
tensificării luptei pentru opri
rea cursului primejdios al înar
mărilor nucleare, al amplasării 
de noi rachete cu rază medie 
de acțiune în Europa, pentru 
pace și dezarmare, vorbitorul a 
spus : Aduc un respectuos o- 
magiu și exprim întreaga pre
țuire și mulțumire, în numele 
muncitorilor, inginerilor, tehni
cienilor. al celorlalți oameni ai 
muncii din citadela industrială 
a întreprinderii de Mașini Grele 
București, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, pentru 
neobosita și dinamica sa activi
tate dedicată păcii, pentru a- 
părarea viitorului poporului 
român, a civilizației și creației 
umane. Inițiativele și propune
rile președintelui noștru — 
marele erou al - păcii — tova
rășul Nicolae Ceaușescu, privind 
neamplasarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune în Europa, 
retragerea și distrugerea celor 
existente, pentru înghețarea bu
getelor militare la nivelul anu
lui 1983 pînă în 1985 și crearea 
de zone lipsite de arme nuclea
re în Europa, pe care le apro
băm și le susținem pe deplin, 
răspund celor mai înalte cerin
țe ale popoarelor, ele exprimă 
voința noastră, a tuturor, aspi
rația spre o viață în libertate, 
pentru noi și copiii noștri, pen
tru ca țara și lumea în care 
trăim' să fie ferite de spectrul 
unui cataclism nuclear. Prin tra
diția și spiritul nostru muncito
resc am fost și sîntem pentru 
pace, pentru colaborare și bună- 
ințelegere.

Vorbitorul a arătat, în con
tinuare. că. prin acțiunile ce vor 
fi organizate împotriva ampla
sării de noi rachete aducătoare 
de moarte in Europa, pentru re
tragerea și distrugerea celor e- 
xistente. este demonstrată ho- 
tărirea fermă a poporului nostru 
de a înfăptui politica de pace 
a tării, inițiativele și propuneri

le tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru pace și dezarmare.

în aceste momente hotărîtoa- 
re pentru viața continentului pe 
care trăim, adresăm o vibrantă 
chemare muncitorilor de pretu
tindeni pentru a ne uni glasul 
și acțiunile în vederea apărării 
păcii, pentru salvarea celui mai 
de preț bun al omului — viața. 
Dorim să facem totul, în strînsă 
unitate, pentru ca pacea și ra
țiunea să triumfe.

Cuvîntul tovarășei 
Maria Ciocan

■în numele Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, cea' 
mai largă organizație de masă 
a oamenilor muncii — a spus 
vorbitoarea — exprim, de la 
tribuna acestei adunări consa
crate păcii, adeziunea deplină 
a tuturor membrilor de sindicat 
față de politica externă pro
movată de partidul și statul 
nostru, față de strălucita acti
vitate desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru solu
ționarea problemei fundamen
tale a epocii contemporane — 
dezarmarea și, în primul rînd, 
dezarmarea nucleară. pentru 
oprirea amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune 
în Europa, retragerea și distru
gerea celor existente. pentru 
apărarea dreptului inalienabil 
al popoarelor la viață, pace, li
bertate, securitate și indepen
dență.

Noile inițiative de pace ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de o amploare internațională 
fără precedent, cu un larg și 
pozitiv ecou în conștiința po
poarelor lumii, mesajele adre
sate conducătorilor de stat ai 
U.R.S.S. și S.U.A., răspunsul la 
scrisoarea membrilor Camerei 
Reprezentanților a Congresului 
S.U.A.. hotărîrea și voința fer
mă de a face totul pentru înlă
turarea războaielor, pentru a- 
părarea păcii, a vieții însăși pe 
planeta' noastră, izvorăsc din 
înalta responsabilitate față de 
prezentul și viitorul întregii 
omeniri, din aspirațiile ar
zătoare ale poporului român 
de a trăi liber, în pace și înțe
legere cu toate națiunile.

Profund îngrijorați de agra
varea situației internaționale, 
de pericolul izbucnirii unui 
război nuclear, cu urmări 
incalculabile și efecte distru
gătoare asupra întregii pla
nete — a spus vorbitoarea — 
Uniunea Generală a Sindicate
lor din România, organizație 
componentă a Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, va 
iniția mitinguri, întîlniri și a- 
dunări populare cu toți oamenii 
muncii pentru a ne ridica gla
sul, spunînd un NU categoric 
cursei aberante a înarmărilor, 
politicii de forță și de amenin
țare cu forța.

Adresăm tuturor organizații
lor naționale și internaționale 
ale sindicatelor, indiferent de 
orientare și afiliere, un vibrant 
apel de a organiza largi și pu
ternice acțiuni de masă ale oa
menilor muncii de pe toate me
ridianele globului, marșuri, a- 
dunări, demonstrații, de a ac
ționa prin toate mijloacele, 
acum, pînă nu este prea tîrziu. 
împotriva războiului, pentru a- 
sigurarea păcii pe planeta noas
tră, pentru înghețarea bugete
lor militare și reluarea politicii 
de destindere și înțelegere, 
pentru făurirea unei lumi a 
Păcii, dreotătii și colaborării. în 
care toate popoarele să se dez
volte liber și independent, să 
contribuie prin munca lor paș
nică la progresul general al 
umanității.

Cuvîntul tovarășului 
Vasile Bontaș

Vă rog să-mi îngăduiți ca la 
această impresionantă adunare 
la care participăm astăzi — a 
spus in cuvîntul său vorbitorul 
— să exprim, în numele tutu-, 
ror tinerilor și copiilor patriei. 

nemărginita ’ recunoștință și 
profunda mîndrie patriotică față 
de eforturile statornice si stră
lucitele inițiative de pace în
treprinse de cel mai iubit și sti
mat fiu al României socialiste 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Regăsim, în inestimabila activi
tate desfășurată pe plan inter
național de președintele Repu
blicii, expresia clarviziunii de- 
săvîrșite și a înaltei responsa
bilități pentru cauza păcii. în
țelegerii și cooperării între po
poare.

Vorbitorul a relevat. în con-. 
tinuare, faptul că tineretul pa
triei, asemenea întregului nos
tru popor, este profund îngri
jorat de încordarea deosebită la 
care s-a aiuns în viata interna
țională. de cursul periculos al 
escaladării înarmărilor. care 
sporește tot mai mult pericolul 
unui război distrugător. Sintem 
pe deplin conștienți — a spus 
vorbitorul — că aberanta cursă 
a înarmărilor, care deturnează 
fonduri uriașe de la scopurile 
lor umaniste, generează grave 
și condamnabile incertitudini, 
inclusiv pentru propriul nostru 
viitor, pentru împlinirea aspira
țiilor noastre legitime de a trăi 
într-o lume a păcii și înțele
gerii.

Tineretul României dorește 
pacea !

Sub această deviză, în nu
mele rațiunii, al cauzei scumpe 
a păcii planetei, tînăra gene
rație a patriei noastre va ac
ționa, și în viitor, fără preget, 
pentru a-și apăra dreptul său 
primordial — dreptul la viață !

Din perspectiva apropiatei 
marcări a „Anului Internațional 
al Tineretului", sub deviza 
„Participare — Dezvoltare — 
Pace" adresăm de la această tri
bună, în numele Uniunii Tinere
tului Comunist, Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România și Organizației Pio
nierilor, al tinerei generații a 
patriei noastre, tuturor ti
nerilor din lumea întrea
gă, organizațiilor lor naționale, 
regionale și internaționale de 
cele mai diferite orientări șl 
convingeri, chemarea de a ac
ționa, cu toată energia, acum, 
cînd evoluția periculoasă a 
evenimentelor internaționale o 
cere, pentru reluarea, cît mai 
grabnică, a cursului spre des
tindere, pentru menținerea și 
consolidarea păcii în Europa și 
în lume, pentru trecerea hotă
rîtă la măsuri concrete de 
dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară !

Vrem ca viitorul nostru să nu 
fie pe cimpul de luptă, ci acolo 
unde vom avea de continuat și 
îmbogățit valorile umanității !

Tineri din România, tineri din 
lumea întreagă !

Să facem din apărarea păcii 
pe planetă însăși rațiunea 
noastră de a fi 1

Cuvîntul tovarășului 
Mihai Burcă

Desfășurînd o prodigioasă ac
tivitate internațională recunos
cută și apreciată pe toate 
meridianele globului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sesizat ma
rile pericole ce se adună pe ce
rul planetei și și-a asumat res
ponsabilitatea unei noi inițiative 
pentru salvarea omenirii de 
coșmarul celui mai distrugător 
război — a spus vorbitorul. 
Respingînd atitudinea de pasi
vitate și de fatalism în fața 
unor astfel de situații, pre
ședintele României a arătat că 
nu poate exista nici o justifi
care pentru acceptarea, ca un 
fapt împlinit, a instalării noi
lor rachete nucleare în Europa, 
avansînd propuneri și soluții 
adecvate pentru oprirea cursei 
înarmărilor.

Ca fost combatant în două 
războaie, îmi dau bine seama 
că sporirea arsenalelor militare, 
și îndeosebi a celor nucleare, 
creează o situație de maximă 
gravitate pe continentul nostru. 
Niciodată pericolul unui nou 
război nu a fost mai iminent 
ca în zilele noastre. Este grav 
amenințată pacea, viața și 

chiar existența planetei noas
tre. Cursa înarmărilor nu
cleare a adus omenirea în pra
gul unei adevărate catastrofe. 
De aceea, luptătorii și vetera
nii din războiul antifascist, ală
turi de întregul popor român, 
aprobînd din inimă noile ini
țiative și apeluri de pace de 
larg răsunet internațional ale 
secretarului nostru general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, con
sideră că trebuie să se facă 
totul pentru a se opri aberan
ta cursă a înarmărilor, ba- 
rî,ndu-se calea amplasării noi
lor rachete cu rază medie 
de acțiune în Europa, proce- 
dîndu-se, totodată, la retrage
rea și distrugerea celor exis
tente.

Mîndru că România se afir
mă în continuare ca un dina
mic și prestigios factor al păcii 
și progresului în lume, adresez 
tuturor comitetelor naționale 
ale luptătorilor și veteranilor 
din războiul antifascist che
marea să-și intensifice efortu
rile, pentru ca împreună să 
acționăm pentru eliberarea Eu
ropei de pericolul unui conflict 
nuclear, pentru ca între toate 
statele continentului să se sta
tornicească un climat de pace, 
încredere și conlucrare rodnică.

Cuvîntul tovarășei 
Olimpia 

Solomonescu
Dînd expresie profundei în

grijorări a femeilor din țara 
noastră față de agravarea con
tinuă a situației mondiale, față 
de pericolul creat prin conti
nuarea și accelerarea cursei 
înarmărilor la adresa vieții — 
bunul cel mai de preț al oame
nilor — vorbitoarea a spus : 
Dorința noastră fierbinte este 
de a ne crește în liniște copiii 
și de a-i. forma pentru un viitor 
de pace, de a ne asigura feri
cirea căminelor.

Exprimăm deplina aprobare și 
profunda recunoștință față de 
acțiunile și inițiativele consec
vente, întreprinse cu o minu
nată vocație a păcii, a umanis
mului de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în favoarea dezar
mării, a asigurării dreptului 
vital al popoarelor la existentă 
și dezvoltare liberă. Pe drept 
cuvînt, conducătorul partidului 
și statului nostru subliniază ne
cesitatea ca toți deținătorii de 
arme nucleare să adopte măsuri 
de reducere și eliminare a 
rachetelor întrucît „Nimeni nu 
poate pretinde că rachetele lui 
servesc pacea, că rachetele lui 
nu trebuie luate în considera
re ;... indiferent în mîna cui se 
găsesc armele nucleare, ele să
desc pretutindeni moartea și 
distrugerea omului".

Puternic mobilizate de fermi
tatea și consecvența ou care to
varășa Elena Ceaușescu mili
tează pentru utilizarea in sco
puri exclusiv pașnice a rezul
tatelor științei și tehnicii con
temporane, cerem ca impresio
nantele cuceriri ale inteligenței 
umane să fie puse numai în 
slujba progresului, a propășirii 
civilizației.

Vorbitoarea a exprimat hotă
rîrea Consiliului Național al 
Femeilor de a organiza, în pe
rioada următoare, ample acțiuni 
de masă pentru mobilizarea 
femeilor din întreaga țară în 
susținerea fermă a politicii pro
fund științifice și realiste a 
partidului și statului nostru.

Profund preocupate de viito
rul familiilor noastre, de viito
rul întregii noastre națiuni, ca 
și al tuturor popoarelor — a 
spus vorbitoarea — adresăm or
ganizațiilor și. mișcărilor de 
femei din întreaga lume, fie
cărei femei de pe zbuciumata 
noastră Terra un vibrant apel 
de a acționa neîn.tîrziat și cu 
tot mai mare hotărîre pentru a 
face să nu se ajungă niciodată 
— nici acum, nici în viitor — 
la folosirea armamentelor nu
cleare, ci la o cît mai grabnică 
înțelegere cu privire la reduce
rea și distrugerea lor, pentru 
determinarea unui nou curs în 
viața internațională, spre des
tindere, colaborare și pace.

Cuvîntul tovarășului 
Ion Hobana

Asemeni fiecărui om de bună 
credință, am primit cu adîncă 
emoție Apelul vibrant la rațiune 
adresat din nou de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în numele 
unui popor însetat de pace, tutu
ror popoarelor lumii. Pentru că 
rațiunea este mai necesară 
astăzi ca orieînd. O știre care ar 
fi trebuit să fie scrisă pe cer cu 
litere de foc ne-a dezvăluit că 
prin declanșarea celor peste 
15 000 de încărcături nucleare 
aflate numai în Europa, fiecare 
locuitor al continentului nostru 
ar putea fi ucis de 114 000 de ori. 
Față de un asemenea cumplit 
adevăr matematic, intenția de a 
instala noi rachete, chiar exis
tența acestor mesageri ai ne
ființei constituie o tragică ab
surditate.

Angajați cu trup și suflet în 
opera de prefacere socialistă a 
pămîntului românesc, oamenii 
scrisului răspund cu înflăcărare 
chemării conducătorului nostru 
iubit. Ei știu că pacea reprezin
tă condiția vitală a înfloririi 
creației materiale și spirituale. 
Ei știu că, dincolo și mai presus 
de pieirea individuală, o confla
grație nucleară generalizată ar 
avea drept rezultat stingerea ci
vilizației și a speciei umane. 
Spulberînd edificiul durat de 
geniul și truda sutelor de gene
rații, ea ar curma brutal însăși 
curgerea timpului pe planeta 
noastră — căci ce înseamnă 
viitorul fără arhitecții și visăto

rii care să-l modeleze in lumina 
speranțelor noastre ?

Iată de ce. ridieîndu-ne glasul 
cu și mai multă vigoare, ne 
vom adresa colegilor noștri din 
Europa și din întreaga lume, ce- 
rîndu-le să-și unească eforturile 
cu ale noastre, pe deasupra ori
căror bariere, pentru ca hotă
rîrea neclintită a popoarelor de a 
apăra pacea să triumfe, dove- 
dindu-se astfel că omul, „trestie 
gînditoare", poate fi și zid ne
clintit în calea furtunilor oarbe.

Cuvîntul tovarășului 
Iuliu Fejes

Prin cuvîntul meu — a spus 
vorbitorul — doresc să alătur 
gîndurile și sentimentele oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară din România, cetățeni 
ai patriei noastre comune, celor 
exprimate aici de reprezentan
ții organizațiilor și organisme
lor componente ale F.D.U.S. 
care. în numele a milioane de 
oameni, practic al întregului po
por, afirmă cu tărie adeziunea 
deplină la politica internă și ex
ternă a partidului si statului 
nostru, care subliniază cu mîn
drie patriotică rolul și meritele 
de excepțională importantă ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
în lupta pentru făurirea unei 
lumi a păcii, prieteniei și cola
borării.

Largul ecou internațional pe 
care îl au acțiunile și propu
nerile președintelui României 
privind oprirea amplasării în 
Europa a noilor rachete, retra
gerea și distrugerea celor exis
tente. dovedesc că ele cores
pund pe deplin năzuințelor tu
turor popoarelor, că ele expri
mă voința omenirii de a trăi în 
pace, fără războaie, fără spec
trul catastrofei nucleare. îngri
jorați de amploarea pe care a 
luat-o cursa înarmărilor, ne ,ri- 1 
dicăm glasurile împreună cu 
președintele țării, care cere po
poarelor și conducătorilor lor ca 
„acum, pînă nu este prea tîrziu. ! 
să acționăm cti toată hotărîrea i 
pentru a pune capăt politicii de 
înarmare, pentru a opri ampla- ! 
sarea și dezvoltarea de noi ra- I 
chete nucleare".

Ne declarăm întregul acord și ' 
susținem cu hotărîre propuneri- 1 
le si inițiativele formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Vom acționa ferm, împreună cu 
celelalte organizații componen
te ale F.D.U.S., pentru a con-i 
tribui la traducerea în viață a 
politicii de pace a României so- 

, cialiste. De la tribuna adunărilor, 
mitingurilor și a celorlalte ac
țiuni de masă, vom afirma- voin
ța de pace a tuturor cetățenilor 
României socialiste, fără deose- 
bire’de naționalitate, necesitatea 
de a se trece neîntîrziat lă de
zarmare nucleară, de a se asi
gura dreptul fundamental al oa
menilor — dreptul la viată.

Cuvîntul tovarășului 
George Ciucu

Arătînd că oamenii de știință 
și cercetătorii din patria noas
tră, animați de un fierbinte pa
triotism, militează cu toată ca
pacitatea și puterea lor de 
muncă pentru progresul neîn
cetat al tării, vorbitorul a su
bliniat totala lor adeziune la 
concepția de înaltă valoare teo
retică și practică, de mare 
prestigiu în lume a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind ro
lul științei, al slujitorilor ei în 
făurirea unei_ lumi mai drepte 
și mai bune, în care războiul să 
fie înlăturat cu desăvîrșire.

Constituirea Comitetului Na
țional Român „Oameniț de 
știință și pacea", strălucită ini
țiativă a secretarului general al 
partidului, ne înlesnește spo
rirea contribuției noastre la ' 
asigurarea păcii. Comitetul se 
călăuzește neabătut după înal
tele principii ale concepției 
umaniste și revoluționare a 
președintelui țării asupra căilor 
de soluționare a problemelor 
cardinale care frămîntă ome
nirea.

în fruntea comitetului, tova
rășa academician doctor ingi
ner Elena Ceausescu, persona
litate proeminentă a vieții po
litice și științifice internațio
nale. cunoscută și apreciată 
pentru contribuțiile excepțio
nale la îmbogățirea tezaurului 
științific național și univer
sal. la întărirea cooperării in
ternaționale. asigură, prin o- 
rientările date, unirea efortu
rilor tuturor oamenilor de 
știință într-un singur șuvoi în 
vederea salvgardării păcii.

Toți oamenii de știință, cer
cetătorii din patria noastră, 
asemenea întregului nostru po
por, spun răspicat un Nu ho- 
tărît amplasării de noi rachete 
și alte arme nucleare în Euro
pa, un Nu hotărît cursei înar
mărilor. cer' retragerea și dis
trugerea armamentelor care a- 
menință pacea omenirii.

Comitetul Național Român 
„Oamenii de știință și pacea" 
este hotărît să continue acțiu
nile sale pentru a face cunoscu
te voința de pace, dezarmare, 
colaborare și prietenie, se va 
adresa Organizației Națiunilor 
Unite, Conferinței pentru de
zarmare de Ia Geneva, oameni
lor de știință din întreaga lume, 
chemîndu-i să-și unească efor
turile, să conlucreze tot mai 
strîns pentru a face ca știința 
să fie pusă numai și numai în 
slujba păcii, a bunăstării și fe
ricirii oamenilor, și nu în sco
pul distrugerii civilizației.

Exprimăm angajamentul nos
tru ferm de a milita pentru ca 
știința și cultura românească 
să se ridice la înălțimea vre
murilor pe care le trăim, de a 
contribui într-o măsură sporită 
la înfăptuirea hotărîrilor Con- 

(Continuare in pag. a V-a)
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DIVERS STRÎNGEREA RECOLTEI-in ritm mai intens!
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La adierea 
vîntului

La întreprinderea agricolă de 
stat Smirdan, din județul Galați, 
a fost pusă in funcțiune o in
stalație eoliană cu o destinație 
aparte. Ea a fost concepută _ și 
realizată de specialiștii de aici. 
Cu ajutorul instalației lor, cir
ca 3 000 de oi sint adăpate zil
nic fără să se consume nici 
măcar un gram de carburant. 
Cit despre performanțele insta
lației, este de ajuns să spunem, 
că la cea mai ușoară adiere a 
vîntului, de numai 3 metri pe 
secundă, ea poate aduce in ba
zinul colector 700 litri apă. pe 
oră. Cînd viteza vîntului creste 
pină la 25 metri pe secundă, de
bitul de pompare atinge 2 000 li
tri de apă pe oră.

E o performanță !

Ajuți nd 
o bătrină...

Călătorind cu trenul pe 
București — Suceava,
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Iruta 

_____ , Emil 
Pânzaru zărește o bătrină care 
se chinuia să-și care bagajele 
spre' ușă, urmind să coboare la 
prima stație. Omul nu stă o 
clipă pe ginduri, iese din com
partiment și o ajută pe bătrină 
să care și să coboare bagajul.

Intorcîndu-se in comparti
ment, nu mică i-a fost mirarea 
lui Emil Pânzaru, cînd s-a po
menit fără propriul bagaj, 
timp ce el ajuta bătrină, 
lalți doi pasageri cu care 
era in compartiment ('

I
I

în rubrica 
ne scrie co- 

voluntar

In 
cei- 
mai 

(Gheor- 
ghe Amorăriței din Siminicea și 
Gheorghe Carpiuc din Pălti- 
noasa) ii luaseră bagajul omu
lui și dispăruseră. Au fost 
„luați" și ei și au „dispărut" 
acum pentru un an de zile. 

Unde duce 
neatenția

„Am mai citit 
«Faptul divers» — 
respondentul nostru 
Teodor Balmoș — despre acci
dente produse la treceri peste 
calea ferată. Un astfel de nedo
rit și tragic eveniment a avut 
loc și la trecerea peste calea 
ferată la halta Vadul Crișului".

Despre ce este vorba ? Aflin- 
du-se la volanul autoturismului 
l—BII—7509, Jînărul . Nicolae. 
Avram din Oradea nu s-a asi
gurat înainte de a trece peste 
călea ferată. In mașina se mai 
aflau încă trei tineri. Unul din
tre ei, zărind trenul care se a- 
propia în viteză, a reușit să sară 

..'din mașină- și sd. se salveze, cu 
' numai o clipă înainte ca aceasta 
' să fie izbită in'plin de locomo
tivă, Ceilalți .trei ocupanți ai 
mașinii n-au 'pi.aț^jțut.ut fi 
vați.

Clopoțelul 
cu... împrumut

Un cioban din Intorsura 
zăului; județul Covasna, 
nume Gheorghe Baciu, i-a 
prumutat unui alt cioban 
clopoțel, pe care acesta l-a 
gățat de gitul unui berbec fă
los, căruia îi hărăzise „misia" 
de diriguitor al turmei de oi. 
Cum cel care împrumutase clo
poțelul a uitat si i-l mai îna
poieze stăpinului, in. momentul 
in care cele două turme s-au 
reîntâlnit, Baciu l-a luat la bă
taie pe celălalt cioban. Bătaie 
zdravănă, de pe urma căreia 
medicii s-au chinuit două săp
tămâni pină să repare leziunile 
celui lovit. Fapt pentrp. 
instanța de judecată l-a 
damnat pe Baciu la șase 
pedeapsă pe care s-o _ c
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Bu- 
pe 

im
un 
a-

I
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care 
con- 
lunl, 

execute 
ci 
a-

I
I prin muncă, dar nu la oi, 

intr-un colectiv care să-l 
ducă pe calea cea bună.

Totul, de la un clopoțel...

Nu se învâfase I
I
I În

clin 
pis- 
con- 
pe- 
de

a sustras din 
„Tehnoton"

I
I
!
!
I

minte
Pentru că 

treprinderea 
Iași, unde lucra, o serie de 
se, Constantin Botez a fost 
damnat să ispășească o 
deapsă de un an la locul 
muncă.

— Gata, nu mai fac ce-am 
făcut — le-a spus el colegilor. 
-M-am invățat minte pentru cit 
voi'trăi.

De trăit a trăit și trăiește, dar 
de invățat minte nu s-a învă
țat. A continuat să sustragă pie
se din întreprindere. Prins a- 
supra faptului C.B. a fost con
damnat din nou, dar de data 
aceasta la. doi ani și cu execu
tarea pedepsei in închisoare.
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Nepofrivire 
de caracter

Procurorul Mircea Pașca 
Tff. Mureș ne relatează un 
mai puțin obișnuit : „Cînd 
din Tirnăveni a rostit in 
ofițerului stării civile „Da“, 

- plinise virsta de... 62 de 
„Aleasa inimii" mergea pe

I I
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din 
caz 

I.M. 
fața 
im
ani. 

„_____ ~ _ 54.
O căsnicie tardivă, dar se părea 
că „însurățeii" se înțeleg bine. 
La puțin timp, iernaticul mire 
și-a dat seama că intre el și 
consoartă există totuși o ,,nc- 
potrivire de caracter". Soția în
cepuse să cocheteze tot mai 
des cu paharele de băutură, 
fapt care l-a. determinat pe I.M. 
să recurgă la corecții prin bă
taie'. Intr-o zi, cind soția se urca 
pe o scară in podul casei, soțul 
a prins-o de picioare și a tras-o 
în jos. Dezechilibrată, femeia a 
căzut și s-a lovit la cap.' Cum 
starea sănătății i s-a 'înrăutățit 
tot mai mult, a fost chemată 
„Salvarea", dar prea tirziu. N-a 
mai putut fi salvată.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților I 
„Șcînteii" 

I
I
I

în agricultură, ultima decadă a 
lunii septembrie, precum si prima 
parte a lunii octombrie sint cele 
mai aglomerate din tot cursul anu
lui agricol. Concomitent cu însă- 
mîniarea orzului, griului si a altor 
culturi. în acest răstimp trebuie 
adunate roadele toamnei de pe o 
mare suprafață. Tocmai de aceea, 
intrucit, porumbul si alte culturi au 
ajuns la maturitate mult mai de
vreme decît în alți ani, strîngerea 
in cel mai scurt timp și fără pier-: 
deri a recoltei, transportul si de
pozitarea acesteia în cele mai bune 
condiții constituie o îndatorire de 
inaltă răspundere a oamenilor 
muncii din agricultură, a întregii 
populații de la sate.

în momentul de față, cea mai ur- , 
gcntă sarcină este grăbirea recoltă
rii porumbului. Pină în seara zilei 
de 19 septembrie această cultură a 
fost strînsă de pe 889 000 hectare, 
reprezentînd 41 la sută din supra
fața cultivată în unitățile agricole 
de stat și cooperatiste. în județul 
Olt, de exemplu, porumbul a fost 
strîns în proporție de 82 la sută in 
întreprinderile agricole de stat și 83 
la sută în cooperativele agricole, 
obținindu-se o recoltă superioară 
față de județele învecinate. Acest 
rezultat se datorește aplicării de 
către organele și organizațiile de 
partid a indicației secretarului ge
neral al partidului de a se trece pe 
scară largă la strîngerea manuală a 
recoltei, asigurînd, în felul acesta, 
reducerea totală a pierderilor, eco
nomisirea de carburanți. Recoltarea 
porumbului este avansată Si în ju
dețele Dolj și Mehedinți.

Deși atît în sudul, cit și în nordul 
țării porumbul a dat în copt pe 
mari suprafețe, totuși, recoltarea nu 
se desfășoară peste tot in ritm sa
tisfăcător. Bunăoară, în cooperati
vele agricole din județele Tulcea, 
Constanța, Brăila și Buzău — amin
tind numai citeva județe din zona 
întîi agricolă — porumbul a fost 
strîns de pe mai puțin de 40 la 
sută din suprafețele cultivate. Cau
zele care determină această rămî- 
nere în urmă sînt mai mult de or
din organizatoric : forța de muncă 
de la sate nu a fost mobilizată în 
întregime la culesul porumbului.

Semănatul orzului de toamnă se desfășoară cu intensitate la cooperativa agricolă de producție din comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău 
Foto : N. Buicâ

MSÂMlNJĂRILE - de cea mai bună calitate /

Atenție
Buna pregătire a terenului, în

deosebi a patului germinativ, con
stituie una din condițiile care de
termină în măsură hotărîtoare nive
lul recoltei la grîu și orz, ca dealt
fel și la celelalte culturi care se 
însămînțează toamna. Lipsa precipi
tațiilor timp mai îndelungat a creat 
unele dificultăți la pregătirea tere
nului. Ploile din ultima perioadă sînt 
binevenite. După cum ne-a informat 
tovarășul Octavian Berbecel, șef de 
laborator la Institutul • de meteorolo
gie și hidrologie, ■ precipitațiile au 
fost mai abundente in jumătatea de 
vest a țării. Astfel, în Banat, Crișana, 
Maramureș și vestul Transilvaniei, 
apa provenită din ploi a pmezit so
lul pe o adincime apreciabilă. Can
tități mai mari de apă au fost înre
gistrate și în zonele din nordul 
Olteniei și vestul Munteniei. în res
tul Olteniei, centrul Munteniei, în 
zona șubcarpaților meridionali, ploile 
n-au reușit să umezească solul decît 
pe o adincime de 7—10 cm. în estul 
Munteniei, Dobrogea și Moldova 
(exceptind podișul Bîrladului unde 
umiditatea este mai bună), stratul 
arabil al solului continuă să fie us
cat. De asemenea, in majoritatea 
zonelbr, ploile au determinat și scă
derea' temperaturii din sol în limi
tele optime, astfel incit se poate tre
ce la semănatul cerealelor de 
toamnă.

Cum trebuie să se pregătească 
terenul pentru semănat, astfel, incit

botoșani : /^o; mulfâ exigență față de activitatea 
mecanizatorilor!

Pentru recolta viitoare, in această 
toamnă vor fi insămînțate în ju
dețul Botoșani 104 400 hectare, din 
care 19 600 hectare cu orz și 84 800 
hectare cu grîu și secară. Pentru 
efectuarea însămințărilor de toam
nă la termenele indicate, hotăritoare 
este acum efectuarea arăturilor și 
a lucrărilor de pregătire a terenu
lui. Or, pînă marți dimineața, cele 
două lucrări s-au realizat în județ 
pe 43 200 hectare și, respectiv, pe 
16 000 hectare. In ancheta între
prinsă in cîteva unități agricole 
am urmărit in ce măsură arăturile 
și pregătirea terenului corespund 
normelor de calitate.

Pentru investigația noastră am 
ales consiliul agroindustrial. Tru- 
șești. Și nu întîmplător. Unitățile 
agricole de aici au o bună expe
riență in executarea lucrărilor agri
cole. Și in această toamnă, toate 
cele 5 320 hectare ce se vor cul
tiva cu orz și grîu au fost eliberate 
de culturile premergătoare, din care 
s-au arat 4 200 hectare. Care este 
calitatea lucrărilor ? La coopera
tiva agricolă din Românești, spre 
satul Dămideni, două parcele și-au 
schimbat de curînd culoarea în 
brun-cenușiu. Terenul este uni
form, pe o întindere de aproape 50 
hectare nu se observă nici măcar 
un mănunchi de resturi vegetale. 
Tovarășul Petru Chiribuță, directo

Tocmai de aceea, este absolut ne
cesar ca, in toate județele unde re
coltarea porumbului este întirziată, 
să se asigure o amplă mobilizare a 
forțelor umane de la sate la cules, 
concomitent cu buna folosire a 
mijloacelor mecanice.

Cu aceeași stăruință trebuie să 
se acționeze pentru a se recolta 
mai repede cartofii, care pînă 
acum au fost strînși de pe 76 la 
sută din suprafața cultivată. în ju
dețul Suceava recoltarea cartofilor 
s-a încheiat și este avansată în ju
dețele Neamț, Botoșani și altele.

© Porumbul o fost recoltat de pe 41 la sută din 
suprafață, dar stadiul avansat al coacerii impune inten
sificarea la maxim a culesului

® Transportul — în ritm mai susținut; tot ce se 
recoltează în cursul zilei să ajungă pînă seara la locul 
de depozitare

întrucît timpul se menține fa
vorabil executării în bune con
diții a recoltării cartofilor, a- 
ceastă lucrare trebuie intensifi
cată cu deosebire în cooperati
vele agricole din județele Harghita, 
Cluj, Hunedoara, Timiș, Bihor și 
altele. De asemenea, este necesar 
să se lucreze din plin la strîngerea 
soiei. Din datele furnizate de ijii- 
nisterul de resort rezultă că, pînă 
în seara zilei de 19 septembrie, 
producția de soia a fost strînsă 
doar de pe 29 la sută din supra
fețele cultivate, restanțe mai mari 
înregistrîndu-se în întreprinderile 
agricole de stat din județele Giur
giu, Călărași și Tulcea, precum și 
în cooperativele agricole din jude
țele Constanța, Tulcea, Brăila și 
Arad. S-a trecut pe alocuri și la 
recoltarea sfeclei de zahăr, produc
ția de pe primele 8 000 hectare 
fiind transportată la fabricile de 
zahăr. întrucît fabricile trebuie să 
funcționeze acum din plin,, este 
absolut necesar ca recoltarea și 
transportul -sfeclei să se desfășoare 
potrivit graficelor. Totodată im
portante forțe din agricultură tre

sporită pregătirii terenurilor
să rezulte un bun pat germinativ 
pentru semințe? Ne răspunde dr. ing. 
Gh. Sin, cercetător la Institutul de 
cercetări pentru cereale și_ plante, 
tehnice Fundulea, județul Călărași.

— La pregătirea terenului trebuie să 
se urmărească asigurarea unui bun 
pat germinativ pentru semințe — 
condiție hotărîtoare ca acestea să ră
sară complet și uniform, indiferent 

Cîteva recomandări tehnice
de evoluția vremii'și, pe această cale, 
să se realizeze densitățile de plante 
prevăzute. Întrucît ploile din ultima 
perioadă nu au fost uniforme, in 
toată țara, lucrările solului, ca și 
adîncimea acestora trebuie adaptate 
după-starea de umiditate și de tasare 
a pămintului.

Regula generală este ca orice 
suprafață de teren' destinată pentru 
a fi semănată cu cereale de toamnă 
să fie arată imediat, după ce este 
eliberată de plante premergătoare, ia 
20—25 cm adincime. Plugul va lucra 
întotdeauna in agregat cu grapa ste
lată care contribuie la mărunțirea, 
nivelarea și așezarea solului. Efectul 
favorabil al arăturii este determinat 
de calitatea acesteia, ai cărei indici 
trebuie realizați: uniformitatea adin-

rul S.M.A. Trușești, verifică adin- 
cimea brazdei : 19—20 cm, adică
exact cit indică fișa de lucrări. 
Ajungem curind în perimetrul co
operativei agricole din Durnești. 
In apropierea satului Cucuteni, pe 
o solă de 38 hectare ce fusese cul
tivată cu soia, 12 tractoare arau, 
iar alte patru lucrau la discuit. Și 
aici arătura este de bună calitate. 
„Pentru nivelul • recoltei, calitatea 
.arăturilor este hotărîtoare" — afirmă 
Vasile Rusu, inginerul șef al cq- 
operativei agricole. Ne spune și 
cum a ajuns la această concluzie. 
Cu cîțiva ani in urmă Sra întîmplat 
să fie programat în concediu de 
odihnă în perioada cînd se execu
tau arăturile pentru însămințările 
de toamnă. Cînd s-a întors, lucrările 
erau pe sfîrșite, dar calitatea lor 
lăsa mult de- dorit. în vara urmă
toare, unitatea a obținut cea mai 
slabă recoltă de cereale păioase. 
Din acel an nu i-a scăpat nici o zi 
din cele cînd mecanizatorii pregătesc 
solul. Iar din anul ce a urmat, co
operativa agricolă se situează con
stant printre unitățile fruntașe ale 
județului la producția de orz și 
griul

Pe terenurile cooperativei agri
cole Băblceni, însumînd aproape 
150 hectare, ierburile apărute după 
arat s-au dezvoltat într-atita îneît 
pot fi pășunate. De ce ? Arătura n-a 

buie concentrate în aceste zile la 
culesul legumelor, fructelor și 
strugurilor, spre a se asigura buna 
aprovizionare a populației cu aceste 
produse și a fabricilor de conserve 
cu materii prime.

Tot atit de important este să se 
accelereze ritmul livrărilor produ
selor la fondul de stat, aceasta 
constituind o îndatorire de mare 
răspundere pentru toate unitățile 
agricole. „Este necesar să facem 
iotul pentru a asigura in întregime 
fondul de stat de produse agricole, 
ca o condiție pentru buna aprovi

zionare a populației" — atrăgea 
atenția secretarul general al parti
dului. îndeplinirea acestei impor
tante sarcini impune, în primul 
rînd, ca transportul să fie bine 
organizat, astfel îneît tot, ce se cu
lege în cursul unei zile pînă seara 
să ajungă la bazele de recepție 
sau la locurile de depozitare din 
unitățile agricole. Cu atît mai mult 
subliniem această cerință deoarece 
la unele culturi — porumbul, de 
exemplu — s-a creat un decalaj 
apreciabil între cantitățile recol
tate și cele transportate. Cele mai 
mari restanțe la transportul po
rumbului se înregistrează în jude
țele Călărași, Constanța, Tulcea, 
Timiș, Ialomița și altele. Nu nu
mai la porumb, ci și la cartofi s-au 
creat decalaje mari între cantită
țile recoltate și cele transportate.

întrucît timpul a devenit instabil, 
nu se poate admite sub nici un mo
tiv ca porumbul, cartofii și alte 
produse ctilese să stea în grămezi 
pe cîmp. Pretutindeni, mijloacele 
de transport existente trebuie folo
site judicios, dirijate cu operativi
tate acolo unde sînt necesare, iar

cimii, mărunțirea solului, îngroparea 
resturilor vegetale, lipsa greșurilor, 
răsturnarea uniformă a brazdelor, 
rezultind o suprafață nivelată. Ade
sea se încearcă să se corecteze ca
litatea slabă a arăturii prin lucrări 
superficiale repetate la 1 pregătirea 
patului germinativ. Or, acestea pro
voacă .tasarea solului și pierderea 
unor mari cantități de apă, determi-

nînd creșterea costului lucrării și a 
consumului de carburanți.

Lucrarea solului după premergă
toare recoltate mai tirziu — floarea- 
soarelui, porumb, cartofi, sfeclă — se 
poate face prin două me'tode, atit 
prin discuirea prealabilă a terenului 
urinată de o arătură la 20—25 cm, 
sau o lucrare cu grapa cu discuri 
grea (cu tractorul A—1 800), care 
afinează solul la o. adincime de cel 
puțin 15 cm. înlocuirea arăturii prin 
două lucrări cu grapa cu discuri 
grea permite realizarea ulterioară 
a unui bun pat germinativ, precum 
și economisirea a cel puțin 5 litri 
combustibil la hectar. Aplicarea aces
tei metode solicită o bună curățire 
prealabilă a terenului de resturi 
vegetale.

fost executată la adîncimea indi
cată. Chiar mecanizatorii înșiși 
ne-au spus că pe tarlalele respec
tive au lucrat singuri (cum se in- 
tîmpla dealtfel și în ziua docu
mentării noastre), fără nici o în
drumare de specialitate. Și vorba 
lor : „Mecanizatorul se uită mai 
mult înaintea tractorului, decît in 
urma plugului". Evident, vina este 
și a lor, normele de muncă obligin- 
du-i să respecte parametrii calita
tivi ai lucrărilor ce le efectuează. 
Dincolo de acest fapt, se cuvine să 
semnalăm că alta ar fi fost situa
ția dacă și-ar fi respectat îndatori
rile de serviciu atît inginerul-șef, 
cît și șeful secției de mecanizare.

Abateri de la tehnologii se con
stată și pe terenurile cooperativei 
agricole- din Trușești. Lîngă satul 
Ionășeni, pe jumătate dintr-o tarla 
ce însumează 54 hectare, s-a arat 
fără a se face concomitent și dis
cuitul. Căldura * excesivă a întărit 
bulgării, ceea ce presupune, de pe 
acum, cel puțin o trecere suplimen
tară cu discurile, deci un consum 
în plus de carburanți. Pe unele 
sole arate sînt multe resturi ve
getale. în fața acestor neajunsuri, 
directorul S.M.A. Trușești recu
noaște deschis că șefii celor două 
secții de mecanizare 'nu se pre
ocupă îndeajuns de calitatea lu
crărilor. Ne asigură, în schimb, că

prin buna organizare a muncii la 
încărcat și la descărcat să se evite 
staționările în cîmp sau la bazele 
de recepție. De asemenea', la trans
portul recoltei trebuie utilizate toa
te utilajele de care dispun unită
țile agricole' și gospodăriile popu
lației.

Este de cea mai mare importanță, 
totodată, ca organele și organiza
țiile de partid să urmărească ca, 
pretutindeni, conducerile unităților 
agricole și organelor agricole jude
țene să raporteze cu exactitate ni
velul producției realizate la fiecare 
cultură în parte, exercitînd un con
trol riguros și combătînd orice 
tendință de raportare fictivă, de 
dezinformare — atitudini ce con
travin flagrant climatului general 
de muncă, de ordine și disciplină și 
sînt de natură să genereze pagube 
în producția agricolă.

în aceste zile, cînd în agricultură 
este de executat un mare volum de 
lucrări, cind interesele economiei 
tării cer ca recolta acestui an să fie 
strînsă, transportată și depozitată in 
cele mai bune condiții spre a se 
evita orice pierderi, este absolut 
necesară mobilizarea la muncă a 
tuturor cooperatorilor, a oamenilor 
muncii din agricultură, a tuturor 
locuitorilor de la sate. Campania de 
recoltare e o chestiune de zile. Toc
mai de aceea, organizațiile de 
partid, consiliile popula're, împreu--/ 
nă cu conducerile unităților agri
cole, trebuie să desfășoare o inten
să activitate politico-organizatorică 
pentru ca — corespunzător îndato
ririlor prevăzute de legile în vi
goare — toți, absolut toți locuitorii 
satelor să participe din zori și pînă 
seara la culesul și transportul re
coltei. Nu trebuie admis ca. în 
aceste zile hotărîtoare pentru re
coltă, diferiți oameni în deplinăta
tea puterilor să se sustragă de la 
muncă. Pretutindeni, oamenii mun
cii din agricultură, toți locuitorii 
satelor, în frunte cu comuniștii, sînt 
chemați să răspundă prin fapte la 
îndemnul conducerii partidului de 
a-și consacra toate energiile pen
tru a strînge neîntirziat și fără 
pierderi întreaga recoltă, aceasta 
fiind în interesul general al socie
tății noastre și, implicit, al oame
nilor muncii de pe ogoare.

Arăturile de vară se lucrează cu 
combinatorul sau cu grapa cu discuri, 
în agregat cu grapa cu colți, iar pe 
suprafețele arate sau lucrate prin 
discuire la 15 cm după recoltarea 
premergătoarelor tîrzii se fac lucrări 
cu grapa cu discuri (GD 3,2 ; GD-4), 
la care se atașază grapa cu colți.

Numărul lucrărilor superficiale 
pentru pregătirea patului germinativ 
depinde de obținerea indicilor cali
tativi ce trebuie realizați : nivelarea 
terenului, distrugerea buruienilor și 
mărunțirea solului. Lucrarea exage
rată a solului la pregătirea patului 
germinativ este dăunătoare și neeco
nomică întrucît provoacă tasarea 
puternică a solului și strică struc
tura acestuia, pierderea apei din 
stratul de sol în care se seamănă. 
Din aceste motive, pregătirea patu
lui germinativ trebuie făcută prin- 
tr-un număr Cît mai mic de lucrări, 
aceasta fiind posibil și lesne de 
realizat printr-o calitate superioară 
a arăturii și a lucrărilor anterioare.

Condițiile climatice din această pe
rioadă — solul are mai multă umi
ditate decît în toamna trecută — 
permit efectuarea unor lucrări de 
calitate superioară la pregătirea te
renului. Avînd în vedere că pregă
tirea patului germinativ hotărăște 
calitatea semănatului și deci răsări
rea și dezvoltarea ulterioară a cultu
rii, este datoria mecanizatorilor și a 
specialiștilor să acorde cea mai mare 
atenție acestor lucrări.

va lua măsurile ce se impun. De 
la conducerea comunei aflăm insă 
că nici inginerul șef al cooperativei 
agricole, Mihai Mușilă, nu acordă 
atenția cuvenită celor două lucrări. 
Fiind navetist, ajunge arareori în 
mijlocul mecanizatorilor. Ce mă
suri preconizează direcția agri
colă a județului pentru curmarea 
unor asemenea abateri ? Ne-a răs
puns inginerul Vasile Alungulesei, 
director cu producția vegetală :

— în urma indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu . la 
Plenara Consiliului Național al 
Agriculturii, am trecut la verifica
rea tuturor suprafețelor arate 
pentru însămințările de toamnă, 
în cîteva cazuri s-a dispus reface
rea lucrării, cei vinovați trăgînd 
consecințele de rigoare. Concomi
tent, biroul comitetului județean de 
partid a ădoptat noi măsuri menite 
să întărească disciplina și răspun
derea mecanizatorilor și specialiști
lor față de calitatea arăturilor. Prin 
aplicarea consecventă a acestora 
sîntern convinși că arăturile ce 
au mai- rămas de executat pentru 
semănatul orzului și griului se vor 
realiza la parametrii calitativi 
indicați. t

Silvestri AILEtyEI 
corespondentul „Scinteli"

/C—-------------------- ------ ;——A

CUVÎNTUL OAMEMLOR MUNCII
ij-' agr.-1, lYrtMiaiw'B'iiafMha  mi aii MiiWiiiiijiînui'i îl— f >

Pentru creșterea eficienței economice
Pînă nu de mult, la întreprinde

rea de construcții metalice (I.C.M.) 
— Bocșa, matisarea cablurilor con
stituia o problemă, operația nece- 
sitînd timp mai îndelungat și efor
turi din partea celor care o execu
tau. Recent, maistrul lăcătuș-mcca- 
nic Constantin Peia din cadrul ser
viciului mecanic al întreprinderii, 
a conceput și realizat un dispozitiv 
de matisat cu ajutorul căruia 
aceste neajunsuri sînt înlăturate. 
Prin utilizarea în practică a unui 
asemenea dispozitiv se reduce efor
tul fizic al muncitorilor, crește ca
litatea matisării cablurilor și se 
scurtează timpul de executare.

Podul de peste
în comuna Butoiești, județul 

Mehedinți, există un pod din lemn 
peste rîul Motru, care face . legă
tura cu satul Gura Motrului. Po
dul are. o vechime de peste 20 de 
ani și, de la o vreme, a început să 
dea semne de bătrînețe. A fost 
însă reparat în mai multe rînduri, 
prin aportul localnicilor și cu spri
jinul consiliului popular comunal 
Butoiești. De asemenea, în planul 
de gospodărire locală s-a prevăzut 
ca anul viitor podul să fie refăcut.

Necazul este însă altul : aproape 
zilnic pe pod trec spre satul vecin 
Bîlta camioane și tractoare cu re
morci (aparținînd autobazei I.T.A.- 
Dolj), care depășesc cu mult greu
tatea de trecere admisă (1,5 t). Din 
această cauză degradarea podului 
se accentuează, existînd pericolul 
prăbușirii sale, inclusiv, a mijloa
celor de transport respective. Pe 
de altă parte, în acest fel este îm
piedicată și folosirea podului pen

Cum protejăm pădurea ?
Problema pe care o ridic în scri

soarea de față are implicații mul
tiple și o relatez în speranța că va 
determina o atitudine pozitivă. 
Sîntern pe Valea Lotrului — unde 
există de fapt Lotrul energetic, 
forestier, turistic. în afara hidro
centralei Lotru, cea mai mare de 
pe rîurile interioare, aici mai sînt 
și cele din aval, Mălaia și Brădișor; 
există, de asemenea, frumoasa sta
țiune a U.G.S.R., Voineasa, plină de 
vizitatori. în tot- bazinul hidrogra
fic al Lotrului se exploatează pă
durea, mai ales de cînd au început 
tăieri în imediata apropiere a co
munei Buda, în amonte pe pîrîul 
Pietrii.

Caracteristic pentru această zonă 
sînt versanții foarte abrupți, unde 
orice dereglare >a factorilor natu
rali produc fenomene ușor de pre
văzut, dar mai greu de reparat și 
stăvilit. Datorită defrișărilor, după 
orice ploaie cît de mică, apele Lo
trului devin o mocirlă neagră în 
urma spălării stratului vegetal, și 
așa precar, de pe versanții des- 
puiați. Se produc astfel eroziuni 
ireversibile — cu consecințe la 
care ar trebui să se gîndească cei 
care taie copacii lăsînd versanții 
golași. Avem o captare de apă

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Grijă sporită față de oamenii muncii. Recent la întreprinderea de 

porțelan — menaj din Curtea de Argeș a fost extinsă și modernizată 
cantina, a fost pus în funcțiune un nou grup social cu vestiare, a fost 
reamenajată dotarea căminului pentru tinerii nefamiliști. De asemenea, 
pentru personalul muncitor de la această binecunoscută întreprindere au 
fost repartizate încă 280 de apartamente. (Florea Tistuleasa, corespondent 
voluntar) • Solicităm sprijin pentru pietruirea unui drum de 400 metri 
care face legătura între centrul satului Unguriu, județul Buzău, și gara 
C.F.R. în albia rîului din apropiere se găsește pietriș din abundență, iar 
locuitorii satului sînt gata să participe prin muncă voluntară la execu
tarea acestor lucrări, ca și a altora pentru dezvoltarea edilitar-gospodă- 
rească a localității. (Un grup ile locuitori ai satului Unguriu. comuna 
Măgura, județul Buzău) • însemnate venituri din creșterea viermilor de 
mătase. In zona Sinnicolau Mare s-au colectat de la unele instituții și 
gospodării ale cetățenilor mari cantități de gogoși de mătase. Pentru can
titățile predate de școlile generale din Periam, Bulgăruș, Școala nr. 1 din 
Sînnicolau, ca și de țăranii Ștefan Crăciun, Ștefan Farago și alții s-au 
acordat sume pînă în 30 000 Iei. (Gheorghe Ncgricioiu, tehnician)

cinema
S Misterele Bucureștilor ; PATRIA 
(1186 25) — 9; 11.15; 13.39; 15,45; 18; 
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,304 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,45.
0 Aventuri la Marea Neagră : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 12; 16; 19, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 12; 16; 19.
0 B.D. la munte și la mare : AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, LIRA (317171) — 15,30; 17,30; 
19,30, la grădină — 20.
0 Nea Mărin miliardar : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30;
13,30; 15,30: 17,30; 19,30.
0 Ochi de urs : COTROCENI (49 48 48)
— 15: 17,15; 19,30.
0 întoarcerea din iad : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
0 Grăbește-te încet : PACEA (60 30 85)
— 15.30; 17,30; 19,30.
0 Mihai Viteazul: VIITORUL (11 48 03)
— 15.30; 18,30.
0 Haiducii lui Șaptecai : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30, CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Melodii la Costinești — 15: 17; 19; 
Trandafirul galben — 13,30 : FLACĂ
RA (20 33 40).
0 întîlnire cu tinerețea : CENTRAL 
(14 12 24)' — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Competiția : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20.
0 Primăvară pentru o oră — 9; 10,45; 
12,30; 14; 15,30; Trompetistul — 17;
19,15 : DOINA (16 35 38).
0 Dragostea mea cu Jakub : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
0 Vraciul : STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16; 19.
0 Valul verde î GRIVITA (17 08 58) — 
9; 14,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Iubire fără soare : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15.30-; 17.45: 20. 
0 Nimic nu ne stă în cale : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
0 Europenii : UNION (13 49 04) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Contrabandă la vamă : PRO
GRESUL (23 94 10) —- 16; 18; 20.
0 Elvis : SCALA (11 03 72) — 8,45; 11; 
13,15; 15,30; 18; 20,15. FAVORIT
(45 3170) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 21 

septembrie, ora 21 — 24 septembrie, ora 
21. In țară : Vremea va fl în general 
frumoasă cu cerul variabil. Izolat, la 
începutul intervalului, va ploua in nor
dul și estul țării, Vintul va sufla slab 
pină la moderat cu Intensificări locale 

O altă inițiativă care «contribuie 
la creșterea eficientei economice 
aparține unui colectiv <^e electri
cieni de la secția 300 mecano-ener- 
getică din întreprindere./Este vorba 
de conceperea și executarea unui 
nou sistem de role .' culegătoare 
pentru podurile rulant^, omologat 
pentru generalizarea 'la toate po
durile rulante din (întreprindere. 
Față de vechiul sisterti; acesta este 
mult mai avantajos, prezintă mai 
mare siguranță1 în exploatare și 
are o durabilitate mai îndelungată.

Ioan ROTARESCU, 
muncitor

rîul Motru
tru trecerea atelajelor fermelor 
agricole și zootehnice sau a auto
vehiculelor ușoare ale turiștilor ce 
vin să viziteze.- această zonă pito
rească și ctitoria brîncoveană din 
sat, mînăstirea,' Gura Motrului.

Pentru a crwța podul respectiv, 
pe care trebuie să-l menținem pînă 
la reconstruiri» celui nou, propun 
ca circulația ■ autovehiculelor grele 
să se facă pej ruta Filiași-Brădești, 
unde peste rîul Jiu există un pod ' 
din beton și piatră. Ocolul nu este r, 
prea mare și ar fi evitate consecin
țele păgubitoare pe care le înregis
trăm în prezent. Sperăm ca propu
nerea noastră să fie recepționată 
și de conducerea I.T.A.-Dolj și de 
conducătorii autovehiculelor grele 
care circulă în zonă.

Emilian CORÎCI,
secretarul organizației U.T.C 
Gura Motrului, județul Mehedinți

t

pentru colonia muncitorească și 
pentru scopuri industriale la ate
lierele centrale, dar după fiecare 
ploaie prin conductele din locuin
țe și ateliere circulă apă ameste
cată cu noroi, care înfundă insta
lațiile, mai ales cele de încălzire, 
ce trebuie înlocuite . aproape în 
fiecare an.

Ar trebui deci ca exploatarea 
pădurilor să se facă ținîndu-se 
seama de protecția mediului încon
jurător, de combaterea eroziunii 
solului, de protecția apelor și fau
nei acvatice și de fenomenul de 
colmatare a lacurilor de: acumu
lare, de protejare a acestora împo
triva înnămolirii — principelui 
factor negativ în exploatările hi
droenergetice. Tăierea pădurilor ar 
trebui, totodată, însoțită in mai 
mare măsură de acțiuni ample de 
împădurire, precum și de alte mă
suri, eficiente, de combatere a ero
ziunii versanților din această zonă. 
Oricum, specialiștii au mai multe 
de spus în această privință.

Ștefan DANCIU, 
maistru, ,f"

: ț Trustul de construcții -v ■'
.. hidroenergetice,

, atelierele centrale Voineasa.

0 Femela dispărută î FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30-, 
15,45; 18; 20,15.
0 Contesa Walewska : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 
20,30, la grădină — 19,45.
0 Dublu delict : DACIA (50 35 94) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Omul păianjen se întoarce : VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19, la grădină — 20.30.
0 Ancheta a stabilit: TOMIS (21 49 46) 
— 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18: 20.
0 Despărțire temporară : DRUMUL 
SA'RII (3128 13) — 15; 17,30: 20.
0 Cobra : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
9; 10,4-5; 12,30; 14,15; 16,15; 18,15; 20,15, 
Ia grădină — 19,30.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30; (sala Atelier) : Fata din 
Andros — 17.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de . artă ăl Repu
blicii Socialiste România) : „Laureat! 
ai concursurilor internaționale". Ilea
na Horculescu — pian — 1-8; (Ateneul 
Român) : Deschiderea stagiunii 1983— 
1984. Concert simfonic. Dirijor : Mihai 
Brediceanu. Solistă : Rita Bouboulidi 
(S.U.A.) — 18.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și d’urere — 19; (sala Grădina 
Icoanei. 12 44 16) ; Tartuffe — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
III-lea — 17,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 0-5) : 
Necunoscuta și funcționarul — 20.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi 
tineri din Verona — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19,30.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Hanul de la răscruce — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec 
— 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (12 90 64) : 
Trei grăsani — 10.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : în
cotro, căluțlile ? — 17; (la clubul
I.R.E.M.O.A.S.) : Ileana Sinziana — 17. 
0 Circul București (11 01 20) : Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30.

în primele zile In regiunile estice si la 
munte. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 5 și 15 grade, cele ma
xime vor oscila între 18 si 28 de grade. 
In București : Vreme în general fru
moasă cu cerul variabil. Vintul va su
fla slab pină la moderat cu unele in
tensificări la Începutul Intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 11 si 14 grade, cele maxime intre 
24 si 27 de grade. (Liana Cazacioc, me
teorolog de serviciu).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Canadei

Cronica zilei
(Urmare din pag. I)

înmînind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul JACQUES SIMARD a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros și cele 
mai cordiale urări din partea guver
natorului general al Canadei. Edward 
Richard Schreyer, a primului minis
tru, Pierre Elliott Trudeau, a guver
nului și poporului canadian.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador sînt subliniate 
bunele relații canadiano-române, 
care au cunoscut o dezvoltare con
tinuă. pe multiple planuri, și se ex
primă dorința guvernului canadian 
de a intensifica și diversifica aceste 
raporturi, în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

în cuvîntare se relevă, de aseme
nea, buna conlucrare dintre Canada 
și România pe plan internațional, 
subliniindu-se : „Recenta încheiere a 
reuniunii de la Madrid este un 
exemplu de o astfel de cooperare. 
Noi avem un țel comun : de întărire 
a securității internaționale și de în
curajare a destinderii pe arena in
ternațională. Menținerea păcii între 
națiuni, realizarea securității pe 
baza reducerii înarmărilor la un ni
vel tot mai scăzut, dezarmarea reală 
sint obiective comune ale țărilor 
noastre".

Ambasadorul canadian a exprimat 
'w'tărîrea de a acționa în continuare 
La.jtru a contribui la intensificarea 

ADUNAREA BMZfNWILOB ORGAHIU DE MASA SI OBSIESII

relațiilor canadiano-române în toate 
domeniile de activitate.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru saluturile trans
mise și a adresat, la rîndul său, gu
vernatorului general al Canadei, pri
mului ministrul guvernului și po
porului canadian salutul său cordial 
și cele mai bune urări, iar poporului 
canadian prieten urări de progres 
și prosperitate.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român este relevată evolu
ția ascendentă a relațiilor româno- 
canadiene în domeniile politic, eco
nomic, cultural și în alte sfere de 
activitate și se apreciază că econo
miile celor două țări oferă posibili
tăți pentru dezvoltarea și mai pu
ternică a acestor relații, pentru în
făptuirea înțelegerilor convenite cu 
prilejul vizitei efectuate .în țara 
noastră de guvernatorul general al 
Canadei.

După ce se subliniază dorința 
României de a întări conlucrarea 
româno-canadiană pe plan interna
țional, în cuvîntare se spune : 
„România socialistă militează con
secvent pentru o politică de pace și 
colaborare. Noi considerăm că pro
blema fundamentală a' zilelor noas
tre este dezarmarea, și în primul 
rînd dezarmarea nucleară. în acest 
spirit, țara noastră, se pronunță pen
tru oprirea amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune în 
Europa, pentru retragerea și distru

gerea celor existente. în condițiile 
actuale, de încordare deosebită a si
tuației internaționale, este necesar 
să se intensifice eforturile pentru 
reluarea și continuarea politicii ■ de 
destindere și respect al independen
ței naționale, pentru reglementarea 
pe calea politică, prin tratative, a 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state, pentru eliminarea forței și 
amenințării cu forța din relațiile in
terstatale".

In continuare, în cuvîntare se 
spune : „Dezvoltînd raporturi largi 
cu toate statele lumii. România a- 
cordă o mare atenție întăririi prie
teniei și conlucrării cu Canada. Sîn- 
tem hotărîți să depunem toate efor
turile și în viitor pentru a dezvolta 
și diversifica aceste relații, convinși 
că aceasta este în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și 
destinderii internaționale".,

Șeful statului român a urat am
basadorului canadian succes în în
deplinirea misiunii încredințate și 
l-a asigurat de sprijinul Consiliu
lui de Stat, al guvernului român și 
al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu ambasadorul canadian, 
Jacques Simard.

La solemnitate și la convorbiri au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu. secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, marți după-amiază, pe An
tonio Lima Rodrigues Branco, mi
nistrul industriei și energiei din 
Republica Populară Mozambic, care 
face o vizită în țara noastră.

In cadrul întrevederii au fost dis
cutate, în spiritul hotărîrilor conve
nite cu prilejul întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Samora Moises Machel, 
aspecte referitoare la promovarea 
îri continuare a colaborării și coo
perării dintre România și Mozam
bic, cu precădere în domeniul con
strucțiilor de mașini, apreciindu-se 
că extinderea și diversificarea con
lucrării bilaterale sînt în interesul 
celor două țări și popoare.

A luat parte Ion Catrinescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini.

★
In sălile Galeriei universale ale 

Muzeului de artă al Republicii Socia
liste România a avut loc, marți, ver
nisajul expoziției „Capodopere din 
colecția Muzeului de artă veche rusă 
«Andrei Rubliov»". Lucrările prezen
tate — 40 de tempera pe lemn — 
aparțin perioadei cuprinse între ul
timele decenii ale secolului al XV-lea 
și sfîrșitul veacului al XVII-lea, și 
provin din vestitele școli de pictură 
de la Novgorod, Pskov, Moscova, 
Rostov, din ateliere din nordul și 
centrul Rusiei, fiind o dovadă eloc
ventă a evoluției limbajului pictural 
în Rusia medievală, a amplei activi

tăți desfășurate de specialiștii sovie
tici în scopul cercetării, restaurării 
și valorificării patrimoniului artistic.

După cum subliniau în cuvîntul 
rostit la vernisaj, Alexandru Cebuc, 
directorul Muzeului de artă al Re
publicii Socialiste România, și Galina 
Beleaeva-Lorenț, directorul Muzeului 
de artă veche, rusă „Andrei Rubliov", 
expoziția este o nouă mărturie a co
laborării cultural-artistice existentă- 
între cele două țări, făcînd cunos
cute aspecte noi ale tematicii artei 
vechi ruse, artă care, “prin valoare 
și semnificație, se înscrie în patrimo
niul de valori al culturii universale.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte Ladislau Hegeduș, secretar 
de stat la Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Aso
ciației de prietenie româno-sovietice, 
Uniunii artiștilor plastici, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov,, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei, 
precum și șefi de misiuni diplomati
ce acreditați în -țara noastră și mem
bri ai corpului diplomatic.

* ’
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Chile, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al acestei țări la București, 
Pablo Cabrera Gaete, a oferit marți 
o cupă cu vin.

Au participat Aurel Lăpușcă, ad
junct al ministrului minelor, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București.

(Agerpres)

Celei de-a 45-a Conferințe 
a Partidului Național Popular din Jamaica

A 45-a Conferință a partidului dumneavoastră ne oferă prilejul ca, !n nu
mele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să adresăm participanților la conferință, tuturor membri
lor partidului un Cald salut prietenesc împreună cu urările de succes în des
fășurarea lucrărilor conferinței.

Folosim acest prilej pentru a reafirma satisfacția noastră față de rapor
turile de colaborare și solidaritate între Partidul Comunist Român și Partidul 
Național Popular din Jamaica. Dorim ca aceste raporturi să .se dezvolte con
tinuu în interesul celor două partide, al întăririi prieteniei și colaborării din
tre țările și popoarele noastre, al unității tuturor forțelor antiimperialiste din 
lume, al cauzei destinderii, păcii și cooperării internaționale.

Nc exprimăm convingerea că desfășurarea lucrărilor conferinței dumnea
voastră vor fi încununate de succes, iar hotăririle că le veți adopta vor sluji 
interesele poporului prieten din Jamaica.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

încheierea lucrărilor Comisiei mixte interguvernamentale 
româno-cipriote de cooperare industrială și tehnică

La București s-au încheiat, marți 
după-amiază. lucrările celei de-a 
patra sesiuni a Comisiei mixte in
terguvernamentale româno-cipriote 
de colaborare economică și coope
rare industrială și tehnică.

Părțile în comisie au exprimat sa
tisfacția pentru modul în care se în
făptuiesc măsurile convenite la pre
cedenta sesiune, iar pe baza hotărîri
lor adoptate la nivel înalt au fost 
examinate căi și modalități de di
versificare a schimburilor comer
ciale.

în cadrul lucrărilor a fost eviden
țiată, de asemenea, necesitatea de a 
se acționa în continuare în vederea 
lărgirii schimburilor economice re
ciproc avantajoase în concordanță 
cu posibilitățile economiilor Româ
niei și Ciprului, cu programele de 
dezvoltare ale celor două țări.

La încheierea lucrărilor, pre
ședinții părților în comisie, loan 
Florea, ministrul industrializării, lem

nului și materialelor de construcții, 
și Gheorghios Andreu, ministrul co
merțului și industriei al Republicii 
Cipru, au semnat protocolul sesiunii.

★
Tovarășul Vasile Pungan, ministrul 

comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut marți 
o întrevedere cu Gheorghios An
dreu. ministrul comerțului și indus
triei al Republicii Cipru, conducă
torul delegației țării sale la lucră
rile celei de-a IV-a sesiuni a Co
misiei mixte interguvernamentale 
româno-cipriote de colaborare eco
nomică și cooperare industrială și 
tehnică.

în timpul convorbirii au fost rele
vate cu satisfacție rezultatele actualei 
sesiuni, apreciindu-se că există posi
bilități pentru dezvoltarea schimbu
rilor comerciale și a cooperării eco
nomice reciproc avantajoase.

(Agerpres)

SI Al CELDRLA1IE ORGANIZAȚII COMPOH
ALE FRONÎMI DEMOOWIEI $1 UWĂIII SOCIALISTE

(Urmare din pag. a IlI-a)
greșului al XII-Iea, ale Conferinței. 
Naționale, de a face totul, împreună 
cu întregul nostru popor, pentru 
păstrarea bunului celui mai de preț 
al omenirii : pacea.

Cuvîntul tovarășului 
Ernest Breitenstein

Relevind faptul că agravarea ne
măsurată a situației internaționale, 
ca urmare a cursei demențiale de 
înarmare, și în primul rînd de înar
mare atomică, a pregătirilor care 
se fac pentru staționarea încă jn 
acest an a rachetelor Pershing și 
Cruise in mai multe state din occi- 

' dentul Europei, vorbitorul a subli
niat că pericolul unei conflagra
ții nucleare în măsură să lichi
deze însăși viața pe pămint evi
dențiază nevoia imperioasă de a 
se conștientiza starea în care se gă
sește în prezent omenirea. „Este a- 
nțenințată — așă cum arăta tovară
șul Nicolae CeailșesCU — să fiîJ' dis
trusă creația supremă a naturii — 
omul, viața însăși". Și tot secretarul 
general ai partidului- nostru, expri- 
mind vrerea și hotărîrea tuturor 
fiilor patriei, a adresat omenirii în
tregi chemarea răscolitoare ca 
„acum, pînă nu este prea tîrziu. 
pină n-au început să fie lansate ra
chete. să cadă bombele, trebuie să 
acționăm pentru ■ a pune . stavilă 
cursei absurde a înarmărilor, pentru 
a trece la dezarmare, și în primul 
rînd la dezarmarea nucleară. După 
ce vor cădea bombele nucleare va 
fi prea tîrziu..."

In lume se știe ce au făcut și ce 
; fac România, poporul român, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu pentru 
preîntîmpinarea unui cataclism nu
clear. Mesajele pe care tovarășul 

, Nicolae Ceaușescu le-a adresat re
cent conducătorilor Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite ale Americii, 
răspunsul la Scrisoarea membrilor 
Camerei Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. au oferit din nou ome
nirii întregi un model de compor
tare cu adevărat responsabilă față 
de cauza fundamentală a timpului 
nostru : apărarea și salvarea păcii. 
Ecoul larg al acțiunilor și inițiati
velor românești se explică. în a- 
ceeași măsură, prin conținutul rea
list și constructiv al propunerilor și 
alternativele concrete pe care le 

. conțin.
Stringența problemei pusă în dis

cuția adunării noastre cere intensi
ficarea eforturilor de mobilizare a 
tuturor conștiințelor în bătălia 
pentru supraviețuirea omului și 
civilizației pe pămint. Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană. în numele căruia vorbesc 
aici, își va uni eforturile cu cele ale 
tuturor organizațiilor componente al 
F.D.U.S.. popularizînd și militînd în 
rîndurile populației de naționali

CONVORBIRI LA CONSILIUL CENTRAL AL U.G.S.R.
Marți dimineața au început la 

București convorbirile intre o dele
gație a Uniunii Generale a Sindica
telor din România, condusă de tova
rășul Nicolae Constantin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., și o delegație a 
Federației Sindicatelor Palestiniene, 
condusă de Fathi Raghib, secretar 
general al federației, care efectuează 
o vizită de prietenie în țara noastră,

ȘTIRI SPORTIVE
• In runda a 6-a a turneului in

ternațional feminin de șah de la 
Bydgoszcz (Polonia), maestra român
că Mariana Bădici-Ioniță a cîștigat la 
Stefka Savova (Bulgaria), în timp ce 
partidele Luiza Honfi — Marion 
Heinze, Ana Jurcinska — Eva Kara-, 
kasz, Katarina Cearskaia — Eva Na- 
grodska .și Lidia Turcinovicz — Eli- 
sabeta Kowalska s-au încheiat remi
ză. In clasament conduce Eva Na- 
grodska (Polonia) cu 4.5 puncte.

® Cea de-a 20-a ediție a competi
ției cicliste „Tour de l’Avenir" s-a 
încheiat cu succesul rutierului Olaf 
Ludwig din R. D. Germană, urmat 
în clasamentul final de francezul 
lean Francois Chaurin, la 3’36” și 
Jandezul Maarten Ducrot, la 4’37”. 

Ultima etapă, a 15-a, Vitrolles — 
Martigues (73 lan), a revenit belgia
nului Leo Wellens in lh 46’30”.

• La Shanghai au început între
cerile celei de-a 5-a ediții a Jocu

tate germană pentru conceptul și 
programul închinat salvării păcii, 
elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și însușit de toți cetățenii 
patriei comune, fără deosebire de 
naționalitate.

Cuvîntul 
mitropolitului 

Moldovei și Sucevei, 
Teoctist Arapaș

Pace și viață, libertate și liniște, 
bunăstare și progres — iată expri
mate succint năzuințele de totdeauna 
ale oamenilor doritori de bine de pre
tutindeni — a spus în cuvintul său 
vorbitorul. Astăzi, omenirea străbate 
o gravă criză marcată de instabilitate 
și nesiguranță, de teamă și neîncre
dere. Creșterea necontenită a arme
lor de tot felul, îndeosebi a celor nu
cleare. dezvoltarea noilor planuri de 
perfecționare și punere în aplicare a 
unui uriaș și îngrozitor arsenal pen-, 
iru distrugerea . omului,, trezește ne
liniște și îngrijorare în rîndul oame
nilor doritori de bine. Datorită aces
tui fapt, epoca noastră este domina
tă de cea mai mare mișcare care a 
cuprins vreodată lumea pentru apă
rarea păcii.

Este firesc — a spus vorbitorul —- 
ca în această uriașă mișcare să ac
tiveze și reprezentanții cultelor. Și 
tot atît de firesc este ca în strădania 
pentru pace să fie totdeauna pre
zenți ierarhii, clerul și credincioșii 
Bisericii ortodoxe române, iar ca
drul creat de' Frontul Democrației 
și Unității Socialiste constituie un 
prilej binevenit de manifestare a 
crezului nostru pentru pace, pentru 
care ne simțim adînc recunoscători.

Arătînd că slujitorii cultelor au mi
siunea sacră de a sădi în sufletele 
oamenilor imperativele păcii și ale 
libertății, virtutea nobilă a dragostei 
pentru viață, — dreptul fundamental 
al fiecărui om — vorbitorul a subli
niat că poporul român — a cărui 
vocație pentru pace este bine cunos
cută — a desfășurat și susține acțiuni 
hotărâte pentru pace și înțelegere, 
pentru cooperare și într-ajutorare, 
pentru făurirea unui climat de res
pect și încredere reciprocă.

Noi împărtășim și aderăm cu toa
tă convingerea la adevărul exprimat 
de președintele Nicolae Ceaușescu că 
„nu există drept mai important decit 
dreptul de a trăi in pace, de a trăi 
liber". Pe linia înțeleptei gîndiri și a 
inițiativelor Domniei Sale. România 
s-a angajat împreună cu toate națiu
nile lumii să-și aducă întreaga sa 
contribuție la orice eforturi menite 
să asigure viața pașnică a popoare
lor.

Clerul și credincioșii — a spus în 
încheiere vorbitorul — vă încredin
țează, prin noi, că vor continua, cu 
sporită rîvnă să apere pacea și viata 
— bunuri fundamentale ale omenirii.

la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
larg schimb de opinii și informații 
cu privire la activitatea și preocupă
rile sindicatelor din România și ale 
Federației Sindicatelor Palestiniene, 
precum și în legătură cu unele as
pecte ale situației din mișcarea sin
dicală arabă și internațională.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

rilor sportive naționale chineze. In 
prima zi a competiției de natație au 
fost stabilite, trei noi recorduri na
ționale și 5 recorduri ale Jocurilor, 
în proba feminină de 400m mixt, Yang 
Hong, din Tianjin, a realizat timpul 
de 5’02”59/100, care constituie și un 
nou record al Asiei. La 200 m liber 
bărbați, Pan Jiazhang a fost crono
metrat în l’56”10/100, rezultat supe
rior. de asemenea, celei mai bune 
performanțe asiatice. Alte recorduri 
au stabilit Ding Jilian — l’00”06/100 
la 100 m liber femei, Jin Fu — 
,1’06”40/100 la 100 m bras bărbați.

în turneul masculin de tenis do 
masă pe echipe, Teng Yi. din 
Beijing, a reușit - să-1 întreacă cu 
2—1 pe campionul mondial Guo 
Yehua.

La competițiile de la Shanghai 
asistă ca invitat și președintele Co
mitetului internațional olimpic, Juan 
Antonio Samaranch.

Cuvîntul tovarășului 
Costică T. Mișcă

Ca reprezentant al Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, ca președinte al Coopera
tivei agricole de producție Bucov, din 
județul Prahova, mă fac ecoul nă
zuinței de liniște și pace ale trudi
torilor ogoarelor. Țăranul cunoaște 
și simte bine ce înseamnă un război. 
Urgia acestuia, mai ales în condițiile 
actuale, ar întrece de departe orice 
cataclism.

Exprimînd îngrijorarea față de si
tuația încordată din lume, față de 
existența a numeroase focare de con
flict, vorbitorul a relevat că războiul, 
și mai ales cel atomic, nu poate servi 
nimănui.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Sintem cu trup și suflet alătur) de 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. îi purtăm o adîncă recu
noștință pentru tot ceea ce face spre 
binele omenirii, pentru ideile sale 
pline de umanism, pentru inițiativele 
de larg răsunet mondial, care chea
mă la înțelegere 'între popbâreji-iâ 
calm și chibzuință, la rațiune.

Acum este nevoie mai mult ca 
oricînd de bună înțelegere, de ra
țiune. Cerem tuturor să urmeze 
exemplul României, care, la inițiati
va tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
luat trei ani la rînd măsuri pentru 
reducerea cheltuielilor militare, iar 
în 1982 a hotărît ca pînă în 1985 să 
nu mai sporească cheltuielile mi
litare.

Adresăm tuturor celor ce muncesc 
pe ogoare chemarea fierbinte de a 
face totul, de’a acționa uniți cu fra
ții noștri, ’ muncitorii, pentru a stă
vili cursa înarmărilor, pentru a pune 
capăt jocului primejdios cu rache
tele de tot felul, a opri amplasarea 
de noi rachete, și a determina dis
trugerea celor existente, în așa fel 
încît planeta noastră să devină o 
planetă a păcii, a fericirii omenești.

Cuvîntul protopopului 
romano-catolic 

Isidor Martinca
în numele clerului Bisericii roma- 

no-catolice din Republica Socialistă 
România, împreună cu toate cultele 
din țara noastră, alături de poporul 
român — a spus vorbitorul — exprim 
adeziunea deplină față de politica de 
pace și prietenie cu toate popoarele 
lumii promovată de mult stimatul 
președinte Nicolae Ceaușescu. Să ne 
amintim — a spus vorbitorul — cu
vintele „Pe pămint pace, între oa
meni bunăvoie", precum și apelul 
„Să prefacem săbiile în pluguri".

în continuare, vorbitorul a relevat 
înalta apreciere față de inițiativele și 
acțiunile României pentru salvgarda
rea păcii. Sintem mîndri, ca cetățeni 
români, că țara noastră, preocupată 
de menținerea păcii în lume — a 
spus vorbitorul — a dat ea însăși o

în județul Suceava s-a încheiat 
recoltarea cartofilor

Mecanizatorii, cooperatorii, lucră
torii din 'întreprinderile agricole de 
stat, specialiștii din agricultura ju
dețului Suceava raportează că au în
cheiat marți recoltatul cartofului pe 
întreaga suprafață cultivată în sec
torul socialist. Ca urmare a efortu
rilor depuse de lucrătorii ogoarelor 
sucevene, a fost realizată în această 
toamnă cea mai scurtă campanie de 
recoltare a cartofului, iar producții
le medii la hectar sînt superioare 
celor din anul trecut. ,

în prezent, în întregul județ toate 
forțele din agricultură sînt mobiliza
te la transportul producției destina
te fondului de stat, .efectuarea ară
turilor, pregătirea terenului. însă- > 
mînțarea culturilor de toamnă, re
coltarea manuală a' porumbului pe 
întreaga suprafață, a legumelor și 
fructelor, strîngerea și depozitarea

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16.05 Școala educației cetățenești
16,25 Viata culturală
16.50 Tragerea Pronoexpres
17,00 Telesport
17.45 Publicitate
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal (partial color)
20,20 Actualitatea in agricultură 

pildă întregii omeniri, cind, la pro
punerea președintelui Republicii, 
Nicolae Ceaușescu. a hotărît reduce
rea cheltuielilor militare, fondurile 
economisite astfel fiind alocate in 
scopuri social-umanitare. >

De aceea, clerul și credincioșii Bi
sericii romano-câtolice, împreună cu 
credincioșii celorlalte naționalități, 
bucurîndu-ne de largi drepturi și li
bertăți economice, sociale, politice, 
culturale și religioase, de egalitate 
deplină cu toți cetățenii patriei noas
tre, sprijinim cu tot devotamentul 
politica de pace a patriei noastre, Re
publica Socialistă România.

Vorbitorul și-a exprimat convinge
rea că pericolul unui război nuclear 
va fi înlăturat prin efortul tuturoF 
popoarelor. In zilele noastre, apărînd 
pacea înseamnă a apăra însăși viața 
pe planeta noastră.

Cuvîntul tovarășului 
Cristian Niculescu

Vorbitorul a exprimat adeziunea 
fierbinte, nețărmurită a studenților 
patriei noastre față de politica in
ternă și externă a României socia
liste, exemplară prin dinamism, ini
țiativă, originalitate și consecvență, 
față de opera de o inestimabilă va
loare teoretică și practică a pre
ședintelui țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de aportul unanim 
recunoscut al poporului nostru ' la 
apărarea celui mai de preț bun al 
umanității — pacea.

Noi, studenții, sintem pe deplin 
conștienți că prestigiul dobîndit de 
națiunea noastră în concertul mon
dial al națiunilor nu rezultă din jo
cul întîmpiării, nu constituie un ca
dou oferit din bunăvoința cuiva. EI 
izvorăște și se impune prin seva 
ideilor pe care la generează, prin 
forța faptelor, prin tot ce s-a înfăp
tuit în cei 18 ani ai celei mai rodi
toare epoci din multimilenara noas
tră istorie, dp cînd în fruntea parti
dului și statului nostru se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, presti
gios „om al păcii".

Ca viitori fizicieni și chimiști ne 
angajăm să transformăm atomul răz
boiului în atom al păcii, ca viitori 
medici să vindecăm durerea și sufe
rința și nu sechelele undei de șoc 
sau radioactivității, ca viitori specia
liști să punem în valoare toată inte
ligența și talentul nostru pentru bi
nele oamenilor de pretutindeni, pen
tru tihna căminelor și speranța vieții.

Cu ocazia acestei mari adunări — 
a spus în încheiere vorbitorul — fa
cem apel către toate organizațiile 
studențești progresiste să-și solidari
zeze eforturile în lupta pentru men
ținerea păcii, pentru dezarmare, în 
primul rînd pentru dezarmare nu
cleară, să dea glas voinței unanime 
a tinerei generații universitare a lu
mii de a învăța și munci în pace,și 
prietenie, de a trăi într-o lume a 
păcii, progresului și prosperității.

furajelor, asigurarea condițiilor op
time de adăpostire a animalelor.

în telegrama adresată cu aceșt 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de către Comi
tetul județean Suceava al P.C.R., se 
spune, între altele :

Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că toți oamenii muncii 
din agricultura județului nostru, în 
frunte cu comuniștii, avînd la baza 
întregii lor activități minunatul dum
neavoastră exemplu de muncă și 
viață, se angajează să-și sporească 
necontenit contribuția la înfăptuirea 
vastului program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism.

20,33 Melodii și interpret!
20,45 Memoria documentelor. 65 de ani 

de la făurirea statului national 
unitar român

Zl.OO Munca — izvor al bunăstării
21,15 Film artistic (color). „Tridentul" 

nu răspunde. Premieră TV.
22,30 Telejurnal (partial color)

PROGRAMUL 2 
20,00 Telejurnal
20,20 Scena și ecranul
21,00 Din țările socialiste
21.30 Mic dicționar de operă 91 balet. 

Ljtera „P" (II)
22.30 Telejurnal

llnităti fruntașe în întrecerea pentru îndeplinirea 
planului și angajamentelor pe acest an

Continuăm să publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, construcții, transporturi, din unități agricole, turism, circulația măr
furilor și cooperația meșteșugărească.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 august *), 
pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale București cu 450,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,4 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de 
putere la dispoziția sistemului ener
getic național ; unitatea s-a înca
drat în prevederile de plan privind 
productivitatea muncii și reducerea 
consumului de combustibil conven
țional pentru producerea energiei 
electrice și termice ; cheltuielile 
realizate au fost mai mici decît cele 
prevăzute în buget cu 12,2 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Galați..................

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Constanța.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE

Locul I : Schela de foraj Zădă- 
reni, județul Arad, cu 625,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,9 la sută la 
producția fizică, 8,8 la sută la vite
za de lucru la forajul de cercetare 
geologică, 28,2 la sută la sonde ter
minate din foraj ; prețul de cost al 
lucrărilor de foraj efectiv realizate 
a fost mai mic decît cel planificat 
cu 2,1 la sută ; au fost reduse, de 
asemenea, consumurile de materii 
prime, materiale, combustibili și 
energie electrică.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 

MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE, TURISME, 

RULMENȚI
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea mecanică 

Tîrgu Secuiesc, județul Covasna, cu 
791,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la pro
ducția fizică, 10,5 la sută la pro
ducția netă, 6,9 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 13,7 la 
sută la productivitatea muncii, 16 la 
sută la beneficii ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
mai mici decît cele normate cu 5,8 
la sută, iar cele de energie electri
că și combustibili cu 3,1 la sută.

Locul II întreprinderea de su
pape și bolțuri Topoloveni, județul 
Argeș.

Locul III : întreprinderea „Sinte- 
rom" — Cluj-Napoca.
IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE, 
MECANICA FINA ȘI SCULE, 

ECHIPAMENTE SPECIALE
Locul I : întreprinderea „Steaua 

Roșie" — București cu 902,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 5,2 la sută la pro
ducția fizică, 17,6 la sută la produc
ția netă, 12,5 la sută la productivi
tatea muncii ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la export și la be
neficii ; cheltuielile totale la 1000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decît cele planificate cu 1.9 la 
sută, iar cele materiale cu 13,3 la 
sută. >

Locul II : întreprinderea „Auto- 
mecanica" — Moreni, județul Dîm
bovița.

Locul III : întreprinderea de apa
rate și utilaje pentru cercetare 
București.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE 
Locul I : întreprinderea Rafinăria 

Brașov, județul Brașov, cu 631,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,3 la sută la pro
ducția fizică, 5,2 la sută la produc
ția netă și productivitatea muncii, 
2,5 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată ț depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici de
cît cele planificate cu 1,7 la sută, iar 
cele materiale cu 1,6 la sută.

Locul II : Combinatul petrochimic 
Pitești.

Locui III : întreprinderea Rafină
ria Ploiești.

•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe șapte luni.

ÎN INDUSTRIA 
METALELOR NEFEROASE 

ȘI RARE
Locul I : Întreprinderea de alu

miniu Slatina cu 869,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,9 la sută la 
producția netă, 5,1 la siltă la pro
ducția fizică, 20.2 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată, 
4,4 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri importante de plan au 
fost obținute la export și la bene
ficii ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost rnai mici 
decît cele .normate cu 2,2 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibil cu 1,9 la sută.

Locul II : întreprinderea metalur
gică „Neferal" — București.

Locul III : întreprinderea meta
lurgică de metale, neferoase Copșa 
Mică.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport Km, Vîl- 
cea cu 830,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,9 la sută la pro
ducția netă, 6,4 la sută la producția 
fizică, 10,4 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 1,2 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținu
te la beneficii și la livrări de măr
furi la fondul pieței ; cheltuielile 
totale și materiale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici de
cît cele planificate.
. Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Focșani.

Locul III : Unitatea forestieră de 
exploatare și transport Craiova.

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 
(bumbac)

Locul I : întreprinderea textilă 
Pitești cu 774,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,5 la sută la pro
ducția netă, 10,4 la sută la ex
port. 1,6 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată. 5,4 la sută la 
productivitatea muncii. 16,4 la sută 
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; depășiri importante de plan 
au fost obținifte la beneficii ; chel
tuielile totale la 1 000 lei produc
ție-marfă au fost mai mici decît 
cele , planificate cu 1,8 la sută, 
iar cele materiale cu 2,1 la sută.

Locul II : întreprinderea țesăto- 
ria de bumbac Sighișoara, județul 
Mureș.

Locul III : întreprinderea filatu
ra românească de bumbac Bucu
rești.
ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 

DE STAT CU PROFIL 
ZOOTEHNIC MIXT

Locul I : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", județul Giurgiu, 
cu 985,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 55 la sută la pro
ducția de lapte de vacă și la livră
rile la fondul de stat. 19,2 la sută 
la producția de carne și la livrări
le la fondul de stat, 8,9 la sută la 
efectivele de porcine, la sfîrșitul 
perioadei ; depășiri importante de 
plan au fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile Ia 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate.
. Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, județul Brașov.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Urziceni. județul Ialo
mița.

IN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

— ALTE MINISTERE
Locul I : Trustul de construcții 

pentru economia forestieră și ma
teriale de construcții Brașov cu 
1 000,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 31,7 la sută la
producția netă în constructii-mon- 
taj, 27,5 la sută la productivitatea 
muncii, 4,9 la sută la producția de 
construcții-montaj terminată ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție de construcții- 
montaj au fost mai mici decît cele 
planificate cu 1.3 la sută, iar cele 
materiale cu 6,5 la sută ; au fost 
reduse, de asemenea, consumurile 
de ciment, metal, combustibili și 
carburanți.

Locul II : Grupul de șantiere 
montaj cazane „Vulcan“-București.

Locul III : întreprinderea de 
montaj și service pentru automa
tizări și telecomunicații București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE 
— STAȚII DE CALE-FERATĂ —

Locul I : Stația Iași cu 359,3 
puncte. '

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,3 la sută la vo
lumul de transport. 8,6 la sută la 
productivitatea muncii, 4,6 Ia sută 
la utilizarea mijloacelor de trans
port ; a fost redusă stationarea 
vagoanelor de marfă în tranzit cu 
manevră, precum și la încărcare- 
descărcare ; consumul de combusti
bili și energie electrică a fost mai 
mic decît cel normat cu 17,1 la sută.

Locul II : Stația Pașcani. .
Locul III : Stația Ploiești-Est

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat cu ridicata mărfuri 
alimentare — Timișoara cu 264 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,4 la sută la li
vrări de mărfuri. 7,2 la sută la vo
lumul livrărilor de mărfuri pe un 
lucrător, 18,4 la sută la beneficii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute în qe privește recuperarea 
materialelor refolosibile ; cheltuie
lile de circulație la 1 000 lei livrări 
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 8,7 la sută, iar nivelul 
fondului de retribuire la 1 000 lei 
livrări cu 4,7 la sută ; viteza de 
circulație a mărfurilor a fost mai 
mare decît cea planificată.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
metalo-chimice Deva.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
textile-încălțăminte' Constanta.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 
OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de tu
rism Vilcea cu 234 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6 la sută la des
faceri de alimentație publică. 1 la 
sută la prestări servicii pentru 
populație. 5,2 la sută la încasări 
medii pe un lucrător, 4,8 la sută la 
coeficientul de utilizare a capaci
tății de cazare ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile de circulație la 1 000 lei 
desfacere au fost mai mici decît 
cele planificate cu 1,1 la sută.

Locul II : Oficiul județean de tu
rism Covasna.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Sălaj.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu 
Mare cu 697,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,5 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozit, cu 
31 la sută la preluarea și la valo
rificarea stocurilor disponibile ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
și la beneficii ; viteza de circulație 
a mărfurilor a fost mai mică decît 
cea planificată.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Cluj.

Locul III : 
aprovizionare 
Vrancea.

Baza județeană de 
tehnico-materială

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Vil
cea cu 726,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,6 la sută la
producția-marfă și prestările de 
servicii, 16,9 la sută . la producția 
netă, 9,4 la sută la export ; depă
șiri importante de plan au fost ob
ținute la beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 000 Iei producție-marfă și 
prestări de servicii au fost mai mici 
decit cele planificate cu 2 la sută, 
iar cele materiale cu 8,9 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Co
vasna.

Locul III : Uniunea cooperative
lor ’ meșteșugărești metal. lemn, 
chimie și construcții București.

(Agerpres)
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rVOINȚA FERMĂ A POPOARELOR EUROPENE Convorbiri româno-britanice

Să se facă totul pentru oprirea amplasării 
rachetelor nucleare pe continent, pentru 
retragerea și distrugerea celor existente

„Trei vest-germani din patru se pronunță împotriva
rachetelor

Potrivit unui sondaj de opinie dat- 
publicității recent . la Bonn, trei 
vest-germani din patru sînt împo-
tnva staționarii primelor rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
In R. F. Germania începînd' de la 
sfîtșitul anului, în cazul in care ne
gocierile de la Geneva vor eșua.

Circa 75 la. sută din persoanele 
chestionate s-au declarat împotriva 
deciziei N.A.T.O, de a amplasa, în 
iarna aceasta, primele rachete „Per- 
shing-2“, precizează ancheta reali
zată de Institutul Viahlen dintr-un 
eșantion reprezentativ, la cererea 
televiziunii vest-germane.

Acest sondaj demonstrează lim
pede că ideea păcii iși face tot mai 
mult drum in rindul opiniei publice 
vest-europene. In fața gravelor 
amenințări legate de implantarea de 
noi rachete, resemnarea opiniei pu
blice devine o evidentă aberație. 
Rezultatele acestui sondaj din R. F. 
Germania constituie o încurajare 
formidabilă pentru apărătorii păcii 
din'toate țările Europei occidentale 
și de pe întregul continent. Cu cîte- 
va . săptămîni înaintea, importantei 
manifestații pentru pace care va

AUSTRIA

nucleare"
avea loc, la Bruxelles la 23 octom
brie, rezultatele acestui sondaj vor 
contribui, desigur, la accelerarea 
mobilizării tuturor iubitorilor păcii. 
(„Drapeau Rouge“ — Belgia).

BONN 20 (Agerpres). — La 20 
septembrie, participanții la miș
carea pentru pace și dezarmare 
din Bonn au dat publicității o de
clarație prin care iși reafirmă 
opoziția față . de amplasarea de 
noi rachete nucleare cu rază me
die de acțiune în Europa. în de
clarație se subliniază că doar prin 
eforturi unite poate fi înlăturat 
pericolul care planează asupra Eu
ropei.

în cadrul unei conferințe de 
presă care a ’ avut loc la Bonn, 
vicepreședintele Partidului Libe
ralilor Democrați, Heinz Leffler, 
a declarat că acumularea de noi 
rachete nucleare și de arme chi
mice pe teritoriul R.F.G. vine in 
contradicție cu Constituția țării, 
iar amploarea și urmările unei 
eventuale catastrofe nucleare pot 
depăși cu mult pe cele de la 
Hiroshima și Nagasaki.

Peste 300 de organizații vor participa la o mare 
demonstrație pentru pace

VIENA 20 (Agerpres). — Peste 300 
de organizații, partide, uniuni cu di
ferite orientări politice din Austria 
au anunțat că vor participa la de
monstrația națională pentru pace 
care se va desfășura la Viena la 
22 octombrie. Demonstrația se or-

ELVEȚIA

ganizcază în semn de protest împo
triva creșterii încordării internațio
nale, a cursei înarmărilor, a pregă
tirilor de instalare a noilor rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul Europei.

Acțiune de protest împotriva cursei înarmărilor
GENEVA. — Peste 1 500 de per

soane au participat, la Geneva, la 
o acțiune de protest împotriva cursei

înarmărilor și, în special, a proiec
telor de amplasare a noi rachete 
cu rază medie de acțiune în Europa.

OLANDA
„Săptămină a păcii"
HAGA. — în Olanda se desfă

șoară „Săptămină păcii", inițială in 
fiecare an de organizațiile de luptă 
pentru pace și dezarmare. Anul a- 
cesta, manifestarea se desfășoară 
sub deviza intensificării acțiunilor 
în sprijinul dezarmării, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare, sub 
semnul pregătirilor pentru de
monstrația națională de protest de 
la 29 octombrie a.c. împotriva des
fășurării de noi rachete nucleare 
cu rază medic de acțiune pe con
tinentul european.

Neliniște In fața 
pericolului atomic 

in Danemarca 
și Norvegia

COPENHAGA. — Partidul ra
dical de stingă din Danemar
ca iși exprimă neliniștea in le
gătură cu agravarea situației in
ternaționale și continuarea cursei 
înarmărilor — se arată în rezoluția 
adoptată la congresul anual al aces
tei formațiuni politice, care s-a des
fășurat la Copenhaga. Delegații au 
cerut guvernului danez să-și aducă 
aportul la. progresul negocierilor de 
dezarmare, să se pronunțe cu fer
mitate împotriva proiectelor de am
plasare a noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune pe continen
tul european.

OSLO. — Mișcarea populară nor
vegiană pentru pace a organi
zat, la Oslo, o mare demonstra
ție împotriva escaladării în con
tinuare a cursei înarmărilor, in 
primul rînd a celor nucleare, 
pentru adoptarea unor măsuri e- 
fective de dezarmare. Participanții 
și-au exprimat opoziția față de 
proiectele privind amplasarea de 
noi rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa.

LONDRA 20 (Agerpres). — în ca
drul vizitei pe care o întreprinde în 
Marea Britanic, la invitația guver
nului, tovarășul Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, s-a în- 
tilnit. la 20 septembrie a.c., cu Cecil 
Parkinson, secretar de stat pentru 
comerț și industrie. în cadrul convor
birii. desfășurată într-o atmosferă 
de lucru, de înțelegere reciprocă, a 
fost analizat stadiul relațiilor econo
mice dintre/ România și Marea Bri- 
tanie.

Au fost subliniate progresele înre
gistrate pînă în prezent, concretizate 
prin creșterea schimburilor comercia
le și a acțiunilor de cooperare în pro
ducția industrială din ultimii ani. S-a 
apreciat, totodată, că există noi posi
bilități pentru dezvoltarea relațiilor 
economice bilaterale, în concordanță 
cu potențialul economic de care dis
pun . cele două țări. S-au convenit 
măsurile necesare pentru dezvoltarea 
mai intensă, în continuare, a relații
lor comerciale, de cooperare econo

mică și tehnico-științifică pe o bază 
reciproc avantajoasă, stabilă și echi
librată.

Vicepreședintele Consiliului de Stat 
a avut, totodată, o întîlnire la Ca
mera de comerț și industrie din Lon
dra cu reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri britanici. Cu acest prilej s-au 
examinat principalele probleme pri
vind relațiile dintre întreprinderile 
din România și firmele partenere din 
Marea Britanie, stabilindu-se măsu
rile concrete ce urmează a fi luate 
pentru continua dezvoltare și diver
sificare a schimburilor comerciale și 
a acțiunilor de cooperare.

S-au purtat convorbiri, de aseme
nea, la firma Rolls-Royce, examinîn- 
du-se stadiul cooperării cu industria 
aeronautică română și măsurile ce 
trebuie luate pentru dezvoltarea ei 
viitoare, în concordanță cu’ acordu
rile și programele stabilite, precum 
și la firma „Shell" pe problemele co
laborării bilaterale în domeniul in
dustriei petroliere.

Consfătuirea secretarilor cu probleme internaționale 
și ideologice ai Comitetelor Centrale ale partidelor

NAȚIUNILE UNITE

Ceremonie cu prilejul Zilei internaționale a păcii
La 20 septembrie, la sediul Națiu

nilor Unite a avut loc o ceremonie 
pentru marcarea Zilei internaționale 
a păcii.

într-un mesaj al secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, publicat cu acest prilej, se 
subliniază că în era atomică pacea nu 
mai trebuie privită ca un simplu 
ideal, ci a devenit o cerință imperi
oasă, dictată atît de nevoia preîntâm
pinării unui război nuclear atotpus- 
tiitor, cît și de necesitatea eliberării 
fondurilor irosite de cursa înarmări
lor, pentru asigurarea bunăstării și 
progresului economic și social al tu
turor popoarelor.

Organizația Națiunilor Unite a fost 
înființată cu scopul principal de a se

menține și promova pacea, se arată 
în mesaj. Acest obiectiv prezintă o 
importanță specială în momentele dc 
tensiune și criză. Fără îndoială, tre
buie să avem în vedere că în etapa 
actuală capacitatea O.N.U. de a men
ține pacea depinde de sprijinul, în
crederea și colaborarea tuturor sta
telor membre. Toate statele .trebuie 
să respecte principiile și rezoluțiile 
O.N.U. și să folosească de o manieră 
mai eficientă posibilitățile sale, dacă 
se d'orește să se vină în întîmpinarea 
aspirațiilor umanității. Celebrarea 
Zilei internaționale a păcii la începu
tul sesiunilor anuale ale Adunării 
Generale oferă prilejul să ne reafir
măm devotamentul nostru fată de 
cauza păcii. (Agerpres)

„Este necesară restructurarea relațiilor economice 
mondiale, prin respectarea intereselor tuturor statelor"

din Europa occidentală : mii de persoane demonstreazăImagini devenite frecvente pe străzile orașelor
împotriva amplasării rachetelor americane cu roză medie de acțiune, pentru înfăptuirea de măsuri concrete de 
dezarmare, pentru securitate și pace. In fotografiile alăturate aspecte de la demonstrații desfășurate recent 

în Danemarca și R.F.G.

CARACAS 20 (Agerpres). — Ex
tinderea relațiilor economice și 
comerciale dintre țările latino-ame- 
ricane, intensificarea cooperării cu 
țările în curs de dezvoltare de pe 
alte continente sint probleme ma
jore înscrise pe ordinea de zi a 
celei de-a IX-a sesiuni a Consiliu
lui ministerial al Sistemului Econo
mic Latino-American (S.E.L.A.), care 
și-a început lucrările în capitala Ve- 
nezuelei.

Deschizînd lucrările, președintele 
țării-gazdâ, Luis Herrera Campins, 
a subliniat că actuala sesiune are 
loc în condițiile unei agravări a cri

zei econorriice ce afectează conti
nentul, caracterizată printr-o stag
nare a economiilor țărilor latino-ame- 
ricane, prin creșterea șomajului și 
înrăutățirea situației financiare a sta
telor din zonă. Una dintre cele mai 
grave probleme este creșterea da
toriei externe a țărilor latino-ameri- 
cane, care s-a ridicat la sfîrșitul a- 
nului la 300 miliarde dolari. De 
aceea, a evidențiat vorbitorul, în 
aceste, condiții critice se pune cu și 
mai multă acuitate necesitatea re
structurării relațiilor economice in
ternaționale și așezarea lor pe baza 
respectării intereselor vitale ale tu
turor statelor.

R. P. POLONĂ: Succese obținute în economie 
în primele opt luni ale anului

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — 'Po
trivit datelor publicate de Direcția 
Centrală de statistică a R. P. Po
lone, in luna august 1983 valoarea 
producției realizate în sectorul in
dustriei de Stat a fost (în prețuri 
constante) cu 10,4 la sută mai mare 
decît în aceeași perioadă a anului 
trecut-/ transmite agenția P.A.P.

în ianuarie—august 1983, produc
ția realizată a fost cu 8,5 la sută mai 
mare decît în primele opt luni ale 
anului 1982, în industria extractivă 
înregistrjndu-se un spor de 2,6 la. 
sută, iar în cea prelucrătoare — de 
8,9 la sută. în comparație cu situația 
din ianuarie—august 1982, au cres
cut extracția de cărbune, cantitatea 
de petrol prelucrat, producția de 
energie electrică, de oțel, cupru, 
zinc, plumb, îngrășăminte minerale, 
ciment, de mașini, a unor bunuri 
de uz casnic îndelungat și altele.

Productivitatea muncii în sectorul 
industriei de stat a fost, în luna au

gust, cu 11,9 la sută mai ridicată 
decît în august 1982. în primele opt 
luni ale anului în curs, productivi
tatea muncii a crescut cu 10,2 la 
sută față de aceeași perioadă a anu
lui trecut.

,pe! îâ ,începutul campaniei de re
coltare., și. pînâ la data de'11 sep- 
tenibrie S-a achiziționat o cantitate 
de cereale pentru consum mai mare 
decît în aceeași perioadă a anului 
trecut. Achizițiile de carne au fost 
în august, în greutate vie, cu 20,2 
la sută mai mari decît în aceeași 
lună a anului 1982.

Investițiile în sectorul socialist au 
crescut cu 24,6 la sută, față de 1982. 
în luna august au fost date în fo
losință cu 7,7 la sută mai multe 
apartamente față de august 1982.

în ceea ce privește comerțul ex
terior, valoarea exportului în pre
țuri curente a crescut, față de au
gust 1982, cu 11,5 la sută, iar cea a 
importului — cu 7,8 la sută.

',-j ' ■ i ji • .

Soluționarea constructivă a problemelor acute ale actualității 
- aspirație legitimă a tuturor popoarelor lumii

comuniste si muncitorești r •
La 20 septembrie 1983 a avut loc 

la Moscova o consfătuire a secretari
lor cu probleme internaționale și 
ideologice ăi Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și munci
torești din unele țări socialiste. 
Din partea Partidului Comunist 
Român, la consfătuire au participat 
tovarășii Miu Dobrescu și Petru 
Enache, membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv, secretari ai 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

în cadrul consfătuirii au fost 
examinate probleme actuale ale 
activității politice, ideologice, de 
informare și propagandă in legă- , 
tură cu desfășurarea luptei împo
triva amplasării în Europa de noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune, pentru eliberarea deplină 
a continentului de armele nu
cleare, oprirea cursei înarmărilor, 
pentru pacea și securitatea po- — 
poarelor.

★
La 20 septembrie 1983, la Mos

cova a avut loc o consfătuire a se
cretarilor cu probleme internațio
nale și ideologice ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste 
și muncitorești din unele țări 
socialiste.

La consfătuire au participat : 
din partea Partidului Comunist 
Bulgar — M. Balev, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.B., D. Stanișev, secretar al 
C.C. al P.C.B., S. Mihailov, secre
tar al C.C. al P.C.B. ; din partea 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia — V. Bilak, membru al Prezi
diului, secretar al C.C. al P.C.C.,
J. Fojtik, membru supleant al Pre
zidiului, . secretar al C.C. al P.C.C. ; 
din partea Partidului Comunist din 
Cuba — A. Perez Herrero, membru 
supleant al Biroului Politic, mem
bru al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Cuba ; din partea Partidului 
Socialist Unit din Germania —
K. Hager, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
H. Axen, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G.,
J. Herrmann, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. ; 
din partea Partidului Popular Re
voluționar Laoțian — S. Vinaketh, 
secretar al C.C. al P.P.R.L. ; din 
partea Partidului Popular Revolu
ționar Mongol — D. - Gombojav, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.P.R.M., G. Adia, 
secretar al C.C. al P.P.R.M. ; din 
partea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez — J. Czyrek, membru al 
■Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., J. Glowczyk, membru 
supleant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. ăl P.M.U.P., M. Orze- 
chowski, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. ; din partea Partidului 
Comunist Român — Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. ; 
din partea Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar — M. Ovari, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., G. Aczel, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., M. Szuros, secre
tar al C.C. al P.M.S.U. ; din partea 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice — K. U. Cernenko, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., B. N. Ponomariov, 
membru supleant al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S.,
K. V. Rusakov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. ; din partea Partidului Co
munist din Vietnam — Hoang 
Tung, secretar al C.C. al P.C. din 
Vientam.

La lucrările consfătuirii au parti
cipat, de asemenea, șefi și. adjuncți 
ai șefilor de secții, alți activiști ai 
Comitetelor Centrale ale partidelor 
frățești.

In cursul schimbului de păreri au 
fost examinate probleme actuale ale 
activității politice, ideologice, de in
formare șt propagandă privind des
fășurarea luptei împotriva amplasării 
de noi rachete nucleare cu rază me
die de acțiune în Europa, pentru re
ducerea mijloacelor cu rază medie de 
acțiune existente, pentru eliberarea

din unele țări socialisteI
completă a Europei de arme nuclea
re. atît cu rază medie de acțiune, cît 
și tactice, pentru oprirea cursei înar
mărilor. pentru pacea și securitatea 
popoarelor in lumina inițiativelor ță
rilor socialiste, îndreptate spre atin
gerea acestor scopuri. S-a discutat 
despre noi pași în direcția realizării 
ideilor și propunerilor conținute în 
documentele Consfătuirii de la Pra- 
ga a Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia și ale întîlnirii dc la 
Moscova a conducătorilor de partid 
și de stat din unele țări socialiste.

Participanții la consfătuire consi
deră că amplasarea într-o serie de 
țări vest-europene membre ale 
N.A.T.O. a noilor rachete americane 
ar însemna o creștere bruscă a peri
colului nuclear pentru toate popoare
le, ar duce-la o înrăutățire serioasă 
a întregii situații internaționale. în 
acest context a fost subliniată necesi
tatea de a se lua atitudine fermă 
împotriva oricăror acțiuni îndreptate 
spre obținerea supremației militare. 
S.U.A. și unii din aliații acestora nu 
ascund ei înșiși că urmăresc un ase
menea scop. Este important să se de
maște caracterul nociv al concepții
lor lor privind „admisibilitatea" 
război nuclear, „legitimitatea" rec„^.« 
gerii primul Ia arma nucleară.

Așa cum arată ultimele evenimen
te, cercurile imperialiste, în primul 
rind cele americane, nu se dau înapoi 
de la acțiuni provocatoare in scopul 
de a învenina și mai mult climatul 
internațional și a-și realiza planuri
le privind rachetele. Or. în prezent 
este necesar, mai mult ca oricînd, să 
se întreprindă pași care să contribuie 
la crearea unei situații favorabile, 
iar nu să se recurgă la acțiuni ce ar 
putea duce la complicarea acesteia, 
să se facă totul pentru împiedicarea 
amplasării noilor rachete nucleare în 
Europa. Participanții la consfătuire 
consideră că toate statele trebuie să 
acționeze cu răspundere fată de po
poare, călăuzindu-se după interesele 
păcii și securității internaționale.

La consfătuire a fost relevată ma
rea însemnătate a noilor inițiative 
ale țărilor socialiste îndreptate spre 
preîntîmpinarea unei escaladări pe
riculoase a cursei înarmărilor, în pri
mul. rînd a celor nucleare, spre re
ducerea și lichidarea lor, a propune
rilor avansate de U.R.S.S. la trata
tivele de la Geneva privind limi
tarea armamentelor nucleare în 
Europa, inclusiv a propunerii privind 
lichidarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune ce urmează să fie reduse, 
Participanții la consfătuire au rele
vat însemnătatea realizării, in cadrul 
negocierilor de la Geneva, în spiritul 
conlucrării și responsabilității, al 
egalității și securității egale, a unui 
acord reciproc acceptabil, care să 
corespundă aspirațiilor popoarelor 
europene.

S-a dat o apreciere pozitivă în
cheierii cu succes a reuniunii de la 
Madrid, care a demonstrat posibili
tatea soluționării pe o bază reciproc 
acceptabilă a problemelor impor
tante și stringente ale vieții in
ternaționale.

Participanții la consfătuire au sub
liniat necesitatea de a se asigura o 
largă cunoaștere și înțelegere a 
sensului și semnificației inițiativelor 
de pace ale statelor socialiste, au 
atras atenția asupra importanței 
intensificării acțiunilor comune sau 
paralele ale tuturor țărilor socialiste 
în favoarea limitării și reducerii 
înarmărilor, a întăririi păcii și 
securității popoarelor, a lărgirii dia
logului diferitelor forțe politice și 
sociale care sînt conștiente de ..peri
colul unui conflict nuclear.

Totodată, s-a reafirmat solidarita
tea cu lupta popoarelor împotriva 
politicii imperialiste de agresiune,1 
pentru lichidarea .focarelor de încor
dare și a situațiilor de criză din 
Asia. Africa și America Latina.

Au fost examinate probleme ac
tuale ale colaborării partidelor fră
țești reprezentate la consfătuirea în 
domeniul ideologic. în activitatea de 
informare și propagandă.

Consfătuirea s-a desfășurat | într-o 
atmosferă tovărășească, de solidari
tate internațională.

Ieri după-amiază, în cea de-a 
treia marți a lunii care inaugu
rează anotimpul toamnei, la se
diul Națiunilor Unite din New 
York și-a deschis lucrările, con
form tradiției, o nouă sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., cea 
de-a 38-a, eveniment deosebit de 
important al vieții internaționale, 
care polarizează atenția opiniei 
publice, a popoarelor de pretutin
deni. Ilustrînd țelul declarat al or
ganizației incă de la constituirea 
acesteia, și anume izbăvirea ge
nerațiilor viitoare de flagelul răz
boiului, ziua inaugurării lucrărilor 

.sesiunii este marcată ca zi interna
țională a păcii.

Noua sesiune a Adunării Gene
rale își începe lucrările, după 
cum. bine este știut, în condițiile 

. unui climat politic înnegurat, ca 
urmare a intensificării fără pre
cedent a cursei înarmărilor, a

misă stimulatoare pentru actuala 
sesiune a Adunării -Generale a 
O.N.U., chemată șă. contribuie la 
soluționarea democratică și echi
tabilă a marilor probleme ale lu
mii contemporane. ,

Tocmai în această direcție a mi
litat și militează statornic Româ
nia socialistă, depunînd eforturi 
susținute pentru ca, prin întreaga 
sa activitate, organizația mondială 
să răspundă așteptărilor popoare
lor. Sintetizînd concepția româ
nească cu privire la menirea și ro
lul O.N.U. în viața internațională, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Pornind de la faptul că 
Organizația Națiunilor Unite oferă

aproape un sfert din punctele în
scrise pe ordinea de zi fiind con
sacrate problemelor dezarmării. Ce 
poate fi mai semnificativ în acest 
sens decît faptul că spirala cres- 
cîndă a cursei înarmărilor atinge 
in acest an exorbitanta sumă • de 
800 miliarde de dolari !

România readuce in atenția Adu
nării Generale a O.N.U. cunoscuta 
sa inițiativă privind înghețarea și 
reducerea bugetelor militare ale 
statelor. După cum se știe, țara 
noaștră a propus ca statele celor 
două blocuri militare să treacă de 
comun acord la reducerea, pînă 
în 1985, cu 20 la sută a chel
tuielilor militare față de nive-

oficii, mediere și conciliere, do
cumentul de lucru prezentat dc țara 
noastră în colaborare cu Filipine 
definind structura, locul și rolul 
acestui organism în . sistemul 
O.N.U. în aceeași sferă de preocu
pări se înscrie și .propunerea pri
vind consolidarea bunei vecină
tăți între state, propunere prezen
tată, de asemenea, de țara noas
tră, O.N.U. revenindu-i acum mi
siunea de a trece la elaborarea 
unui document concret in această 
privință.

în același timp, în preocupările 
sesiunii se reliefează cu deosebită 
pregnanță problematica economică. 
Așa cum pe plan politic imperati-

LA DESCHIDEREA NOII SESIUNI A ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.
menținerii și agravării unor con
flicte, a politicii de forță și de 
amenințare cu forța, de amestec 
in treburile interne ale altor state 
în același timp, criza economică, 
politică, financiară și _ îndeosebi a 
dobînzilor înalte a înrăutățit și 
mai mult situația țărilor în curs 
de dezvoltare, care formează ma
rea majoritate a statelor lumii, si
tuația economică mondială in ge
neral. Toate aceste fenomene ne
gative afectează profund relațiile 
internaționale, generează încordare, 
creează grave pericole pentru pace, 
pentru independența popoarelor.

Cu atit. mai mult se impune ca 
noua sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. — organism cu vocație 
universală, la activitatea căruia 
participă toate statele lumii — să 
nu fie dominată de aceste evoluții 
negative, ci, dimpotrivă, prin dez
baterile și rezoluțiile pe care le va 
adopta, să contribuie la înseni
narea climatului politic, la reluarea 
și întărirea cursului spre destindere, 
pace și colaborare internațională, 
încheierea cu succes în prima deca
dă a acestei luni a reuniunii gene- 
ral-europene de la Madrid demon
strează că, prin negocieri, este po
sibil să se depășească orice pro
blemă și să se găsească, cu_ efor
turi comune, calea colaborării și 
înțelegerii. Acest incontestabil act 
pozitiv reprezintă, desigur, o pre

cadrul organizatoric pentru dezba
terea democratică și soluționarea 
problemelor care confruntă lumea 
contemporană și pentru partici
parea activă a popoarelor la re
zolvarea lor, la întreaga viață in
ternațională, România militează 
ferm pentru îmbunătățirea activi
tății și ridicarea rolului O.N.U., 
pentru creșterea aportului său Ia 
promovarea cursului destinderii, la 
instaurarea unui climat de colabo
rare pe planeta noastră".

Multitudinea și acuitatea proble
melor ce preocupă popoarele lumii 
sînt reflectate pe agenda provizo
rie a actualei sesiuni, care cuprin
de un număr record dc puncte, 
peste 140. Din vastul ansamblu al 
problemelor înscrise pe ordinea de 
zi se detașează, ca factor comun, 
preocuparea generală îndreptată 
spre menținerea și întărirea păcii, 
sub cele mai diferite cerințe : opri
rea cursei înarmărilor, măsuri con
crete de dezarmare, și în primul 
rind de dezarmare nucleară, de
pășirea stărilor conflictuale și re
zolvarea pe cale pașnică, prin tra
tative a tuturor diferendelor dintre 
state.

Un caracter prioritar și acut il 
îmbracă, fără îndoială, volumi
nosul dosar generat de gravele im
plicații ale cursei înarmărilor, și 
in special a înarmărilor nucleare.

Iul anului 1982. Dînd ea însăși un 
exemplu în acest sens, România a 
adoptat hotărirea de a nu spori 
cheltuielile sale militare pînă în 
anul 1985. De asemenea, țara noas
tră se pronunță în favoarea accele
rării procesului de definitivare și 
finalizare in organismele O.N.U. a 
principiilor care să călăuzească 
negocierile dintre state vizînd în
cheierea unor acorduri internațio
nale asupra înghețării și reducerii 
cheltuielilor militare. O mare im
portanță prezintă, în opinia Româ
niei, și intensificarea eforturilor 
tuturor statelor membre pentru 
definitivarea cît mai urgentă ' a 
Programului global de dezarmare, 
conform înțelegerii intervenite la 
sesiunea specială din 1982.

Nenumăratele stări de încordare 
și tensiune existente în diferite 
zone ale lumii scot și mai puternic 
în evidență actualitatea deosebită 
și caracterul prioritar al propu
nerii țării noastre referitoare la 
creșterea rolului O.N.U. în regle
mentarea pașnică a diferendelor. 
După adoptarea la se'siunea tre- 

. cută de către Adunarea Generală 
a Declarației privind reglementa
rea pe cale pașnică a diferendelor 
internaționale, pe actuala ordine de 
zi se află înscrisă propunerea 
României privind crearea unui or
ganism al O.N.U. pentru bune

vul de stringentă actualitate este 
oprirea cursei înarmărilor și reali
zarea dezarmării» în primul rind 
al . dezarmării. nucleare, pe plan 
economic de cea mai mare strin
gență este depășirea fenomenelor 
de criză din economia mondială, 
prin asigurarea tuturor condițiilor 
necesare unei dezvoltări accelerate 
a țărilor în curs dc dezvoltare, 
în acest scop, este necesar să 
se acționeze pentru realizarea 
unei înțelegeri privind angajarea 
de urgență a unui dialog eco
nomic autentic între țările dez
voltate și țările în curs de dezvol
tare, în scopul relansării procesu
lui de dezvoltare al țărilor rămase 
în urmă. Printre măsurile practice 
concrete care se impun a-și găsi 
rezolvarea se află intensificarea 
cooperării dintre țările în curs de 
dezvoltare, soluționarea problemei 
datoriilor lor externe, reducerea 
și stabilizarea dobînzilor. De cea 
mai mare importanță ar fi adopta
rea de programe speciale pentru 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
transporturilor in țările în curs de 
dezvoltare, eliminarea oricăror ba
riere și restricții protecționiste.

Ordinea de zi a sesiunii cuprin
de, totodată, numeroase puncte re
feritoare la problemele social- 
umanitare și îndeosebi la răspun
derea și rolul activ al tineretului

în lumea contemporană. O atenție 
deosebită urmează să fie acordată 
în acest context problematicii „A- 
nului Internațional al Tineretului" 
(A.I.T.), propus, după cum se știe, 
la inițiativa țării noastre, de a că
rui pregătire se ocupă Comitetul 
Consultativ al O.N.U.. avind ca 
președinte pe tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C. Pornind de la programul de 
măsuri și activități ce urmează să 
fie întreprinse înainte și in timpul 
A.I.T., adoptat de Adunarea Gene
rală in 1981. precum și de la planu
rile de activitate care aii fost sau 
urmează a fi ■ adoptate de cele 
cinci reuniuni regionale consa
crate A.I.T. din acest an. România 
are îm vedere, printre altele, orga
nizarea în 1985 a unei conferințe 
mondiale a tineretului și adoptarea 
unei declarații asupra drepturilor 
și responsabilităților tinerei gene
rații, crearea unui organism per
manent al O.N.U. care să ofere 
cadrul instituțional adecvat exami
nării în continuare a acestor pro
bleme, precum și a unui centru in
ternațional de cercetare și docu
mentare asupra tineretului.

Parcurgerea bogatei agende a 
actualei sesiuni a Adunării Gene
rale evidențiază cît de serioase și 
complexe sint problemele aflate pe 
ordinba de zi, de ce opinia publică 
mondială, popoarele lumii așteap
tă ca ele să fie abordate cu cea 
mai mare răspundere și în spirit 
constructiy, ca sesiunea să se în
cheie cu rezultate pozitive. Tocmai 
de aceea este necesar să nu se în
treprindă nimic de natură să spo
rească neîncrederea, să agraveze 
și mai mult confruntarea, ci, dim
potrivă, trebuie • să se facă totul 
pentru îndepărtarea norilor întu
necați, pentru reducerea încordării 
internaționale.

Așa cum a reafirmat și în ulti
mele sale cuvîntări președintele 
Nicolae Ceaușescu, România este 
hotăfîtă să acționeze tocmai în 
această direcție și să-și aducă o 
contribuție cit mai activă la buna 
desfășurare a actualei sesiuni, la 
creșterea continuă a rolului O.N.U. 
în rezolvarea echitabilă a marilor 
probleme ale lumii contemporane.

Radu BOGDAN

Șomaj record în
WELLINGTON 20 (Agerpres). — 

Creșterea șomajului de masă și o 
6cădere rapidă a nivelului de trai 
caracterizează actualul sezon de 
iarnă din Noua Zeelandă. După 
cum precizează publicația „New 
Zeeland Herald", care apare la 
Auckland, încă de pe acum in țară 
se înregistrează peste 100 000 de șo
meri, ceea ce reprezintă un record 
național.

în iunie, anul trecut, guvernul 
conservator a hotărît să înghețe 
pentru o perioadă de 12 luni sala
riile și prețurile, cu scopul de a

Noua Zeelandă
combate inflația — ce înregistrează 
o rată anuală de 17 la sută — mă
sură care — după părerea sindicate
lor neo-zeelandeze — funcționează 
numai într-un singur sens. Astfel, 
se precizează că în vreme ce sala
riile au rămas neschimbate, prețu
rile s-au majorat cu 10 la sută în 
ultimul an. Biroul, statistic oficial 
de la Wellington a fost nevoit să 
recunoască faptul că venitul mediu 
al muncitorilor este, în prezent, cu. 
6,7 la sută sub nivelul anului pre
cedent.

AGENȚIILE DE PRESA,
e scurt

1 PENTRU REGLEMENTAREA PRO
BLEMEI CIPRIOTE. Președintele Ci
prului, Spyros Kyprianou, a accep- 

I tat propunerile formulate de secre
tarul general al Organizației Na- 

| țiunilor Unite, Javier Perez de 
I Cuellar, cu privire la o reglemen

tare a problemei cipriote - s-a a- 
I nunțat oficial la Nicosia. Propune- 
I rile secretarului general al O.N.U., 

precizează agenția France Presse, 
I au fost prezentate părților cipriotă 
I greacă și cipriotă turcă la 8 august, 

cu scopul relansării negocierilor in- 
I tercomunitare cu privire |a situația 
I din insulă. Acordul oficial al gu

vernului cipriot va fi remis secreta- 
I rului general al O.N.U. la 30 sep- 
I tembrie, menționează agenția ci

tată.
I cdNVORBIRI. La Niamey s-au 
I încheiat convorbirile dintre șeful

statului Niger, Seyni Kountche. și 
președintele Republicii Burundi, 
Jean Baptiste Bagaza, care a efec

tuat o vizită oficială în capitala 
Nigerului. Comunicatul comun dat 
publicității evidențiază dorința ce
lor două părți de a se ajunge la o 
încetare imediată a ostilităților in 
Ciad și la reglementarea pe cale 
pașnică a situației, fără nici o 
imixtiune din afară, respectîndu-se 
independenta și integritatea terito
rială a țării.

ȘEDINȚA. La Geneva a avut loc, 
marți, o ședință plenară a delega
țiilor U.R.S.S. și S.U.A. la tratati
vele privind limitarea armamente
lor nucleare în Europa — infor
mează agenția T.A.S.S.

ARMATA SANDINISTA a scos 
din luptă, în ultimele 20 de zile, 
75 de membri ai forțelor contrare
voluționare somoziste care au pă
truns pe teritoriul nicaraguan, s-a 
anunțat oficial la Managua. Ele
mentele contrarevoluționare au 'în
cercat să ocupe orașele Boaco și 
Chontales, la est de Managua, re- 
pliindu-se în prezent spre fron
tiera cu Honduras.
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