
PROLETARI DIN TO ATE ȚĂRILE UtJITI-VĂ!

Anul LIII Nr. 12 777 Joi 22 septembrie 1983 6 PAGINI - 50 BANI

Printr-o amplă participare a oamenilor muncii
din agricultură, a tuturor locuitorilor de la sate
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI In seara zilei de 20 septembrie. Cifrele 
înscrise pe hartă reprezintă, In procente, suprafețele de pe care a fost 
strins porumbul in întreprinderile agricole de stat (sus) și in cooperativele 

agricole (jos)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
7 »

Delegația Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia — U.S.P.M.I.

9 Stadiul avansat al coacerii porum
bului impune să se lucreze mai 
intens la cules

® Cu aceeași stăruință să se acțio
neze la recoltarea cartofilor, soiei, 
legumelor, fructelor și strugurilor

® Pretutindeni, transportul produselor 
din cîmp să se desfășoare în pas 
cu recoltarea, spre a se evita orice 
pierderi

® Fiecare unitate agricolă să livreze 
ritmic și integral cantitățile de pro
duse prevăzute la fondul de stat

Ne aflăm într-o perioadă de virf 
st lucrărilor agricole de toamnă. Ca 
atare, esențial este ca acum cea 
mai mare parte a mijloacelor meca
nice și umane din agricultură, de 
la sate să fie concentrate la strîri- 
gerea în timp scurt, transportul șl 
depozitarea fără pierderi a roadelor 
toamnei, lucrări care necesită cel 
mal mare volum de muncă. Tocmai 
de aceea, Ja recoltarea porumbului, 
solei, cartofilor, sfeclei de zahăr, le
gumelor, strugurilor și fructelor, in 
fiecare unitate agricolă, in fiecare 
comună trebuie să se asigure o sta
re de puternică mobilizare a for
țelor existente, intrucit numai in 
acest fel este posibilă desfășurarea 
acestor lucrări intr-un ritm intens, 
pe un front cit mai larg.

Dintre lucrările agricole de toam
nă, recoltarea porumbului se deta
șează prin suprafața mare de pe 
care trebuie să fie strinsă produc
ția și volumul .însemnat de produ
se ce trebuie să fie transportat și 
depozitat. Din acest motiv, in 
această perioadă aglomerată a mun
ților agricole, una din sarcinile 
cele mai importante ce revin comi

Apelul pentru dezarmare si pace - vibrantă expresie a iuflăcăratelor chemări
ale tevarăsului Nicolae Ceausescu la Inlâlurarea pericolului nuclear

Acum, cît nu este încă prea tîrziu!
Răspunsul întregului popor la îndemnu

rile vibrante ale secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, /privind intensificarea 
luptei in vederea opririi cursei înarmărilor, 
înlăturării primejdiei nucleare și asigurării 
păcii și-a găsit o nouă și strălucită ilus
trare în Apelul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Document politic de profundă semnifica
ție, Apelul pentru dezarmare și pace întru
nește adeziunea conștiințelor întregii țări. 
Pentru că el exprimă gindurile și năzuin
țele, voința întregului popor.

Apelul, programul de măsuri Incluzînd 
organizarea și desfășurarea unor ample 
acțiuni de masă, menite să facă cunoscută 
voința neclintită de pace a poporului 
român, survin intr-un moment de deosebită 
încordare, cind in Europa, devenită un 
imens arsenal de arme nucleare, urmează 
să fie instalate noi rachete cu rază medie 
de acțiune. Trecerea la punerea in practică 
a unei asemenea măsuri ar fi de natură să 
deschidă o nouă fază a cursei înarmărilor, 
punind in gravă primejdie pacea, viața 
însăși a popoarelor continentului.

Cu atît mal mult în asemenea împrejurări, 
așa cum sublinia președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se impune o 
angajare și mai puternică a popoarelor in 
lupta pentru dezarmare și pace. Acum cit 
nu este incă prea tirziu.

Acesta este sensul major al Apelului 
Frontului Democrației și Unității Socialiste. 
Un apel la rațiune, la înaltă responsabili
tate pentru destinele Europei și ale întregii 
umanități.

Alăturindu-și glasul celui al popoarelor 
Europei, al popoarelor întregii omeniri, po
porul român dă astfel expresie hotăririi sale 
nestrămutate de a se opune politicii de 
continuare a înarmărilor, de a acționa pen
tru oprirea amplasării noilor rachete cu 
roză medie de acțiune pe continent, pen
tru retragerea și distrugerea celor existente, 
pentru dezarmare și pace.

Entuziasta adeziune o oamenilor muncii 
de pe întreg cuprinsul patriei, fără deose
bire de naționalitate, la Apelul F.D.U.S. 
izvorăște din conștiința că înfăptuirea mă
rețelor obiective de edificare a societății 
socialiste și comuniste, de continuă ridicare 
o României pe noi trepte de progres și 
civilizație, ca și împlinirea năzuințelor de 
progres și bunăstare ale tuturor popoarelor, 
sint in mod vital condiționate de înlătura
rea pericolului de război, de instaurarea 
unei păci și securități trainice in Europa și 
în întreaga lume.

Și este convingerea fermă a poporului 
român că, acționind in deplină unitate, po
poarele pot Impune adoptarea de măsuri 
concrete care să le garanteze securitatea, 
să le asigure un viitor de pace și colabo
ra re.

DEZARMAREA, PACEA ASPIRAȚIA FIERBINTE,

VOINȚA FERMĂ A POPORULUI ROMÂN!

UNANIMII ADEZIUNE IA APELUL Mlllllll DIMOCRAIIEI Șl Mill SUISIE

tetelor Județene de partid, organe
lor agricole județene, consiliilor 
unice agroindustriale, consiliilor 
populare și conducerilor unităților 
agricole este de a acționa și între
prinde măsuri energice și hotărîte 
prin care să se asigure stringerea, 
transportul și depozitarea întregii 
recolte de porumb, intr-un timp cit 
mai scurt și fără pierderi. •

Stadiul acestor lucrări, în condi
țiile acestei- toamne deosebit de 
prielnice pentru desfășurarea în 
ritm intens a recoltării, nu poate fi 
considerat corespunzător pentru 
etapa in care ne aflăm. Din datele 
centralizate la Ministerul Agricultu
rii rezultă că, pînă in seara zilei de 
20 septembrie, porumbul a fost cu
les de pe 946 300 hectare, ceea ce 
reprezintă numai 44 la sută din su
prafața cultivată. Totodată, pe cimp 
se aflau sub cerul liber mari can
tități de porumb — peste un milion 
de tone — din producția recoltată.

Concluzia practică ce se desprinde 
din această situație este aceea a ac
celerării la maximum a ritmului de 
recoltare, transport și depozitare a 
producției. In această privință, 

esențial este ca în fiecare unitate 
agricolă să fie realizate și depășite 
vitezele de lucru stabilite. Pentru 
aceasta, important este ca peste tot 
mijloacele mecanice de recoltare să 
fie folosite la capacitatea maximă, 
munca mecanizatorilor trebuind să 
ee desfășoare fără întrerupere, din 
zori și pînă se întunecă. Tot atît de 
important pentru realizarea unor vi
teze de lucru superioare este ca la 
recoltarea manuală a porumbului să 
fie mobilizați toți cooperatorii și 
ceilalți locuitori de Ia sate.

După cum a subliniat în repetate 
rînduri secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Ia stringerea și depozitarea recoltei 
trebuie să participe tovi locuitorii 
de la sate. în spiritul acestor indi
cații. și al prevederilor Legii orga
nizării, muncii și a producției in 
agricultură, organele de partid și 
agricole județene, consiliile popu
lare și conducerile unităților agri
cole au datoria să desfășoare o sus
ținută muncă politică și organizato
rică spre a asigura mobilizarea și 
participarea tuturor forțelor umane 
din comune la strinsul. recoltei. De 
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asemenea, consiliile populare. în 
virtutea atribuțiilor și a sarcinilor 
ce le revin, trebuie să emită decizii 
pentru desfășurarea lucrărilor de 
toamnă, în care să prevadă obliga
tivitatea tuturor cetățenilor de a 
participa la strinsul recoltei.

Nemijlocit legat de aceasta, ele 
trebuie să stabilească programe 
speciale pentru . funcționarea lo
calurilor, a unităților de aii- 
rnentație publică’"șt ’a' Celorlalte' 
instituții de pe raza comunei, 
inclusiv a primăriei, pe tot timpul 
campaniei de toamnă, asigurin- 
du-se participarea la muncile 
cîmpului și a personalului mun
citor din aceste unități. De soar
ta recoltei răspunde întreaga ob
ște a satelor, iar acum cind este 
vorba de a. stringe recolta și de
pozita producția, nimănui nu-i este 
îngăduit să stea de o parte, să se 
sustragă de la obligațiile legale 
ce-i revin.

Este edificator în acest sens 
exemplul pe care îl oferă județul
(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, președin
tele Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, a primit, la 21 sep
tembrie, delegația Uniunii Socialiste 
a Poporului Muncitor din Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Iovan Deiano- 
vici, președintele Conferinței Fede
rale a U.S.P.M.I., care ne vizitează 
țara la invitația Consiliului Națio
nal al F.D.U.S.

La primire au participat Tamara 
Maria Dobrin, președintele executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
Iosif Uglar, vicepreședinte al Consi
liului Național al F.D.U.S.

A fost de față Miloș Melovskl, 
ambasadorul Iugoslaviei Ia Bucu
rești.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut prietenesc și cordiale 
urări din partea tovarășilor Mika 
Șpiliak, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, și Dragoslav Markovici, pre
ședintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, iar poporului român 
urări de noi succese in făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Delegația Frontului Democratic pentru (
Reunificarea Patriei din R. P. D. Coreeană

■-?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, a primit, miercuri, delegația 
Frontului Democratic pentru Reuni
ficarea Patriei din R.P.D. Coreeană, 
condusă de tovarășa Rio Yong Gu, 
secretar general al C.C. al Frontului, 
care ne vizitează țara la invitația 
Consiliului Național al F.D.U.S.

La primire au participat Tamara 
Maria Dobrin, președintele executiv 
al Consiliului Național al F.D.U.S., 
Iosif Uglar, vicepreședinte al Consi
liului Național ai F.D.U.S.

A fost de față Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

Exprimînd mulțumiri pentru între
vederea acordată, tovarășa Rio Yong 
Gu a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut, urări de 
sănătate și fericire din partea to
varășului Kim Ir Sen, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, iar poporului român 
urări de succese in construcția socie

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe Olli Bergman, 
ambasadorul Finlandei la București,

ț
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DECRETUL
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

privind stimularea întreprindedior și a oamenilor muncii 
în realizarea și depășirea producției pentru export

DECRETUL
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
privind retribuirea personalului muncitor din întreprinderile de 
comerț exterior și compartimentele autorizate să efectueze ope
rațiuni de comerț exterior, precum și din unitățile române ale 

rețelei externe de comercializare și de service

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările ce i-au fost 
adresate și a rugat să se transmită 
tovarășilor Mika Șpiliak și Dragos
lav Markovici salutul său călduros 
și prietenesc, împreună cu cele mai 
bune urări, iar popoarelor iugoslave 
urarea de a obține succese tot mai 
mari în construcția socialismului.

în cursul întrevederii au fost re
levate cu satisfacție relațiile tradi
ționale, de strînsă prietenie și co
laborare, dintre România și Iugo
slavia, dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, care au cunoscut, în ul
timii ani, o evoluție mereu ascen
dentă și rodnică, pe baza trainică a 
înțelegerilor stabilite la nivel înalt. 
In același timp, a fost afirmată do
rința comună de a extinde și întări 
continuu aceste bune raporturi, de 
a amplifica și aprofunda colaborarea 
româno-iugoslavă.

S-a reliefat, de asemenea, impor
tanța intensificării contactelor, a 
schimburilor de experiență și a le
găturilor dintre F.D.U.S. și U.S.P.M.I., 
apreciindu-se că aceasta contribuie 
la dezvoltarea generală a relațiilor 
dintre țările și popoarele noastre 
vecine și prietene, în folosul și spre 
binele lor, al cauzei socialismului 
și păcii.

Au fost examinate unele aspecte 

tății socialiste multilateral dezvoltate. 
Totodată, oaspetele și-a manifestat 
satisfacția de a vizita România, de a 
cunoaște nemijlocit realizările po
porului român în dezvoltarea econo
mică și socială a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a rugat să se transmită to
varășului Kim Ir Sen un salut 
călduros și cele mai bune urări, iar 
poporului coreean prieten urarea de 
succese tot mai mari în edificarea so
cialismului, in înfăptuirea idealuri
lor de reunificare pașnică a patriei, 

în timpul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de strinsă priete
nie și colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncii din 
Coreea, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană, dintre organiza
țiile politice din cele două țări, subli- 
niindu-se faptul că aceste raporturi 
au cunoscut o permanentă dezvoltare, 
în conformitate cu înțelegerile con
venite cu prilejul dialogului la nivel 
înalt româno-coreean, că extinderea 
și amplificarea lor servesc cauzei pă
cii, destinderii și socialismului.

Ambasadorul Finlandei
in vizită de rămas bun cu ocazia 
încheierii misiunii sale în țara 
noastră. 

ale actualității internaționale, subli- 
niindu-se că situația mondială deo
sebit de complexă impune să se ac
ționeze cu hotărîre pentru diminua
rea încordării din viața internațio
nală, pentru încetarea cursei înar
mărilor și trecerea la măsuri ferme 
de dezarmare, in primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru oprirea 
amplasării în Europa a noilor ra
chete cu rază medie de acțiune, re
tragerea și distrugerea celor exis
tente, pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere, colaborare și 
respect al independenței naționale, 
pentru soluționarea, pe cale pașnică, 
prin tratative, a diferendelor dintre 
state, a tuturor problemelor ce con
fruntă omenirea, pentru crearea 
unui climat de pace, securitate, în
țelegere și cooperare pe continentul 
european și în întreaga lume.

In cadrul convorbirii a fost sub
liniată necesitatea intensificării efor
turilor pentru întărirea colabo
rării, securității și păcii in Balcani. 
S-a exprimat convingerea că există 
toate condițiile ca. prin eforturile 
comune ale statelor balcanice, să se 
asigure transformarea Balcanilor 
Intr-o zonă a păcii, bunel vecinătăți 
și cooperării fructuoase, într-o zonă 
lipsită de arme nucleare.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, tovărășească. J

Tovarășa Rio Yong Gu a exprimat 
partidului, guvernului, personal 
secretarului general al Partidului Co
munist Român întreaga recunoștință 
pentru sprijinul acordat poporului 
coreean in lupta pentru irifăptuirea 
idealurilor de reunificare pașnică a 
patriei sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat solidaritatea și întregul 
sprijin al Partidului Comunist Român 
și Republicii Socialiste România față 
de politica Partidului Muncii din 
Coreea și a Republicii Populare De
mocrate Coreene consacrată înfăptui
rii aspirației naționale a: poporu
lui coreean de "reunificare pașnică, 
independentă și democratică a 
patriei.

Abordîndu-se unele aspecte actuale 
ale vieții internaționale, s-a eviden
țiat necesitatea luptei popoarelor pen
tru pace, securitate, destindere, pen
tru oprirea cursei înarmărilor și pen
tru dezarmare, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind stimularea mtreprinMor si a oamenilor muncii in realizarea si depășirea producției pentru sport

Dezvoltarea în ritm ascendent a economiei naționale a creat condiții pentru participarea mai intensă a Republicii Socialiste România la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori. Aceasta impune ca toate unitățile economice, colectivele de oameni ai muncii să acționeze pentru creșterea producției de export și îmbunătățirea calității acesteia.Totodată, aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești

și a autogestiunii economico-finan- ciare impune ca toți oamenii muncii să desfășoare o activitate care să asigure acoperirea cheltuielilor din venituri proprii, precum și participarea, cu o cotă cit mai mare, la crearea resurselor necesare dezvoltării generale a societății.în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, oamenii muncii sînt direct interesați în realizarea ■producției cu costuri cit mai reduse, in obținerea unor produse cu para-

metri tehnico-funcționali superiori, competitive pe plan mondial, care să fie valorificate în condiții de eficiență maximă și în obținerea, pe această bază, de beneficii sporite, din care o parte revine celor care au participat la realizarea producției de export.în scopul cointeresării unităților economice și a colectivelor de oameni ai muncii în realizarea și depășirea producției destinate exportului,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

CAPITOLUL III
Stimularea suplimentară a personalului muncitor care participă 

la realizarea producției pentru export

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — Unitățile economice care realizează produse pentru export au obligația să ia măsuri pentru îndeplinirea integrală și la termen a producției destinate exportului, să execute produse de înalt nivel calitativ, cu parametri tehnici și funcționali ridicați, cu consumuri materiale și energetice reduse, competitive cu produsele realizate pe plan mondial.Fiecare unitate economică trebuie să acționeze pentru realizarea și depășirea planului de export, precum și pentru sporirea contribuției la constituirea resurselor valutare necesare economiei naționale.
Art. 2. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile trebuie să asigure condițiile materiale, tehnice și organizatorice pentru realizarea cu prioritate a producției destinate exportului, prin folosirea eficientă a bazei tehnico-materiale existente, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, utilizarea rațională a forței de muncă, sporirea mai accentuată a productivității muncii, precum și reducerea consumurilor materiale și creșterea eficienței.
Art. 3. — Aplicarea fermă a principiului socialist de repartiție în raport cu cantitatea și calitatea muncii trebuie să conducă la legarea mai strînsă a veniturilor individuale de . realizarea producției fizice, a producției pentru export, de calitatea acesteia și de consumurile cu care se realizează, să întărească răspunderea unităților economice și a colectivelor

de oameni ai muncii în îndeplinirea planului, cu prioritate a sarcinilor de export. Pe această bază mai puternic beneficiile economice și veniturile muncii, îndeosebi partea din aceste venituri.
Art. 4. — Stimularea personalului muncitor în realizarea producției destinate exportului se va asigura, în mod deosebit,- prin extinderea și generalizarea acordului global, care va constitui forma principală de retribuire a muncii, în toate sectoarele de activitate, cuprinzînd întregul personal din cadrul unităților economice.Pentru fiecare formație de lucru, brigadă, atelier, secție și celelalte subunități se vor stabili în mod distinct sarcini de producție fizică și de producție destinată exportului, precum și condiții referitoare la calitate, consumuri și termene de executare.Pentru personalul din conducerea unităților economice care produc mărfuri pentru export, precum și pentru alte categorii de personal, la determinarea drepturilor individuale de retribuire și la calcularea și eliberarea fondului de retribuire se va ține seama și de gradul de îndeplinire a planului de export.
Art. 5. — Pentru stimularea realizării, cu prioritate, a producției destinate exportului, beneficiile unităților economice, aferente producției pentru export, precum și veniturile individuale ale oamenilor muncii vor fi mai mari în raport cu realizarea

vor crește unităților oamenilor variabilă
producției pentru export, cu respectarea strictă a normelor de calitate și a consumurilor normate.Stimularea suplimentară a unităților economice și a personalului muncitor în realizarea și depășirea producției pentru export se va realiza prin :a) asigurarea unor rentabilități și beneficii mai mari pentru producția destinată exportului, în raport cu ponderea acesteia în totalul producției ;b) constituirea unui fond special pentru promovarea și susținerea exportului unor produse ;c) majorarea fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor ^pentru personalul care contribuie la realizarea producției pentru export, corespunzător rentabilității și beneficiului mai mare rezultat pentru această producție, precum și pentru depășirea planului de export;d) acordarea de fonduri în valută, în vederea organizării de excursii colective în străinătate.Totodată, personalul muncitor care participă la realizarea producției pentru export va beneficia, în condițiile legii, de premii pentru realizări deosebite, precum și de premii pentru economii de materii prime, materiale, combustibili, energie și forță de muncă și pentru îmbunătățiri de tehnologii sau rețete de fabricație care conduc la consumurilor specifice.

Art. 11. — Personalul care a contribuit direct la producției pentru export mulat prin acordarea unui fond de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, mai mare, proporțional cu ponderea exportului în totalul producției realizate, potrivit legii.în acest scop, la unitățile economice care realizează producție pentru export, fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, â beneficiilor și la împărțirea beneficiilor se determină pe baza unei cote mai mari din fondul de retribuire față de unitățile care realizează producție destinată consumului intern. Pe baza cotelor din fondul de retribuire se stabilesc cote din beneficii.în aceleași condiții se asigură un fond de participare mai mare pentru unitățile economice care livrează subansamble, piese de schimb și alte produse de bază în cooperare, pentru a fi încorporate în produse destinate exportului.
Art. 12. — Cotele din fondul de retribuire și din beneficii, pe baza cărora se determină fondul de parti-

muncitor realizarea va fi sti- cipare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, se stabilesc diferențiat, pe ministere, celelalte organe centrale și locale, anual, prin planul național unic de. dezvoltare economico-socială și se defalcă de către acestea pe centrale și respectiv întreprinderi.
Art. 13. — Fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor pentru stimularea suplimentară a producției destinate exportului se majorează, potrivit legii, cu suma reprezentînd o cotă de pină la 10 la sută din beneficiul peste plan, proporțional cu depășirea planului de export, în limita a 1.5 la sută din valoarea exportului realizat peste plan.
Art. 14. — Fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor aferent producției pentru export se repartizează personalului muncitor care a contribuit efectiv la realizarea producției pentru export.
Art. 15. — Sumele cuvenite personalului muncitor care a participat la realizarea producției pentru export se acordă trimestrial, în propor-CAPITOLUL IV

Dispozîții

micșorareaCAPITOLUL II
Stimularea unităților economice care produc și livrează

produse pentru exportA. Asigurarea unor rentabilități și beneficii mai mari pentru producția destinată exportului, în raport cu ponderea acesteia în totalul producției.
Art. 6. — Pentru producția destinată exportului, în condiții corespunzătoare cerințelor pieței externe, rentabilitățile și beneficiile aferente acestei producții vor fi mai mari față de producția pentru consumul intern, în raport cu ponderea producției de export în totalul producției.
Art. 7. — Diferențierea rentabilității și a beneficiului se asigură prin majorarea nivelului rentabilității și, respectiv, a beneficiului Ia producția destinată exportului, pe seama rentabilității și a beneficiului la producția pentru consumul intern. Rentabilitățile și beneficiile diferențiate în funcție de destinația producției se asigură, la nivelul fiecărei unități economice, în cadrul rentabilității și al beneficiului pe total întreprindere.

Rata rentabilității se în funcție de ponderea destinate exportului în ducției, astfel încît pentru producție să se asigure o rentabilitate mai mare cu 80 la sută față de rentabilitatea producției pentru consumul intern.
Art. 8. — Pe baza rentabilității diferențiate potrivit prevederilor art. 7, trimestrial și anual, ținînd seama de datele din bilanț, se determină beneficiul majorat aferent producției destinate exportului și respectiv beneficiul aferent producției pentru consumul intern.B. Constituirea fondului special pentru promovarea și susținerea exportuluiArt. 9. — Pentru promovarea și susținerea exportului unor produse la care desfacerea este asigurată pe o perioadă mai îndelungată, pe anumite piețe externe, în mod deosebit a produselor care încorporează un

diferențiază producției totalul pfo- această
volum redus de materii prime, materiale și energie, se constituie un fond special pe seama unor venituri superioare la produsele similare destinate consumului intern, din obținerea unor prețuri externe îmbunătățite, precum și din alte surse.Sursele de constituire și mărimea fondului special pentru promovarea și susținerea exportului unor produse se stabilesc anual, odată cu planul național unic de dezvoltare economi- . co-socială și bugetul de stat, la propunerea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și Ministerului Finanțelor.

Art. 10. — Fondul prevăzut la art. 9 se constituie la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și se utilizează, în cazuri justificate, la propunerea fundamentată a titularilor de plan, pe baza aprobării Comisiei guvernamentale pentru prețuri externe și eficiența comerțului exterior.

Art. 18. — Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și Comitetul de Stat al Planificării vor propune spre aprobare, pe baza documentațiilor prezentate, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, de către titularii de plan, cotele din fondul de retribuire și din beneficii, în raport cu care se determină fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor.
Art. 19. — Fondul suplimentar de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor aferent beneficiilor producției pentru export, ' ce se determină potrivit art. 13, se acoperă din beneficiile realizate de către unitățile economice după acordarea sumelor reprezentînd compensarea majorării prețurilor și tarifelor la combustibili, energie termică și gaze naturale în condițiile prevăzute la art. 25 din Decretul Consiliului de Stat nr. 240/1982.
Art. 20. — Unitățile economice răspund pentru corecta determinare a beneficiului majorat aferent producției pentru export, precum și de calcularea și utilizarea sumelor destinate stimulării personalului muncitor, în conformitate cu prevederile prezentului decret.
Art. 21. — Organele bancare, precum și organele de control financiar au obligația să verifice corecta determinare de către unitățile economice a sumelor reprezentînd beneficiul majorat pentru producția destinată exportului, precum și modul de determinare a sumelor destinate stimulării personalului muncitor.
Art. 22. — Beneficiul și rentabilitatea, precum și fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor se vor prevedea distinct în bugetele de venituri

și cheltuieli ale unităților economice, centralelor și ministerelor pentru producția destinată consumului intern și producția destinată exportului.
Art. 23. — Ministerele, centralele, unitățile economice răspund de realizarea la termen și in condițiile corespunzătoare „de calitate,... potrivit contractelor'. încheiate,, a mărfurilor destinate exportului. în ' acest scop sînt obligate să ia măsuri pentru buna organizare a producției pentru export, repartizarea în această activitate a unor cadre cu înaltă calificare, pentru întărirea ordinii și disciplinei, precum și pentru realizarea unui control de calitate exigent. Totodată, pentru a asigura creșterea continuă a calității producției și întărirea răspunderii în respectarea cu strictețe a clauzelor contractuale, vor stabili norme de muncă adecvate pentru personalul muncitor care lucrează în sectoarele de montaj și finisare a producției pentru export.
Art. 24. — întreprinderile producătoare și, respectiv, cele de comerț exterior care nu-și îndeplinesc obligațiile asumate prin contracte, de- terminînd prin aceasta nerealizarea sarcinilor de export, plătesc celeilalte părți penalități și despăgubiri, în condițiile stabilite de lege.Produsele refuzate la export sau care necesită remedieri nu se iau în calculul producției realizate în funcție de care se stabilește fondul de retribuire cuvenit personalului din unitățile producătoare.

> Art. 25. — Ministerele, centralele industriale, unitățile economice vor lua măsuri pentru întărirea răspunderii în sporirea, diversificarea și a- daptarea producției la cerințele pieței externe, îmbunătățirea continuă a calității producției și a structurii sortimentale, pentru creșterea gradu-
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ție de cel mult 50 la sută, potrivit legii, iar diferența se acordă pe baza datelor din bilanțul anual.
Art. 16. —* Sumele cuvenite individual din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor, și la împărțirea beneficiilor ce se constituie suplimentar, potrivit prevederilor art. 13, se stabilesc de către consiliile oamenilor muncii, în raport cu contribuția adusă la realizarea producției pentru export și nu sînt plafonate.Sumele ce se acordă personalului de conducere și administrație din fondul prevăzut la alineatul precedent se vor stabili cel mult în aceeași proporție ca la celelalte Categorii de personal din unitate care beneficiază de fond de participare suplimentar pentru export.
Art. 17. — Unitățile economice producătoare care depășesc exportul beneficiază, în condițiile prevăzute | de lege, de fonduri în Valută, în limita a 2 la sută din valuta realizată peste plan, în vederea organizării de excursii colective in străinătate pentru personalul care a participat efectiv la realizarea și depășirea planului de export.

Iui de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei și reducerea costurilor de producție. Pe această bază fiecare unitate economică trebuie să-și aducă o contribuție sporită la creșterea beneficiilor, a resurselor valutare necesare economiei naționale și a veniturilor oamenilor muncii.
Art. 26. — în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii vor elabora norme tehnice privind modul de determinare, constituire și evidență a fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor.
Art. 27. — Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor, pe baza propunerilor titularilor de plan făcute in termen de 30 de zile de la data aprobării cotelor de determinare a fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, potrivit art. 18, vor prezenta propuneri de modificare a indicatorilor economici și financiari, cuprinși în planul și bugetul de stat pe anul 1983.
Art. 28. — Prevederile prezentului decret se aplică începînd cu data de 1 septembrie 1983.Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abrogă :— Decretul Consiliului de Stat nr. 145/1979 privind stimularea prin beneficiu a producției pentru export;— alineatul 2 al art. 46 din Legea nr. 12/1980 pentru întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare și valutare în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului decret

Foto s E. DichiseanuBistrița : noua și moderna platforma industrială care a prins contur in ultimii ani
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primi retribuirea personalului muncitor din întreprinderile de comerț exterior si compartimentele autorizate sâ efectueze 
operațiuni de comerț exterior, precum si din unitățile române ale rețelei externe de comercializare si de serviceStadiul actual al dezvoltării econo- mico-sociale și adoptarea măsurilor corespunzătoare privind perfecționarea mecanismului economico-finan- ciar, a cadrului organizatoric al democrației muncitorești, de participare nemijlocită a maselor la conducerea economiei, a întregii societăți fac necesară perfecționarea retribuirii muncii și a principiilor reparti-

Art 1. — întreaga activitate a întreprinderilor de comerț exterior și a compartimentelor autorizate să efectueze, conform legii, operațiuni de comerț exterior, se organizează și se desfășoară pe principii economice, potrivit autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare și valutare.Pe baza acestor principii, întreprinderile de comerț exterior și compartimentele autorizate să efectueze operațiuni de comerț exterior sînt obligate să desfășoare o activitate rentabilă, să-și acopere cheltuielile în valută și în lei din venituri proprii și să realizeze beneficii din operațiuni de export-import, de cooperare economică internațională și alte operațiuni de comerț exterior, din care să-și asigure resursele necesare dezvoltării propriei activități, constituirea celorlalte fonduri prevăzute de lege și să contribuie la dezvoltarea generală a societății.Art. 2. — în îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor ce le revin din planul național unic de dezvoltare economico-socială, întreprinderile și compartimentele de comerț exterior au obligația de a asigura valorificarea la maximum a producției pentru export, la prețuri avantajoase, realizarea acțiunilor de cooperare e- conomică internațională, aprovizionarea economiei naționale cu materii prime și alte produse strict necesare din import, în condiții de eficiență financiar-valutară sporită.în acest scop, întreprinderile și compartimentele de comerț exterior sînt obligate să ia măsuri pentru? a- sigurarea din timp, cu contracte, a întregului plan de export, pentru creșterea eficienței exportului de produse românești, diversificarea activității pe piețele externe, prin promovarea exporturilor și a altor produse decît cele din profilul lor, realizarea altor operațiuni comerciale pe piețele externe pentru obținerea
Retribuirea personalului muncitor din întreprinderile și compartimentele 
de comerț exterior autorizate să efectueze operațiuni de comerț exterior

Art. 7. — Personalul muncitor din întreprinderile și din compartimentele de comerț exterior se retribuie pe bază de cote stabilite în lei, la 1 000 ruble sau 1 000 dolari și, după caz, la 1 000 lei, pe grupe de mărfuri sau pe principalele produse, separat pentru export și separat pentru import, precum și pentru alte categorii de operațiuni ce se efectuează de fiecare întreprindere sau compartiment.
Art. 8. — Cotele maxime de retribuire pentru export și import pe grupe de'mărfuri sau pe principalele produse și pentru alte categorii de operațiuni sînt cele prevăzute în anexa nr. 1.în limita cotelor maxime, ministerele și celelalte organe centrale stabilesc cote de retribuire anuale sau trimestriale pentru export și import, pe grupe de mărfuri sau pe principalele produse și pentru alte categorii de operațiuni, pentru întreprinderile și compartimentele de comerț exterior din subordine, la propunerea acestora, ținînd seama de structura produselor pe care le comercializează și de :a) volumul și complexitatea activității ;b) necesitatea stimulării exportului și prestațiilor internaționale, asigurarea importului de materii prime și alte produse, în conformitate cu planul și programele aprobate ;c) stimularea realizării de economii financiar-valutare.
Art. 9. — Cotele de retribuire se stabilesc în mod diferențiat, în condițiile prezentului decret. Astfel, cotele de retribuire pentru export vor fi cu minimum 20 la sută mai mari față de cotele pentru import ; în cadrul exportului sau prestărilor de servicii internaționale, cotele pentru relația devize convertibile vor fi cu minimum 10 la sută mai mari față de cotele pentru relația cliring țări socialiste, ținînd seama de importanța produsului și de dificultățile de comercializare pe piața externă.
Art. 10. — Cotele de retribuire pe grupe de mărfuri sau pe principalele produse și categorii de operațiuni 

ției veniturilor oamenilor muncii din întreprinderile ele comerț exterior și compartimentele autorizate să efectueze operațiuni de comerț exterior, precum și din unitățile române ale rețelei proprii externe de comercializare și de service.în conformitate cu prevederile art. 13 și 26 din Legea cu privire la prin-CAPITOLUL I 
Dispoziții generale unui aport valutar și a unor beneficii în valută cît mai mari.întreprinderile și compartimentele de comerț exterior răspund de îndeplinirea integrală a obligațiilor ce le revin pentru obținerea aportului valutar care să asigure o balanță comercială excedentară și să contribuie la realizarea unei balanțe de plăți echilibrate.Art. 3. — Potrivit principiilor autogestiunii economico-financiare și valutare, conducerea activității finan- ciar-valutare a întreprinderilor de comerț exterior se desfășoară pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, care se elaborează și se aprobă, în condițiile legii, în strînsă legătură cu indicatorii planului de comerț exterior și cooperare economică internațională.întreprinderile de comerț exterior răspund de realizarea tuturor veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, asigurînd încasarea integrală și la timp a exporturilor, a prestațiilor de servicii internaționale, a comisioanelbr și a altor venituri din operațiunile de comerț rterior, precum și de încadrarea strictă a cheltuielilor în limitele stabilite, în vederea obținerii unor beneficii și rentabilități cît mai mari.

Art. 4. — Pentru realizarea integrală a volumului de activitate, întreprinderile și compartimentele de comerț exterior sînt obligate să dimensioneze, în condițiile legii, și să folosească cu maximum de eficiență personalul existent, să ia măsuri pentru perfecționarea continuă a rețelei.externe de comercializare și de service și să promoveze forme noi de comerț și cooperare economică internațională, în concordanță cu cerințele pieței externe și cu necesitatea valorificării maxime a potențialului economic național.în situația în care nu se realizează volumul de activitate stabilit, organul de conducere colectivă a întreprinderii de comerț exterior esteCAPITOLUL II
se stabilesc astfel îneît la realizarea sarcinilor de plan să se asigure retribuția tarifară integrală și, după caz, indemnizația de conducere a personalului muncitor retribuit pe bază de cote.în cazul depășirii sarcinilor de plan, personalul muncitor primește peste retribuția tarifară și, după caz, indemnizația de conducere, sumele rezultate din aplicarea cotelor la volumul de activitate realizat peste plan.în situația nerealizării volumului de activitate stabilit potrivit legii, fondul de retribuire și retribuția personalului muncitor se diminuează în mod corespunzător.Art. 11. — Pentru determinarea fondului de retribuire cuvenit lunar cotele stabilite se aplică Ia volumul de activitate realizat, în ruble sau dolari și, după caz, în lei, pe grupe de mărfuri sau pe principalele produse și categorii de operațiuni, raportat prin dările de seamă statistice. La fondul rezultat se adaugă sau se scad, după caz, sumele aferente activității de contractare, precum și altele stabilite pe baza prezentului decret.Pentru contractele ferme încheiate la export, a căror derulare începe în lunile următoare, se acordă întreprinderilor și compartimentelor de comerț exterior un avans de 10—30 la sută potrivit anexei nr. 2.Avansul se acordă dintr-un fond ce reprezintă 80—90 la sută din suma calculată' pe baza cotelor de retribuire aplicate la valoarea contractelor. Diferența de 10—20 la sută urmează a se plăti la terminarea livrărilor sau, după caz, la executarea lucrărilor.în raport cu valoarea contractului, avansul se acordă integral la intrarea în vigoare a acestuia sau eșalonat pînă la începerea derulării.Sumele cuvenite lunar pe baza cotelor de retribuire stabilite și avansurile acordate pentru contractele ferme încheiate sînt neplafonate.în cazul depășirii planului de pres- ■ tații în lei se acordă adaos la retribuția pentru această activitate cu 

cipiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor' oamenilor muncii și în scopul reglementării obligațiilor, răspunderilor și drepturilor legate de retribuirea muncii în acest important sector de activitate, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează;

obligat, potrivit legii, să-și redimen- sioneze cheltuielile și numărul de personal și să mențină numai personalul muncitor strict necesar, în corelare cu nivelul de realizare a planului de comerț exterior și cooperare economică internațională și cu volumul de contracte încheiate.
Art. 5. — în aplicarea principiului socialist de retribuire, în întreprinderile și compartimentele de comerț exterior, precum și în unitățile rețelei proprii externe de comercializare și de service se stabilește retribuirea pe bază de cote, în raport cu volumul de activitate realizat, veniturile fiind neplafonate, fără a se asigura un venit minim garantat.Fiecare om al muncii din cadrul întreprinderilor și compartimentelor de comerț exterior și din unitățile rețelei externe de comercializare și de service răspunde de, realizarea resurselor financiar-valutare pentru constituirea fondurilor destinate atît retribuirii muncii prestate, cît și acoperirii celorlalte cheltuieli în valută și în lei, precum și pentru obținerea unui volum de beneficii cît mai mari.
Art. 6. — în scopul stimulării oamenilor muncii din întreprinderile și compartimentele de comerț exterior ia îndeplinirea și depășirea volumului de activitate planificat, se constituie fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, care se va repartiza potrivit legii.De asemenea, personalul muncitor al .întreprinderilor și compartimentelor de comerț exterior beneficiază de premii ce se acordă, potrivit legii, în cursul anului, pentru realizări deosebite, de premii pentru încheierea de operațiuni de export-import și prestări de servicii care prezintă o eficiență valutar-financiară ridicată pentru economia națională, precum și de celelalte forme de stimulare prevăzute în reglementările în vigoare.

condiția realizării planului de prestații în valută.Prin contract ferm se înțelege contractul încheiat, înregistrat și raportat potrivit legii.Ministerele și celelalte organe cu activitate de comerț exterior sint obligate să stabilească persoanele sâu colectivele care răspund de negocierea, încheierea și derularea contractelor externe, pe întreaga perioadă pînă la executarea integrală a acestora.Persoanele și colectivele de contractare stabilite potrivit alineatului precedent se aprobă de biroul executiv al consiliului de conducere din Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.
Art. 12. — Sumele cuvenite personalului muncitor retribuit pe bază de cote se repartizează acestuia proporțional cu retribuția tarifară și, după caz, indemnizația de conducere, aferente timpului efectiv lucrat și în funcție de contribuția adusă la contractarea și derularea operațiunilor de comerț exterior.Economiile la fondul de retribuire pentru personalul muncitor retribuit pe bază de cote care rezultă din participarea unui număr mai mic de personal la realizarea activității se pot folosi, cu acordul organului ierarhic superior, proporțional cu gradul de realizare a planului, pentru completarea retribuțiilor tarifare ale personalului care a participat efectiv la îndeplinirea volumului de activitate, pînă la acordarea integrală a acestor retribuții.Fondul de retribuire și respectiv retribuția nu se diminuează cu importurile neefectuate ca urmare a înlocuirii acestora cu produse din țară, a renunțărilor sau amînărilor pînă la sfîrșitul anului, făcute cu acordul beneficiarilor.
Art. 13. — Consiliile oamenilor muncii pot, în cadrul fondului de retribuire cuvenit, să majoreze sau să diminueze, cu pînă la 20 la sută, sumele stabilite potrivit articolului 12, unor persoane, în funcție de contribuția adusă și rezultatele efectiv 

obținute de acestea în perioada respectivă.La majorarea sau diminuarea sumelor se va avea în vedere stimularea exportului pe relația devize convertibile, în care scop majorările de pînă la 20 la sută se vor aplica, cu prioritate, personalului muncitor care 
a realizat și depășit sarcinile de export pe această relație.

Art. 14. — Pentru efectuarea unui volum sporit de operațiuni comerciale, altele decît cele prevăzute la articolele 7 și 8, în vederea obținerii de aport valutar, se stabilesc cote stimulative la 1000 dolari aport valutar realizat, diferențiate pe grupe de mărfuri sau mărfuri asemănătoare și prestări de servicii internaționale, conform anexei nr. 3.Aportul valutar realizat din operațiuni comerciale pe piețele externe este cel încasat din operațiunile executate integral sau parțial și înregistrat în extrasul statistic valutar, la care se adaugă aportul valutar cedat de întreprinderile sau compartimentele de comerț exterior altor unități din țară.Fondul de retribuire rezultat din aplicarea cotelor pentru aportul valutar realizat completează, în cursul CAPITOLUL III
Retribuirea personalului muncitor din unitățile române

ale rețelei proprii externe de comercializare și de service
Art. 16. — Personalul muncitor din cadrul unităților române ale rețelei proprii externe de comercializare și de service se retribuie pe bază de cote în valută anuale sau trimestriale.Cotele se stabilesc ca raport între suma retribuțiilor în valută ale personalului român încadrat în unitățile române ale rețelei externe proprii de comercializare și de service și volumul de export, respectiv de prestații internaționale sau a beneficiului, astfel îneît la realizarea sarcinilor să se asigure integral retribuția în valută.

’" Att. 17. —-Cotele de retribuire se stabilesc în valuta în care personalul este retribuit, la 1 000 ruble sau 1 000 dolari pe fiecare unitate, de către ministerele sau organele centrale, pe baza propunerilor întreprinderilor de comerț exterior în sub
Planificarea, eliberarea si controlul utilizării7 >i Art. 21. — Qrganele de conducere colectivă ale întreprinderilor, centralelor, ministerelor și celorlalte organe centrale răspund de, planificarea judicioasă a fondului de retribuire și a celorlalți indicatori de muncă și retribuire ai întreprinderilor și compartimentelor de comerț exterior, în strînsă concordanță cu sarcinile de plan, de dimensionarea riguroasă a personalului necesar și de asigurarea corelării drepturilor individuale de retribuire cu cantitatea și calitatea muncii depuse, precum și cu nivelul de realizare a volumului de activitate.

Art. 22. — Fondul de retribuire cuvenit personalului muncitor retribuit pe bază de cote din întreprinderile și compartimentele de comerț exterior se determină în funcție de volumul de activitate realizat, stabilit potrivit anexei nr. 4.Ținînd seama de volumul de activitate realizat, fondul de retribuire cuvenit se eliberează în limita fondului stabilit potrivit art. 11, la care se adaugă sumele rezultate pentru aportul valutar, potrivit art. 14, și, după caz, cele prevăzute de art 12.

Art. 26. — Personalul muncitor direct productiv încadrat la agenții interne sau la alte unități din țară ale întreprinderilor de comerț exterior se retribuie potrivit reglementărilor specifice activităților respective.
Art. 27. — Personalul muncitor încadrat în funcțiile prevăzute în anexa nr. 5 se retribuie lunar, în raport cu realizarea sarcinilor de muncă concrete, stabilite de conducerea întreprinderii, potrivit legii.
Art. 28. — Prevederile prezentului decret se aplică și unităților specializate de turism internațional, inclusiv birourilor de turism și agențiilor din activitatea navală și de aviație, din străinătate. 

anului, drepturile de retribuire pînă la nivelul retribuțiilor tarifare, în cazul nerealizării planului de comerț exterior și cooperare economică internațională.Fondul de retribuire cuvenit pentru aportul valutar neutilizat în cursul anului poate fi utilizat la sfîrșitul anului peste celelalte drepturi de retribuire ce se cuvin personalului muncitor, numai în cazul realizării integrale a planului de comerț exterior și cooperare economică internațională, pe total și pe relații.
Art. 15. — întreprinderile și compartimentele de comerț exterior sînt obligate, potrivit legii, să exercite controlul permanent în unitățile producătoare asupra punerii în producție, executării în termen și de bună calitate a mărfurilor de export și să ia, împreună cu unitățile producătoare, măsuri pentru realizarea contractelor de export.în mod excepțional, dacă nereali- zarea planului de export, pentru care erau asigurate condițiile externe de derulare, se datorește nelivrării mărfurilor de către unitățile producătoare la termenele și în condițiile de calitate stabilite prin comenzile transmise, întreprinderile și compar

ordine, care coordonează activitatea unităților rețelei externe proprii de comercializare și de service.
Art. 18. — Retribuția lunară în valută la care are dreptul personalul din unitățile prevăzute la articolul 16 se determină de către întreprinderile de comerț exterior care coordonează activitatea acestor unități, prin aplicarea cotelor aprobate la volumul de export, prestații internaționale sau beneficiu, realizat in valută, raportat prin dările de seamă statistice, cumulat de la începutul anului sau, la unitățile la care s-au stabilit cote diferențiate pe trimestre, de la începutul trimestrului, ținînd seama de timpul efectiv lucrat.
Art. 19. — în cazul depășirii volumului de export, respectiv de prestații internaționale sau a beneficiului stabilit, personalul unităților române ale rețelei proprii externe primește în lei sumele ce depășesc reCAPITOLUL IV
Fondul de retribuire pentru plata sporului de vechime și a celorlalte drepturi cuvenite, inclusiv pentru concediul de odihnă al personalului retribuit pe bază de cote, precum și fondul de retribuire aferent personalului care nu este retribuit pe bază de cote, se eliberează de unitățile bancare în limita fondului de retribuire planificat.în situațiile prevăzute la articolul 14 alineatul 4, fondul de retribuire cuvenit pentru aportul valutar se eliberează, la sfîrșitul anului, peste fondul de retribuire planificat.
Art. 23. — întreprinderile și compartimentele de comerț exterior au obligația să depună, în termen, la banca finanțatoare, documentația referitoare la realizarea volumului de activitate și a celorlalte condiții prevăzute în prezentul decret pentru eliberarea fondului de retribuire solicitat.Conducătorii întreprinderilor $i compartimentelor de comerț exterior, șefii compartimentelor de muncă și retribuirea muncii și de planificare răspund nemijlocit de realitatea și legalitatea calculării drepturilor deCAPITOLUL V

Dispoziții finale
Art. 29. — întreprinderile și compartimentele de comerț exterior pot să primească mărfuri care nu fac parte din obiectul lor de activitate, pentru a fi comercializate pe piețele externe.Fondul de retribuire pentru operațiunile de comerț exterior realizate potrivit alineatului precedent se stabilește prin aplicarea cotelor de retribuire pentru export, aprobate potrivit prevederilor prezentului decret, la volumul vînzărilor realizate.
Art. 30. — Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale împreună cu Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor vor elabora norme-1 metodologice în ve- 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

timentele de comerț exterior iau în calcul, la stabilirea fondului de retribuire cuvenit, volumul de export respectiv, pînă la acordarea integrală a retribuțiilor tarifare și, după caz, a indemnizației de conducere, în următoarele condiții :a) unitățile furnizoare să garanteze că mărfurile respective vor fi livrate în anul de plan, în decurs de pînă la 30 zile de la sfîrșitul lunii în care trebuia efectuată livrarea ;b) întreprinderile sau compartimentele de comerț exterior să se an-. gajeze că în maximum 15 zile de la expirarea termenului de 30 zile vor asigura vămuirea mărfurilor respective.în situația prevăzută la alineatul 2 se poate apela la credite, care se restituie la livrarea mărfurilor sau la expirarea termenului prevăzut la litera „b“, din fondul de retribuire Cuvenit în perioada următoare.întreprinderile producătoare și, . respectiv, cele de comerț exterior care nu-și îndeplinesc obligațiile asumate prin contracte, determinînd prin aceasta nerealizarea sarcinilor de export, plătesc celeilalte părți penalități și despăgubiri în condițiile stabilite de lege.

tribuția în valută, calculate pe baza cursului paritar . oficial în vigoare, potrivit rezultatelor definitive din bilanțul contabil anual.
Art. 20. — în cazul nerealizării volumului de export, respectiv de prestații internaționale sau a beneficiului stabilit, retribuția în valută se diminuează în mod corespunzător. .Reținerile lunare în valută pentru neîndeplinirea volumului de activitate se consemnează la misiunea diplomatică a Republicii Socialiste România din țara de reședință, în vederea regularizării drepturilor de retribuire în perioadele următoare, pînă la sfîrșitul, anului. • ■ -în cazul în card personalul muncitor nu realizează pînă la sfîrșitul anului volumul de export, prestații internaționale sau beneficiul stabilit, sumele în valută consemnate și necuvenite se preiau la sfîrșitul anului la bugetul de stat.

fondului de retribuireretribuire și de corecta raportare a îndeplinirii sarcinilor și indicatorilor în funcție de care se determină aceste drepturi.
Art. 24. — Pentru personalul muncitor al unităților române ale rețelei proprii de comercializare și de service, drepturile de retribuire se determină ținînd seama de volumul de activitate stabilit, potrivit anexei nr. 4, în condițiile prevăzute la art. 18—20.
Art. 25. — Organele cu sarcini de control financiar intern din întreprinderile de comerț exterior, centrale, ministere și alte organe centrale, băncile finanțatoare, Ministerul Finanțelor, celelalte organe cu atribuții de control au obligația să exercite un control riguros, potrivit normelor legale, asupra modului de determinare și utilizare a fondului de retribuire, legalității plăților, a- plicării corecte a prevederilor prezentului decret și să ia măsuri pentru recuperarea, potrivit legii, a sumelor constatate că s-au plătit cu nerespectarea dispozițiilor legale și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

derea aplicării unitare a prevederilor prezentului decret.Art. 31. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentul decret.
Art. 32. — Prevederile prezentului decret se aplică începînd cu data de 1 octombrie 1983.Pe aceeași dată se abrogă Decretele Consiliului de Stat nr. 116/1981 și 304/1982 privind retribuirea pe bază de cote a personalului muncitor din întreprinderile de comerț exterior și din cadrul rețelei externe de comercializare, asistență tehnică și service, precum și orice alte dispoziții contrare.
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[dezarmarea, pacea
-aspirația fierbinte, voința fermă 

a poporului român!

Recolta să fie strînsă repede

și să ajungă neîntîrziat în magazii I
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- apel la rațiune, la înaltă responsabilitate pentru destinele umanității

La culesul manual 
al porumbului - oameni multi, 

bună organizare

(Urmare din pag. I)

Trebuie făcut totul pentru 
eliberarea Europei de primejdia 

nucleară!
Ca și întreaga suflare româneas

că, noi, minerii maramureșeni iu
bim pacea, ținem la ea ca la lu
mina ochilor noștri. ..Primul miner 
al tării", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne-a chemat să sporim 
și mai mult producția de mine
reuri, de metale neferoase și de 
alte substanțe utile, spre a satis
face în condiții mereu mai bune 
nevoile dezvoltării economice ale 
patriei noastre dragi — România 
socialistă. Dar pentru aceasta a- 
vem nevoie de pace. De pace au 
nevoie toate popoarele Europei și 
ale lumii. Și cu toate acest'ea, pa
cea se află în mare primejdie, din 
cauza sporirii și perfecționării ne
încetate a armamentelor de tot fe
lul, dar mai cu seamă din cauza 
planurilor de instalare pe conti
nentul nostru a noilor rachete nu
cleare. care ar spori nemăsurat 
amenințarea de război nuclear ce 
apasă asupra tuturor popoarelor 
Europei, ca și ale celorlalte conti
nente.

Iată de ce mi-a mers Ia inimă 
Apelul adunării reprezentanților 
organizațiilor de masă și obștești și 
ai celorlalte organizații ale Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te. care îndeamnă pe toți cetățenii 
patriei, indiferent de naționalitate, 
virstă sau profesie, să-și manifeste 
cu putere hotărirea de a lupta. îm
preună cu celelalte națiuni, pentru 
a opri instalarea noilor rachete în 
Europa, pentru încetarea cursei 
înarmărilor, in special a celor ato
mice, pentru pace și colaborare 
internațională.

Acest nou îndemn la apărarea 
bunului nostru celui mai de preț, 
pacea, este o grăitoare dovadă a 
înaltei răspunderi care călăuzește 
politica tării noastre, a președinte
lui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de viitorul poporului român, 
față de soarta întregii omeniri.

în aceste momente de mare în
cordare. cînd pregătirile militare 
apropie lumea de catastrofă, este 
mai justificată ca oricînd subli
nierea cuprinsă în Apel referitoare 
la faptul că toate popoarele Euro
pei sint amenințate de o primej
die unică și trebuie să o înfrunte 
cu forțe unite. într-adevăr. armele, 
rachetele nucleare nu se opresc la 
frontierele de stat și nu-și aleg 
tinta după părerea sau credințele 
oamenilor, ci ii amenință pe toți,

în egală măsură, cu distrugerea. în 
asemenea împrejurări, eu socot că, 
pe deasupra oricăror deosebiri, lo
cuitorii continentului au un inte
res comun : acela de a-și apăra 
pacea și liniștea căminelor, de a 
asigura un viitor pașnic copiilor și 
nepoților lor. Pentru aceasta, așa 
cum se spune în Apel, ei trebuie 
să facă totul, pină nu e prea tir- 
ziu. pentru a preintimpina războiul 
nuclear, adică distrugerea totală a 
vieții și a bunurilor create cu atita 
trudă de-a lungul timpurilor.

Subscriu din tot sufletul la con
ținutul Apelului, pe care îl soco
tesc că izvorăște din voința noas
tră a tuturor de a trăi și a munci 
in pace, pentru continua înflorire 
a patriei socialiste.

Petru DANIELIUC 
miner, șef de echipa 
la Exploatarea Herja, 
județul Maramureș
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Pentru a ocroti zîmbetul și gîndul 
curat al copiilor noștri

Din nou, glasul poporului român 
se ridică in apărarea păcii, pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare. în Apelul pentru dezar
mare și pace al F.D.U.S. am regă
sit exprimate propriile mele gin- 
duri, preocupările care mă frămin- 
tă ca muncitoare și mamă a patru 
copii, care aspiră la un viitor de 
pace și liniște, eliberat de orice 
amenințare.

Sîntem mîndri de a avea în frun
tea țării pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, luptător neobosit pen
tru pace, pentru realizarea unui 
climat de destindere, înțelegere și 
largă colaborare intre toate națiu
nile lumii. Inițiativele și demersu
rile sale în sprijinul dezarmării, se 
buc,ură de larg răsunet internatio
nal ceea ce înseamnă că și în alte 
țări popoarele doresc să trăiască în 
pace și securitate. „Să ne unim po
poare, acum, pină nu este prea tir- 
ziu, pentru a înlătura norii negri al 
încordării, ai amenințării cu dis
trugerea !“ — iată o chemare înflă

In interesul păcii și liniștii pe 
planeta noastră, să ne ridicăm 
cu toată energia împotriva poli
ticii de continuare a înarmărilor! 
Să facem totul ca în Europa să 
nu se amplaseze noile rachete cu 
rază medie de acțiune, pentru a 
se asigura un echilibru al forțe
lor nu prin noi armamente, prin 
noi rachete, ci prin reducerea 
celor existente la un nivel cît 
mai scăzut!

(Din Apelul pentru dezarmare și pace al 
adunării reprezentanților organizațiilor de 
masă și obștești și ai celorlalte organizații 
componente ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste)
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cărată, izvorîtă din profundă răs
pundere’ și dragoste pentru oameni, 
exprimată in atitea ocazii de to
varășul Nicolae Ceaușescu și relua
tă acum in Apelul pentru pace și 
dezarmare. înțr-adevăr, sint arme 
destule. Mult prea multe pe con
tinentul european, pentru a mai fi 
nevoie de altele. Ele pot distruge 
in mai multe rînduri civilizația eu
ropeană, viața, pot arunca lumea in 
prăpastie. Indiferent cite sint. 
unde sint amplasate, ele ne ame
nință pe toți deopotrivă. Forța lor 
de distrugere nu alege. Este oarbă 
și poate pune în pericol tot ceea ce 
mintea omenească a zămislit de 
milenii.

Să nu îngăduim acest lucru. Braț 
la braț, iubitori ai păcii de pe con
tinent și din întreaga lume, sîntem 
puternici. Să cerem celor care de
țin arme nucleare să dea dovadă 
de rațiune, să nu îngăduim ca 
ogoarele să devină rampe de lan
sare. să facem să se audă vocea 
noastră comună, fără ca să ne se
pare hotarele, limba, credința, 
concepțiile filozofice. Salvgardarea 
păcii reprezintă acum o responsa
bilitate comună, în pragul amenin
țării avem același destin.

Poporul nostru nu a stat nici
odată retras cind a fost vorba de 
pace și dreptate. Ca muncitoare și 
mamă, alături de milioane de mun
citoare și mame din țară, doresc ca 
pruncii noștri să crească în ocro
tire, să învețe, să se bucure de 
viitorul pe care îl clădim. Nu vrem 
să ne strîngem copiii în brațe de 
teamă, ci doar pentru a le răăplăti 
gindurile curate.

Lucrez. împreună CU soțul meu. 
Ia întreprinderea „Porțelanul" din 
Alba Iulia. Fabrică nouă, cu reali
zări frumoase. Locuim într-un 
apartament nou. în noul cartier 
Platoul Romanilor. Destinul nostru 
muncitoresc este nou. Spun toate 
acestea pentru că destinul nostru 
este un simbol al muncii libere, al 
creației pașnice. Sint multe lucruri 
de clădit în fiecare țară. Să nu ri
sipim eforturile, inteligența pentru 
a realiza mijloace de distrugere tot 
mai puternice. Să fie ascultat gla
sul rațiunii, să ne impunem voința 
noastră de-pace și dezarmare.

Ecaterlna BODAIE
Ș.?;.- muncitoare decoratoare,
'? întreprinderea „Porțelanul”

din Alba Iulia

Jn județul Timiș, campania agri
colă de toamnă se desfășoară cu 
intensitate. Faptele constatate in 
cursul unui raid de două 
cimpia Banatului, incărcată 
și fremătind de muncă, 
lucrătorii ogoarelor din această mă
noasă zonă a țării sint hotărîți să 
încheie anul agricol cu rezultate 
bune. Dealtfel., modul in care se 
muncește este evidențiat de stadiul 
lucrărilor la zi. Pină in seara zilei 
de 21 septembrie, porumbul a fost 
strîns de pe 76 000 de hectare — 
50 la sută din suprafață, soia de pe 
9 500 hectare, iar sfecla de zahăr se 
recoltează potrivit graficelor. Cum se 
acționează în unități pentru 
cu maximum de randament 
rei ore bune de lucru ?

C.A.P. Cenei oferă un 
bun in această privință, 
teritoriul comunei funcționează sec
ții ale unor întreprinderi indus
triale și o fermă 
a Combinatului 
de îngrășare a 
porcilor de la Be- 
regsău, coopera
tiva agricolă are 
destulă forță de 
muncă. Fapt este 
că fiecare din cei 
220 de coopera
tori de la ferma 
vegetală execută

zile prin 
de rod 

arată câ

folosirea 
a fiecă-
exemplu 
Deși pe

însemnări 
din unități agricole 
ale județului Timiș

la sută din cit s-a 
acum. Prin recolta
se evită risipa și. 
economisesc impor- 

•. carburanți ne
altor lucrări. în 

Nou,

În locul programelor de înarmare 
programe de dezvoltare 

economico-socială

La patrimoniul comun—eforturi 
comune pentru salvarea civilizației

continentului
Apelul pentru dezarmare și pace, 

adresat de Frontul Democrației și 
Unității Socialiste, ca răspuns la 
înflăcăratele îndemnuri ale pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la acțiuni ho- 
tărîte pentru oprirea amplasării in 
Europa de noi rachete nucleare și 
distrugerea celor existente, pentru 
salvgardarea vieții și civilizației in 
întreaga lume a găsit un răsunet 
adine în conștiința întregului nos
tru popor.

Oamenii de știință, cercetătorii 
din domeniul economic văd în acest 
document o înflăcărată chemare la 
rațiune, la apărarea intereselor de 
progres ale întregii omeniri, care 
cer stoparea neintîrziatâ a cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarma
re, in primul rind la dezarmare nu
cleară. Căci, chiar și fără a fi fo
losit, potențialul militar acumulat 
pe glob reprezintă o istovitoare 
povară pentru toate popoarele, o 
adevărată absurditate in condițiile 
în care cu aceste fonduri s-ar pu
tea acoperi atitea nevoi resimțite 
pretutindeni și mai cu seamă in 
rindul țărilor sărace, s-ar facilita 
ieșirea din actuala criză economică 
mondială — cea mai puternică din 
ultima jumătate de veac.

Este o crudă realitate faptul că 
bugetul țnilitar mondial se ridică 
In prezent la 800 miliarde de do
lari, sumă imensă, depășind întrea
ga datorie externă a tuturor țărilor 
în curs de dezvoltare. în timp ce 
producția mondială crește într-un 
ritm anual de 1.2 la sută, cheltuie
lile militare sporesc cu 3,2 la sută. 
Cu alte cuvinte, sporul de avuție 
pe glob, care ar trebui să asigure 
bunăstarea popoarelor, se irosește 
pentru fabricarea uneltelor morții 
și distrugerii. în vreme ce zonele 
bintuite de sărăcie și foamete ' se 
extind tot mai mult.

în orice țară, chiar și in cele mai 
dezvoltate, fiecare ban in plus in 
bugetul militar este un ban in mi
nus pentru progresul economic și 
social. De aceea, așa cum sublinia
ză permanent președintele țării 
noastre, creșterea cheltuielilor mi
litare constituie unul din principa
lii factori care au contribuit la de
clanșarea actualei crize economice 
mondiale, ca și la agravarea și cro- 
nicizarea ei.

Consecințe dintre cele mai nefa
vorabile are creșterea cheltuielilor 
militare asupra țărilor în curs de 
dezvoltare. Este nu numai o nedrep
tate, dar și o evidentă lipsă de ra
țiune politică faptul că suma desti
nată anual înarmărilor este de 20 
de ori mai mare decit resursele fi
nanciare acordate pentru dezvolta
rea țărilor rămase in urmă, in con
dițiile in care sărăcia, foametea și 
bolile fac ravagii in rindul a două 
treimi din populația globului.

Actuala criză afectează, desigur, 
șl țările europene. Dar. in condi
țiile în care este mai necesară ca 
oricînd concentrarea eforturilor 
tuturor statelor continentului in di
recția depășirii crizei, instalarea de 
noi' rachete, prin cheltuielile pe 
care le implică, n-ar face decît să 

s 
i

adincească și mai mult impasul eco
nomic. în același timp, in Europa 
sint nu numai țări dezvoltate, ci și 
state în curs de dezvoltare, pentru 
care lichidarea rămînerii in urmă 
este o problemă vitală. Or. noile 
proiecte de înarmare nucleară n-ar 
face decît să frîneze și mai mult 
realizarea acestui obiectiv, prin 
restringerea colaborării economice 
și prin accentuarea tensiunilor poli
tice. Iată de ce economiștii occi
dentali ar avea datoria să fie în 
mai mare măsură preocupați de 
imensele prejudicii pe care le-ar 
aduce sub toate aspectele vieții eco
nomice instalarea noilor rachete în 
Europa.

Sint date și fapte care relevă 
realismul și caracterul umanist al 
concepției tovarășului ' Nicolae 
Ceaușescu cu privire la necesitatea 
opririi cursei înarmărilor și trece
rii la dezarmare, a înlocuirii pro
gramelor de înarmare cu progra
me de dezvoltare economico-so- 
cială.

Tocmai de aceea, toți cei ce lu
crează in domeniul cercetării eco
nomice sint ferm hotărîți să răs
pundă din toată inima la chemările 
de inaltă responsabilitate politică 
cuprinse în Apelul pentru dezar
mare și pace al F.D.U.S.
Proî. univ. dr.
Barbu Gh. PETRESCU 
director general
al Institutului Central de Cercetări 
Economice

Apelul pentru dezarmare și pace 
al F.D.U.S. a găsit un adine ecou 
în inimile și conștiința tuturor oa
menilor muncii din județul Sibiu, 
români, germani, maghiari și de 
alte naționalități. Ca slujitor devo
tat al științei, artei și culturii de 
pe aceste străvechi plaiuri româ
nești din inima țării, sus’țin și eu 
cu toată energia noua inițiativă de 
pace a României socialiste, ca răs
puns la îndemnurile și. demersurile 
președintelui țării noastre, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, conducă
tor de stat de pilduitoare dăruire 
pentru asigurarea păcii. în fapt, 
sint gindurile și năzuințele cele 
mai scumpe poporului nostru de a 
trăi și munci în liniște și pace, de 
prietenie și înțelegere cu toate po
poarele.

Popoarele Europei au profunde 
temeiuri pentru a dori pacea. Ele 
au îmbogățit, In comun, secole 
de-a rindul. patrimoniul de civili
zație al umanității, ele au făcut să 
dea strălucire peste veacuri , unor 
opere culturale și științifice nemu
ritoare, semnate Leonardo da Vinci, 
Rembrandt, Beethoven. Shakes
peare, Goethe. Enescu, Picasso, ele 
au zămislit opere arhitectonice de 
inestimabilă valoare, intre care și 
orașe de aur ca Paris. Viena. Lon
dra, Roma. Atena, Moscova. Bucu
rești. Pe bună dreptate, se arată in 
Apel, Europa, care a dat și dâ'

și a lumii 
atît de mult 
vilizația

pentru cultura și ci- 
omenirii, care a cucerit 

atitea piscuri ale geniului ■ uman, 
ale științei și culturii, trebuie fe
rită de distrugerea nucleară.

Prin munca de zi cu zi, prin 
opera pe care o făurim,- sub con
ducerea clarvăzătoare a partidului, 
oamenii muncii din România socia
listă năzuiesc spre un viitor fericit, 
în condițiile in care istoria le-a 
fost de atitea ori potrivnică. Dar 
tot ce-am făurit cu acel orgoliu al 
pălmașului, al minerului sau petro
listului e un bun ciștigat, și nu vom 
admite să fie distruse. Este impre
sionant de văzut cum muncește 
țara, cu cit sîrg și îndrăzneală se 
străduiesc bucureștenii, clujenii, 
gălățenii, craiovenii, sibienii. toți 
cetățenii acestei țări să construias
că, să dezvolte 
iese.

în numele a 
tuit, în numele 
călăuzesc, ne 
răspuns la Apelul F.D.U.S., alături 
de celelalte popoare, pentru a cere 
oprirea amplasării pe continent de 
noi rachete nucleare, retragerea și 
distrugerea celor existente, edifi
carea unei Europe unite, a păcii, a 
creației pașnice.

___  ______ la timp lucrări
le. Cum este posibil ca doar ati- 
ția oameni să efectueze un vo- 
lurri atît de mare de lucrări ? To
tul se datorează bunei organizări a 
muncii in acord global. Pe această 
bază s-a și prevăzut ca la 25 sep
tembrie să se încheie recoltarea 
porumbului. în decursul zilei respec
tive. porumbul a fost strîns de pe 20 
hectare și s-au transportat 200 tone 
de știuleți — atit cit era prevăzut. 
Nu a apărut nici o dereglare, ceea 
ce dovedește că s-a tăcut o bună 
corelare între recoltare și transport. 
Cele 25 de atelaje și un tractor cu 
două remorci au fost folosite din 
plin. La cartofi-graficele prevedeau 
adunarea, sortarea în cimp a 400 de 
tone, lucrare la care participau 110 
cooperatori și erau folosite zece 
căruțe. Merită să stăruim puțin și 
asupra modului cum este rezolvată 
problema transportului in această 
unitate, unde tot ce se strînge intr-o 
zi este cărat la bază. Totul se face 
numai' cu mijloacele proprii, prepon
derente fiind cele 40 de căruțe mari, 
cu o capacitate de 2,5 tone fiecare, 
care fac intre 3 jși 6 drumuri pe zi. ■ 
în cursul’t-ăiafiriii In această uni-; 
tate am notat șl cîteva aspecte rele
vante pentru mecanismul care deter
mină participarea masivă și eficientă 
la lucru. Este vorba de aplicarea 
acordului global care stimulează pe 
cooperatori să participe la muncă si 
să obțină recolte mari. Consiliul de 
conducere respectă măsurile stabilite 
în adunarea generală privind asigu
rarea tuturor condițiilor pentru buna 
desfășurare a lucrărilor, precum si 
creșterea retribuției in raport de pro
ducțiile obținute, prin aceasta spo
rind răspunderea personală a fiecărui 
cooperator.

Pe ansamblul județului, porumbul 
a fost cules manual de ne 20 000

de hectare, 26 
recoltat pinâ 
rea' manuală 
totodată, se 
tante cantități de 
cesarl executării i 
consiliul agroindustrial Peciu 
bunăoară, o treime din suprafața de 
porumb recoltată pină acum a fost 
strinsă manual. în trei cooperative 
agricole clin cadrul acestui consiliu 
agroindustrial — Sinmartinu Sirbesc, 
Peciu Nou și Diniaș — porumbul se 
recoltează in totalitate manual. La 
C.A.P, Peciu Nou nu șe poate recolta 
manual cu forțe proprii întreaga 
suprafață de porumb, mai ales că 
producția e mare — 14 tone de știu- 
leți la hectar. De aceea, s-a recurs la 
navetiști și la muncitorii de la 
secțiile industriale din localitate. La 
cartofi se procedează altfel. Datorită 
bunei organizări a muncii, a mobili
zării tuturor forțelor, in această co

operativă au fost 
obținute rezultate 
bune la recolta
rea porumbului, 
sfeclei de zahăr 
și cartofilor.

C.A.P. Sinmar
tinu Sirbesc a re
coltat manual po
rumbul de pe 300 
hectare din cele 

410 cultivate. Tovarășul Beker Horst, 
inginerul-șef al unității, ne spune : 
„Timpul e bun și culegem cu opt 
echipe zilnic cite 25 de hectare. 
Continuind in același ritm, în pa
tru zile putem incheia lucrarea". 
Numai că, odată cu recoltarea, 
cresc grămezile de porumb in cimp. 
Explicabil de ce. Unitatea dispune 
doar de 25 de atelaje cu care nu 
poate acoperi necesitățile proprii, 
iar pentru tractoare și camioane 
nu are motorină. Sint multe aseme
nea cazuri. Analizarea acestei situații 
se impune cu atit mai mult cu cit, 
in momentul de față, in județul Ti
miș sint 134 000 de tone de porumb 
in grămezi pe cimp.

în celelalte cooperative din con
siliul agroindustrial Peciu Nou — 
Ivanda. Foieni, Cruceni. Giulvâz, 
Rudina — porumbul a fost recoltat 
manual doar de pe 143 hectare din 
cele 1 822 hectare cultivate. De ce 
atit de puțin ? „Totul se datorează 
slabei organizări a 
spune tovarășul Iațin 
ședințele consiliului 
De asemenea, nu s-a 
laborare strînsă cu unitățile indus
triale. Vom proceda in așa fel ca 
experiența celor trei cooperative 
fruntașe să fie grabnic aplicată in 
întreg consiliul agroindustrial".

Există, deci, in județul Timiș reale 
posibilități de creștere a vitezei 
de lucru la recoltarea șl trans
portul producției. E de datoria con
siliilor agroindustriale, a organiza
țiilor comunale de partid, a consi
liilor de conducere ale cooperative
lor. a specialiștilor să acționeze 
neintirziat pentru mobilizarea la re
coltare a tuturor forțelor de la sate, 
a oamenilor muncii din alte sectoare. 
a«tfel ca recolta să fie strinsă și pusă 
cit mai repede la adăpost.

muncii — ne 
Veselin, pre- 
agroindustrial. 
realizat o co-

Lucian CIUBOTARU

Olt. Aici a existat o preocupare 
stăruitoare din partea organelor ■ 
locale de partid și agricole și a 
consiliilor populare de a se recol
ta cu forțe manuale suprafețe mult 
mai mari decit cele stabilite prin 
plan. Drept urmare, recoltarea po
rumbului a avansat rapid, aflin- 
du-se acum intr-un stadiu final. Și 
in județele Dolj, Mehedinți, Buzău, 
Timiș ș.a, există, de asemenea, o 
preocupare susținută pentru recol
tarea manuală a porumbului de pe 
suprafețe cit mai intinse. Exem
plul acestor județe trebuie să fie 
urmat insă de toate județele, 
aceasta constituind o condiție esen
țială pentru intensificarea recoltă
rii porumbului și încheierea aces
tei lucrări intr-un timp cit mai 
scurt.

Manifestînd maximă preocupare 
pentru accelerarea recoltării po
rumbului, este imperios necesar ca, < 
in egală măsură, să se acorde o 
atenție sporită și să se acționeze 
energic pentru transportul opera
tiv și depozitarea in condiții opti
me a intregii producții. Este o ce
rință majoră ce se impune cu atit 
mai mult cu cit pe cimp se află 
acum, practic in toate județele, j 
mari cantități de porumb, depozi
tate in grămezi, sub cerul liber. Or, 
vremea poate deveni nefavorabilă : 
de la o zi la alta, și pentru a se 
evita orice pierdere sau depreciere 
a producției, transportul și depozi- I 
tarea acesteia trebuie să decurgă , i 
mult mai intens. în acest scop, in 
toate unitățile trebuie să fie con
stituite echipe speciale pentru în
cărcarea producției din cimp și des- I 
cărcarea operativă a acesteia la ba
zele de recepție. în felul acesta se i 
reduce substanțial durata de sta- I 
ționare a mijloacelor de transport, ■ 
acestea puțind efectua 3, 4 și chiar : 
5 curse pe zi. Tot pentru grăbirea ' 
transportării și depozitării produc
ției aflate pe cimp, este de cea i 
mai mare importanță să fie utili- • 
zale toate atelajele disponibile, ' 
atit cele de care dispun unitățile 
agricole, cit și cele ale gospodă
riilor populației.

O problemă care trebuie să pre
ocupe in cel mai înalt grad condu
cerile și organizațiile de partid din 
unitățile agricole este aceea a li
vrării ritmice a cantităților de po
rumb și de alte produse contrac
tate la fondul de stat. Subliniem 
această cerință intrucît in multe 
unități agricole s-au creat decalaje 
mari intre suprafețele recoltate și , 
cantitățile de porumb livrate la > 
fondul de stat. Este o situație care ! 
impune măsuri ferme spre a se I 
impulsiona transportul porumbului i 
la bazele de recepție, livrarea în i 
totalitate a cantităților prevăzute j 
la fondul de stat constituind o sar
cină de mare răspundere și, in ace- ' 
lași timp, o inaltă îndatorire pa- 1 
triotică a fiecărei unități agricole.

întreaga activitate pentru strîn- ' 
gerea rapidă a recoltei din această 
toamnă trebuie să se desfășoare 
sub conducerea nemijlocită a orga
nelor și organizațiilor de partid. . 
Ele au datoria să acționeze ener
gic pentru mobilizarea puternică a 
forțelor de la sate la recoltare^ in- . 
tr-un timp scurt a tuturor cultu
rilor. să ia toate măsurile pentru 
transportul și depozitarea operati
vă a intregii producții, precum și 
pșntru livrarea ritmică a cantită
ților de porumb și alte produse 
prevăzute la fondul de stat.

orașele în care tră-

ceea ce am înfăp- 
idealurilor ce ne 
ridicăm glasul, ca

Dr. docent Carol GttLLNER
Sibiu i

Tineretul dorește să trăiască în pace și securitate, 
nu sub amenințarea rachetelor

Miile de brigadieri de pe Șan
tierul național al tineretului Ca
nalul Dunăre-Marea Neagră, ca 
dealtfel toti tinerii din România, 
se simt puternic mobilizați de . în
demnurile 
Ceaușescu 
acțiunilor în vederea opririi cursei 
înarmărilor — îndemnuri ce își gă
sesc o nouă expresie in Apelul 
pentru dezarmare și pace al Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste.

De aici, de pfe acest mare șantier 
al patriei, am urmărit cu legitimă 
mîndrie patriotică inițiativele și 
demersurile de larg ecou interna
țional ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu 
unui acord 
amplasării i 
in Europa, 
gerea celor 
du-ne deplina adeziune la pozițiile 
și inițiativele secretarului general 
al partidului, președintele Repu
blicii. ne ridicăm glasul. împreună 
cu întregul nostru popor, cu tinerii 
din întreaga Europă, pentru înce
tarea cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și pace.

Angajindu-ne cu tot avîntul ti
neresc. contribuim, alături de cei
lalți constructori ai Canalului Du
năre — Marea Neagră, la realiza-

tovarășului Nicolae 
pentru intensificarea

tovarășului
in sprijinul realizării 
care să ducă la oprirea 
de noi rachete nucleare 
la retragerea și distru- 

existente. Exprimin-

rea acestei opere de seamă a con
strucției socialiste in România. în 
prezent, o parte dintre noi se află 
in plină activitate pe 
Poarta Albă 
a canalului. Aici, la 
școală a .muncii pașnice, creatoare, 
ne formăm ca oameni și cetățeni 
ai scumpei noastre patrii. Pe alte 
șantiere, în fabrici și uzine. în la
boratoare sau pe ogoare, milioane 
de tineri — dispunînd de condiții 
optime de viață și muncă — par
ticipă cu entuziasm și abnegație la 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la construirea 
unei Românii pe care o dorim me
reu mai sus. pe culmile civiliza
ției și progresului.

Cu toții sîntem însă conștienți 
că acumularea unor imense canti
tăți de arme în lume și. in special, 
în Europa amenință să distrugă nu 

. numai ceea ce am construit, cu mii- 
nile și. mintea noastră, ceea ce au 
construit inalntașii. ci. așa cum 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
amenință insăși creația supremă a 
naturii — omul. Se află in pericol 
minunatele cuceriri ale științei, ar
tei și culturii. întreaga civilizație 
umană. Istoria ne învață că in ori
ce conflagrație tineretul a trebuit 
să dea cel mai greu tribut de singe. 
Totodată, realitățile din lumea de

varianta
Midia — Năvodari 

minunata

astăzf demonstrează că povara 
cursei înarmărilor afectează grav 
destinele noii generații, lipsind-o 
de mijloacele necesare asigurării 
educației. formării profesionale, 
creării de noi locuri de muncă, 
asistentei, sociale.

în Europa sint peste 123 de mi
lioane de tineri. Un sfert 
lația Terrei o formează 
nerație. Se poate spune 
tul reprezintă un uriaș 
uman, o forță care se ridică — așa 
cum a demonstrat-o de atitea ori. 
în cele mai diferite colțuri ale Eu
ropei sau in lume — cu toată ener
gia împotriva politicii de continua
re a înarmărilor. Împotriva ampla
sării noilor rachete nucleare, pen
tru o pace durabilă pe continentul 
nostru si in lume, care să-i îngă
duie să-si împlinească vocațiile, 
idealurile, prin muncă pașnică si 
creație. Ca răspuns la Apelul 
F.D.U.S.. și noi. tinerii din Româ
nia. ne simțim angajați cu toată 
energia in această amplă mișcare, 
in numele dreptului sacru la viață, 
la un viitor liber și fericit.

din popu- 
noua ge- 

că tinere- 
potențial

Nicolae IVANOV
comandant al Șantierului național 
al tineretului Canalul Dunâre - 
Marea Neagră

Recoltarea strugurilor la asociația economică intercooperatistă horticolă ..Spiru Horet", județul Brăila
Foto : E. Dichiscanu

cinema
0 Misterele Bucureștilor : PATRIA 
(lî 86 25) — 9: 11,15: 13.30; 15.45; 18: 
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9: 11.15 : 
13.30; 15,45; 13; 20,15. MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30: 13.45; 13:
20, la grădină — 20,45.
0 Aventuri la Marea Neagră : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 12: 16: 19. MELO
DIA (12 06 83) — 9; 12; 16; 19.
© B.D. la munte și la mare : AURO- 
RĂ (35 04 66) — 9: 11,1'5; 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.
• Vînătoarea de vulpi : COTROCENI 
.49 43 48) — 15; 17.15: 19.30.
© 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; 17.3d: 19.30.
0 Mihai Viteazul: VIITORUL (11 48 03)
— 15.30; 18.30.
0 Haiducii lui Șaptccai : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17.15: 19.30. CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11.15: 13,30; 15.45: 18: 20.
O Melodii la Costinești — 15: 17: 19; 
Trandafirul galben — 13,30 : FLACĂ
RA (20 33 40).
0 întilnire 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).

© Viitoarea dragostei : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11: 13.15: 15.30: 
17.45: 20u
© Vraciul ; STUDIO (59 53 15) — 10t 
13: 16: 19.
0 Valul verde : GRIVIȚA (17 03 58) - 
9: 11.15; 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 in cale : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17.15: 19,30.
© Călăuza: UNION (13 49 04) — 10: 
13: 16: 19.
© Contrabandă la vamă : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18: 20.
© Eivis : SCALA (11 03 72) — 8.45: 11 : 
13.15: 15.30: 18: 20.15. FAVORIT
(45 31 70) — 9: 11.15: 13.30; 15.45: 13; 
20.15. EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11.15 ; 
13,30: 15.45; 18: 20.15.
0 Femeia dispărută : FLAMURA
(83 77 12) — 9: 11: 13,15; 15.30: 17.45: 
20. GLORTA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30: 
15.45: 18: 20.13.
© Contesa Walewska : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11.15: 13.30: 15.45; 18; 
20.30. la grădină — 19.45.
0 Dublu delict : DACIA (50 35 94) — 
9; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
0 Ancheta a stabilit: TOMIS <21 49 46) 
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
0 Cobra : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
9: 10.45: 12.30: 14.15: 16.15; 18.15; 20.15, 
la grădină — 19.30.
© 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.
© Despărțire temporară : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,30; 20.
0 Răzbunarea haiducilor : GRĂDINA 
FESTIVAL (15 63 84) — 19,45.
© Imperiul contraatacă : GRĂDINA 
GLORIA (47 4 6 75) — 20.
0 Fata, care vinde flori : GRADINA 
TOMIS (21 49 46) — 19.30.

0 Camionul de cursă lungă : PARC 
HOTEL (17 08 58) — 20.
© CUnele : GRADINĂ FEROVIAR 
— 19.45.

teatre
9 Teatrul Național (14 7171. sala 
Atelier) : Cartea lui Ioviță — 19.
© Filarmonica .♦George Enescu*  
(15 68 73. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solistă : Rita Bouboulidi (S.U.A.)
— 19.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam'zelle Nitouche — 19.
© Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46)': 
Cu ușile închise — 19: (sala Grădina 
Icoanei. 12 44 16) : Cabala bigoților 
—i 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.30.
G Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Ealadă cotidiană — 20.
© Teatrul Ciulești (sala Ma1«stic.
14 72 34) : Dragă mincinosule — 19.30. 
© Teatrul ..Ion Vasilescu*  (12 37 45) : 
Sc caută un bărbat — 19.30.
0 Ansamblul ..Rapsodia română*
(13 13 00) : La Izvor de dor și cintec
— 18.33.
G Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cîntați cu mine un cintec — 18.30.
© Teatrul ..Ion Creangă*  (12 90 64) :
Și dacă se învîrtește — 17.
© Teatrul „Țăndărică*  (13 23 77) : 
Anotimpurile mînzului'— 10; Făt-Fru- 
mos din lacrimă — 18. •?
© Circul București (110120): Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30.
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Excelenței Sale Domnului CLEMENT ARINDELL
Guvernatorul general al Statului Saint Kitts-Nevis

BASSETERRE
Proclamarea independenței Statului Saint Kitts-Nevis îmi oferă plăcutul 

prilej de a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de succes 
pe calea dezvoltării libere a țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
ți': Președintele
& Republicii Socialiste România
Î

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis o 
telegramă primului ministru al Sta
tului Saint Kitts-Nevis, Kennedy A.

Cronica zilei
Miercuri, delegația Frontului De

mocratic pentru Reunificarea Pa
triei din R.P.D. Coreeană, condusă 
de tovarășa Rio Yong Gu, secretar 
general al C.C. al Frontului, care 
ne vizitează țara la invitația Con
siliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, a 
fost primită la Consiliul Național 
al F.D.U.S. de tovarășa Tamara 
Maria Dobrin. președinte executiv. 
Cu acest prilej s-a făcut un larg 
schimb de păreri cu privire la acti
vitățile F.D.U.S. și, respectiv, ale 
Frontului Democratic pentru Re
unificarea Patriei, ia posibilitățile 
. j dezvoltare a relațiilor de con
lucrare dintre cele două organisme, 
în vederea extinderii și adincirli 
raporturilor de prietenie și colabo
rare frățească dintre România și 
R.P.D. Coreeană.

în aceeași zi oaspeții coreeni au 
fost primiți de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul Nicolae 
Giosan. în cursul întrevederii a 
fost subliniat rolul parlamentelor în 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, în 
lupta pentru pace, dezarmare și 
colaborare internațională.

De asemenea, tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, a primit delegația din R.P.D. 
Coreeană, cu care prilej au fost 
examinate perspectivele dezvoltării 
relațiilor bilaterale, pe baza înțele
gerilor convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen, pentru adincirea continuă a 
conlucrări! frățești intre cele două 
partide, țări și popoare.

în cursul vizitei în România, 
oaspeții din R.P.D. Coreeană au 
vizitat obiective soclal-economice și

De la Ministerul Educației și învățâmîntului
Probele pentru cea de-a doua se- 

«iune a concursului de admitere in 
școlile profesionale șe vor desfășura 
în zilele de 3, 4 și 5 octombrie 1983, 
conform programului afișat la fie
care școală.

înscrierile se fac la secretariatele 
școlilor profesionale pînă in ziua de 
1 octombrie, ora 17.

La învățămintul de zi se organi
zează concurs pentru ocuparea locu
rilor libere Ia școlile profesionale ale 
ministerelor minelor, petrolului, geo

La Călsmăneștl și-a deschis lucrările 
seminarul internațional pe teme demografice
Ieri. 21 septembrie, au debutat în 

Btațiunea balneară Călimănești lu
crările seminarului internațional pe 
tema „Metode de control al morbi
dității și mortalității infantile ba
zate pe factorii de risc". Această 
prestigioasă manifestare științifică 
— la care iau parte specialiști în 
demografie și protecție a sănătății 
populației din Bulgaria. Grecia, Ce
hoslovacia. Franța, Italia, Polonia, 
Portugalia. R.D. Germană, Ungaria 
și România — este organizată sub- 
egida Organizației Mondiale a Sănă
tății si Fondului Națiunilor Unite 
pentru ’'activități In domeniul popu
lației. în colaborare cu Centrul de
mografic al O.N.U. cu sediul la 
București. Ministerul Sănătății, Co
misia națională de demografie și 
Consiliul popular al județului Vil- 
cea.

Participants la această reuniune 
științifică sint reprezentați de 3 ca
tegorii de specialiști : bursieri ai 
O.M.S. care au fost recrutați pentru 
a-și însuși noțiuni teoretice și teh
nice in domeniul protecției mamei 
și copilului, consilieri temporari ai 
O.M.S. care au sarcina de a trans

DE LA
La Administrația Asigurărilor de 

Stat puteți contracta asigurarea de 
accidente — la alegere — într-una 
din cele 4 variante, fiecare din 
acestea prezentînd caracteristici 
diferite.

® Asigurarea de accidente pen
tru sume fixe, totale, de 19 009 de 
lei se contractează pe durata de 3 
luni, sau pe durate constituind 
multiplul acesteia, pină la 2 ani. 
Prima de plată pe o durată de 3 
luni este de 15 lei.

® Asigurarea de accidente pen
tru sume convenite se contractează 
pe durata de la 1 an ’la 5 ani. Pri
ma anuală de plată este de 3,20 lei 
pentru fiecare 1 000 de lei din su
mele asigurate prevăzute în poliță, 
putindu-se achita și in rate.

O Asigurarea familială de acci
dente cuprinde soții, precum și co
piii, indiferent de numărul lor. in 
vîrstă de la 5 ani la 16 ani, la sume 
totale de 15 000 de lei pentru fie- 

Simmonds, cu ocazia proclamării 
independenței statului, prin care ti 
adresează cordiale felicitări și cele 
mai bune urări.

culturale din Capitală și din pro
vincie.

La întrevederi a fost prezent Sin 
In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București.

★
Miercuri s-a semnat la București 

protocolul de schimburi in domeniul 
radioteleviziunii, intre Radiotelevi- 
ziunea română și Ministerul Radio
televiziunii ai R. P. Chineze.

Din partea română documentul' a 
fost semnat de directorul genei al al 
Radioteleviziunii române, iar din 
partea chineză de ambasadorul R. P. 
Chineze in România.

De la Ministerul Sănătății
în perioada 25—30 septembrie se 

va desfășura. în întreaga țară, a 
doua etapă din anul 1983 a acțiunii 
de imunizare antipoliomlelitică a 
copiilor.

în cursul acestei etape, vor primi 
cite o doză de vaccin poliomielitic 
oral trlvalent copiii născuți intre 
1 februarie 1983 șl 31 iulie 1983. La 
această primă vaccinare sint invi
tați să se prezinte Ia dispensarele 
medicale, cu copiii din grupa de 
vîrstă respectivă, atît localnicii, cît 
și familiile cu domiciliul flotant sau 
cei care in intervalul amintit se 
află, ocazional, in alte localități de- 
cit cea de domiciliu.

Pe lingă grupele de vîrstă indica
te, vor fi, de asemenea.' cuprinși în 
prima vaccinare toți copiii la care 
— cu ocazia catagrafierii — se va 
constata că au fost omiși de la vac
cin in campaniile din anul (anii) 
anterior.

(Agerprcs)

logiei. energiei electrice, metalurgiei, 
chimiei, construcțiilor industriale, 
agriculturii și industriei alimentare.

La învățămintul seral se organi
zează concurs pentru ocuparea locu
rilor libere la toate școlile profe
sionale.

■ Condițiile de înscriere și de desfă
șurare a acestor concursuri au fost 
publicate în numărul 6, pe luna iu
nie 1983, al revistei „învățămintul li
ceal și tehnic-profesional”.

mite cunoștințele și tehnicile mo
derne în domeniul respectiv, precum 
si observatori din partea română, in 
general oameni care lucrează în do
meniul sănătății publice din toate 
județele țării.

Pe tot parcursul săptămînii de la 
21—28 septembrie a.c. vor avea loc 
numeroase colocvii, prelegeri, mese 
rotunde, schimburi de experiență, 
susțineri de referate științifice, pre
cum și vizite de documentare și de
monstrații practice in spitale, policli
nici și dispensare urbane și rurale 
din județul Vîlcea, care au acumulat 
o bogată experiență în activitatea 
demografică, de tratare și eradicare 
a bolilor materno-infantiie.

Obiectivele generale urmărite prin 
acest seminar internațional organi
zat de O.M.S. in domeniul demogra
fiei și protecției mamei și cooilului 
sînt axate îndeosebi pe posibilitatea 
ca toți participanții să folosească in 
practică metodele epidemiologice in 
protecția materno-infantilă, să defi
nească noțiunile de factori de risc 
și să poată descrie nevoile’de infor
mații în acest domeniu. (loan Stan- 
ciu, corespondentul „Scinteii")

AD AS
care persoană. Prima de plată, pe 
o durată de 3 luni, este de 25 lei 
pentru toate persoanele cuprinse 

.în asigurare.
Toate aceste asigurări de acci

dente cuprind și pagubele la bunu
rile casnice și gospodărești, pentru 
o sumă asigurată de 5 000 de lei de 
fiecare poliță.

• Asigurarea de accidente „Tu
rist" se contractează pentru sume 
totale de pină la 40 000 de lei și 
cuprinde cazurile de accidente ale 
asiguratului, iar pentru o sumă de 
20 000 de lei. pagubele la-bunurile 
casnice și gospodărești ale acestuia. 
Prima de plată este de 15 lei pen
tru o lună.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
vă puteți adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

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

Prezentăm în continuare rezultatele obținute în 
întrecerea socialistă de alte colective fruntașe de oa
meni ai muncii din industrie, construcții, transporturi, 
din unități agricole și circulația mărfurilor.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului 
stabilit pe baza realizării indicatorilor prevăzuțl in 
criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîr
șitul lunii august *)  pe primele locuri se situează :

• CEA MAI SCĂZU
TĂ TEMPERATURĂ. ° 
temperatură atmosferică la un 
nivel minim record a fost înre
gistrată la stația antarctică so
vietică „Vostok” de pe continent. 
Termometrul de platină de pe 
platforma meteorologică a „Po
lului frigului" a inregistrat la fi
nele lunii iulie o temperatură de 

.minus 89,2 grade Celsius. Pină 
în prezent, limita cea mai scă
zută a unei temperaturi înre
gistrate cu un instrument pe su
prafața planetei noastre era con
siderată valoarea de 88,3 grade 
Celsius, Ia care s-a ajuns tot 
aici în anul 1960. Stația „Vos
tok" este centrul științific aflat 

‘ț în cele mai dificile condiții cli- 
. matice și cel mai greu accesibil 
I din Antarctida. Ea se găsește la

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI 

SI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 
ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de rețele 
electrice Timișoara, cu 655,7 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : peste 18 la sută 
la producția netă în activitatea de 
construcții-montaj si la productivi
tatea muncii ; depășiri de plan au 
mai fost obținute și la volumul 
total al activității de proiectare : 
unitatea a realizat economii fată 
de prevederile de plan din bugetul 
de cheltuieli, iar consumul de 
energie electrică a fost mai mic 
decît nivelul cotei repartizate.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Pitești.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Suceava.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR 

GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava cu 654,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,2 la sută la 
volumul fizic la forajul cu sonde
ze. 22.7 la sută la volumul lucrări
lor geologice ; 4.1 la sută la viteza 
medie de lucru la forajul cu son
deze. 23.6 la sută la volumul pro
ducției normate pe o persoană ; 
cheltuielile la 1 000 lei lucrări geo
logice au fost mai mici decit cele 
planificate, iar consumurile de 
materii prime, materiale, com
bustibili și energie electrică au 
fost sub cele normate.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Banatul.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologi
ce Hunedoara.

ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR 
REFRACTARE

Locul I : întreprinderea „Răsă
ritul"' — Brașov, cu 558.1 puncte.

Principalii indicatori de plan aU 
fost depășiți cu : 17,3 la sută la 
producția netă. 1.3 In sută la pro
ducția fizică. 12.9 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată. 13,8 
la sută la productivitatea muncii. 
3.1 la sută la beneficii : consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decît cele norma
te cu 16,7 Ia sută, iar cele de ener
gie electrică și combustibili cu 1,2 
la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse refractare Aleșd, județul 
Bihor.

Locul IIÎ t întreprinderea de 
produse refractare Pleașa. Ploiești.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT. MATERIAL 
RULANT, CONSTRUCȚII 

NAVALE ȘI ECHIPAMENT 
AERONAUTIC '

Locul I : întreprinderea „Turbo- 
mecanica" — București, cu 840,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,3 la sută la 
producția netă. 23.4 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 
8,9 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri importante de plan 
au fost obținute la export : consu
murile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decît cele 
normate cu 28,1 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 14,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de avi
oane Bacău.

Locul III : întreprinderea de con- 
- strucții aeronautice Ghimbav, ju

dețul Brașov.
ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 

ȘI UTILAJE ELECTRICE, 
MOTOARE SI MATERIALE 

ELECTROTEHNICE
Locul I : întreprinderea de ce

lule electrice Băilești, județul 
Dolj, cu 660,3 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 6,5 la sută la 
producția netă. 2.6 la sută la pro- 
ducția fizică, 1.4 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută si încasată.

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție și 
beneficiile sint calculați pe șapte

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Pași de viațâ lungă
11,35 Film serial (color). „Roțile*  — 

episodul 3
12,20 Pagini muzicale de mare popu

laritate
12.30 Film artistic în serial (color). Ele

fantul Slowly — ultimul episod
16,00 Telex
16,06 Film serial (color). „Arabela*  — 

ultimul, episod
16.30 Studioul tineretului. Emisiune 

realizată în colaborare cu Comi
tetul județean Botoșani al U.T.C.

17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,15 Actualitatea în economie '
20.30 Stagiunea formațiilor muzicale ale 

Radioteleviziunii. Concertul inau
gura] susținut pe platforma indus
trială a municipiului Pitești. 
Transmisiune directă. Conducerea

6,5 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export și la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost mai mici de
cit cele planificate cu 1.9 la sută, 
iar cele materiale cu 1,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de fa
bricație si montaj ascensoare Bucu
rești.

Locul IIÎ : întreprinderea de con
ductori electrici emailați Zalău.

ÎN ÎNDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA FIBRE ȘI FIRE 

ARTIFICIALE
Locui I : Combinatul de fibre 

sintetice Săvinești, județul Neamț, 
cu 365,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3.4 la sută la pro
ducția netă. 8 la sută la- producția- 
marfă vîndută si încasată. 3,5 la 
sută la productivitatea muncii ; 
denășiri de plan au mai fost obți
nute și la beneficii ; consumurile 
de materii prime si materiale au 
fost mai mici decît cele normate 
cu 1.8 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibil cu 3 la 
sută.

Locul II : Combinatul de fibre 
sintetice Cîmpulung, județul Argeș.

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mo
bilă și decorațiuni „Heliade" — 
București cu 864,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,1 la sută la pro
ducția netă, 1,9 la sută la producti
vitatea muncii. 15.5 la sută la be
neficii. 8,1 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; -Cheltuie
lile totale la 1 000 lei producț.ie- 
marfă au fost mat mici-decit cele 
planificate cu 2,9 Ia sută, iar cele 
materiale cu 3.6 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.

Locul III : întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Iași.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con

fecții Scornicești. județul Olt, cu 
861,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,2 Ia sută la 
producția netă, 6,9 la sută la pro
ducția fizică, 7,6 Ia sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată. 
13 la sută la productivitatea mun
cii, 7,9 la sută la beneficii, 13 la 
sută la livrări de mărfuri la fon
dul pieței ; depășiri însemnate de 
plan au fost obținute la export ; 
cheltuielile totale si materiale la
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decit cele planificate c&
2 la sută.

Locul Iî : întreprinderea de con
fecții Tulcea.

Locul III : întreprinderea de 
confecții Suceava.

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE.

STICLEI ȘI CERAMICII FINE
Locul I : întreprinderea de mase 

plastice „Viitorul" — Oradea, cu
861,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,7 la sută la pro
ducția netă, 7,8 la sută la produc
tivitatea muncii ; depășiri de olan 
au mai fost obținute la export, be
neficii și la livrări de mărfuri la 
fondul pieței : cheltuielile totale la 
1 000 Iei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
5 la sută, iar cele materiale cu 12 
la sută.

Locul II : întreprinderea .Meta- 
loglobus" — București.

Locul III : întreprinderea „Por
țelanul" — Alba Iulia.

ÎN INDUSTRIA BERII, 
SPIRTULUI. AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘÎ TUTUNULUI

Locui I : întreprinderea de bere 
București cu 964.1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17 la sută la pro
ducția fizică, 11,6 la sută la pro
ducția netă, 4,3 la sută la prnduc- 
ția-marfă vindută și încasată. 6,7 la 
sută la productivitatea muncii, 7,4 
la sută la beneficii : cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decit cele plani
ficate cu 1,8 la sută, iar cele ma
teriale cu 1.9 la sută.

Locul II : întreprinderea viei și 
vinului Brașov.

muzicală : Iosif Conta, dirijorul 
corului : Aurel Grigoraș. Partea I 

£1,30 Fotograme din realitate. Reporta
je, interviuri, transmisiuni directe, 
muzică

22,05 Cinci miliarde de oameni (color). 
Producție a studiourilor canadiene

22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.13 Agendă bucureșteană
20.30 Tezaur folcloric
21,00 Publicitate
21,10 Dialogul civilizațiilor. Contribuția 

novatoare a lui Vasile PArvan la 
istoriografia mondială. Participă 
acad. Em. Condurachi și prof. Dinu 
Adameșteanu, autorul lucrării ..Ci
vilizații antice în Italia meridiona
lă0. recent apărută în Editura ști
ințifică și enciclopedică

21.20 Cronica muzicală
21.30 Stagiunea formațiilor muzicale ale 

Radioteleviziunii. Concertul inau
gural susținut pe platforma in
dustrială a municipiului Pitești. 
Transmisiune directă. Partea a Il-a

22.30 Telejurnal

Locul III : întreprinderea de ți- ’ 
garete București.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău, cu 6G9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 30,8 la sută la 
producția și livrările de carne Ia 
fondul de stat, 11.9 la sută la pro
ducția de ouă, 6.3 la sută ia efec
tivele de păsări la sfîrșitul perioa
dei ; depășiri însemnate de plan au 
fost obținute la beneficii ; cheltuie
lile la 1 000 lei producție-marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 4,9 la sută.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Buftea.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Tărtășești.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AERIENE 

ȘI NAVALE
Locul I : întreprinderea de ex

ploatare portuară Constanța a Mi
nisterului Industriei Metalurgice 
cu 435,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,4 la sută la vo
lumul activității. 4,7 la sută la pro
ducția netă, 9,5 la sută la venituri,
6.3 Ia sută la productivitatea mun
cii. 1,8 la sută la utilizarea mijloa
celor de transport ; depășiri de plan 
au mai fost obținute Ia beneficii.

Locul II : întreprinderea de a- 
viație utilitară București.

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța — 
M.T.Tc.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Buzău cu
448.3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,7 la sută la vo
lumul activității de poștă și tele
comunicații. 2,3 la sută la prestații 
de servicii pentru populație. 17,2 la 
sută la beneficii, 6 la sută la vo
lumul de activitate pe o persoană ; 
cheltuielile la 1 000 lei venituri au 
fost mai mici decît cele planifica
te cu 6.5 la sută.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă si telecomunicații Galați.

Locul III : Direcția de poștă a 
municipiului București.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locul I : întreprinderea de ali

mentație publică Tg. Jiu cu 329,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 2.3 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 
9,1 la sută la producția proprie,
17,5 la sută la beneficii, 2,3 la sută 
la volumul desfacerilor de mărfuri 
pe un lucrător : depășiri de plan, 
au mai fost obținute și la recupe
rarea materialelor refolosibile ; 
cheltuielile de circulație Ia 1 000 lei 
desfacere au fost mai mici decît 
cele planificate, iar fondul de re
tribuire la 1 000 lei desfacere a 
fost, de asemenea, mai mic cu 3,1 
la sută decît s-a prevăzut în plan.

Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Drobeta-Turnu 
Severin.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Cotroceni — Bucu
rești.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Argeș cu 
1 124 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 31 la sută la pro
ducția netă, 24 la sută la venituri 
brute din activitatea de transport, 
33 la sută la productivitatea mun
cii, 28 la sută la numărul de călă
tori transportați, 9 la sută la 
transportul de marfă tone/km ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei veni
turi brute au fost mai mici decît 
cele planificate cu 15 la sută, iar 
cele materiale cu 13 la sută ; con
sumul de carburanți și energie elec
trică a fost, de asemenea, mai mic 
decît cel normat cu 16 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău.

(Agerpres) /

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 22 septembrie, ora 21 — 25 
septembrie, ora 21. In țară : Vremea 
va fi relativ caldă la începutul inter
valului, apoi se va răci. Cerul va fi 
variabil. Pe alocuri, în nordul și estul 
țării, vor cădea ploi care vor avea și 
caracter de aversă. In rest, ploi izolate. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări locale în ultimele 
zile, predominind din sectorul nord- 
vest, cu viteze de pînă la 60 km/h. La 
munte viteza vîntului va depăși 100 
km/h. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, mal coborîte 
în depresiunile intramontane, iar cele 
maxime între 15 și 25 de grade, Izolat 
mai ridicate. Dimineața, pe alocuri, se 
va produce ceață. Spre sfîrșitul inter
valului, condiții de brumă. In Bucu
rești î Vremea va fi relativ caldă la 
început apoi în răcire ușoară. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată în ultimele zile.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MAU,

Excelenței Sale General MOUSSA TRAORE
Secretar general al Uniunii Democrate a Poporului Malian, 

Președintele Republicii Mali
BAMAKO

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Mali vă felicit în mod călduros al 
adresez poporului malian prieten cele mai bune urări de pace, progres șl 
prosperitate.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre parti
dele și țările noastre se vor amplifica și mai mult, spre binele popoarelor 
român șl malian, in interesul păcii și colaborării, al instaurării unei noi or
dini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Mali, țară situată în 
vestul continentului 
african, aniversează 
astăzi împlinireă a 23 
de ani de la procla
marea independenței 
naționale, marcînd cu 
acest prilej un eve
niment de importanță 
istorică din lupta po
porului său împotri
va dominației străi
ne, pentru făurirea 
unei vieți noi, libere 
și prospere. Procla
marea independenței, 
la 22 septembrie 1960, 
a deschis o etapă de 
ample eforturi in ve
derea valorificării re
surselor naturale in 
folosul propriu, o a- 
tenție deosebită fiind 
acordată agriculturii, 
sector care concen
trează 90 la sută din 
populația de 7 milioa
ne a republicii. Ast
fel, de-a lungul flu
viului Niger a fost 
realizat un sistem de 
amenajări hidroteh
nice, care a dus la 
extinderea conside
rabilă a suprafețelor 
irigate și la creșterea 
producției agricole, 
ceea ce reprezintă un

succes de seamă pen
tru Mali, țară afecta
tă periodic de seceta 
pustiitoare din Sahel. 
Printre cele mai im
portante realizări în 
această direcție se 
numără barajul Ma- 
nantali, de pe malul 
drept al fluviului Se
negal, a cărui con
strucție a fost termi
nată recent. înfăptui
rea întregului proiect, 
care cuprinde și o hi
drocentrală, va con
tribui la creșterea su
prafețelor irigate la 
375 000 ha și la reali
zarea a aproape un 
miliard kWh energie 
electrică anual.

Concomitent cu dez
voltarea agriculturii 
au fost puse bazele 
unei industrii proprii, 
au fost luate măsuri 
pentru înflorirea în- 
vățămîntului și cul
turii, extinderea trans
porturilor, asigura
rea asistenței sani
tare etc. Planul de 
cinci ani 1981—1985 
prevede înfăptuirea 
unui număr de 539 de 
proiecte din domeniul

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele naționale de gimnastică masculină
în Sala sporturilor din Reșița s-au 

încheiat întrecerile canwionatelor 
naționale și ale „Daciadei” la gim
nastică masculină.

La individual compus victoria a 
revenit lui Emilian Nicula (Steaua), 
cu 115,975 puncte, urmat de coechi
pierii săi Valentin Pîntea — 115,70
puncte și Dan Odorhean — 114,90
puncte.

Pe echipe, titlul a fost cucerit de 
Steaua — 286,95 puncte, urmată de 
Dinamo — 282,100 puncte.

CALEIDOSCOP
La Stockholm, în meci contînd 

pentru campionatul european de 
fotbal (grupa, a 5-a), selecționata 
Suediei a învins cu scorul de 
1—0 (1—0) formația Cehoslovaciei. 
Unicul gol al partidei a fost înscris, 
în minutul 13, de Corneliusson.

Ieri după-amiază s-au întors în 
țară fotbaliștii tricolori care, marți 
seara, au jucat — la Vigo — un meci 
amical cu o selecționată a diviziei 
spaniole cuprinzînd și cîțiva jucători 
străini ce activează în țara-gazdă : 
Maradona, N’Kono și Fenoy.

Selecționata noastră a evoluat în 
următoarea alcătuire : Lung (Mora
rul — Rednic. Andone, Iorgulescu 
(Iovan), Ungureanu — Țicleanu (Ba- 
lint). Boloni. Irimescu (Klein), Hagi 
(Augustin) — Gabor, Coraș.

Au marcat în ordine : Amarillo 
(min. 9), Boloni (min. 25), Maradona 
(min. 41, din penalti) și Coraș (min. 
67). Deci, scorul a fost 2—2. (Au fost 
executate în continuare lovituri de 
la 11 metri : Cundi. Montero. Suarez 
și Martinez au înscris, ca și Boloni 
și Irimescu ; Gabor și Andone au 
ratat).

„Un rezultat de egalitate just și o 
foarte bună echipă română" — a de
clarat după partidă Di Ștefano. ce
lebrul fost fotbalist, antrenorul se
lecționatei spaniole.

După ce sezonul trecut a evoluat 
foarte șters, fiind amenințat chiar 
cu concedierea, internaționalul ar
gentinian Mario Kempes, de ia for
mația spaniolă F. C. Valencia, a în
ceput actualul campionat. înscriind

în cîteva
® La Călimănești și Eforie Nord 

s-au desfășurat turneele finale ale 
campionatelor republicane de șah 
pentru juniori și copii, la care au 
participat 476 de concurenți.

La juniori I a terminat învingător 
Al. Constantin (Petrolul Ploiești), cu
7,5 puncte din 9 posibile, iar la ju
nioare I victoria a revenit Gabrielei 
Olărașu (Universitatea București) 
— 7,5 p.

Iată cîștigătorii celorlalte turnee : 
juniori II : C. Navrotescu (C.S.S. 
Unirea Iași) — 7,5 puncte ; junioare 
II : Cristina Bădulescu (I.T. Bucu
rești) — 8 p ; copii : băieți E, Am- 
brus (C.S.Ș. Brașovia Brașov) —
7,5 p. ; fete : Rozalia Acs (Voința 
Odorheiu Secuiesc) — 7,5 p.

• Turul ciclist al Bulgariei a con
tinuat cu etapele a 6-a și a 7-a, 
disputate intr-o singură zi. în cursul 
dimineții a avut loc etapa contra- 
eronometru individual la Vama pe 
24 km, cîștigată de sovieticul Oleg 
Ciujda în 31'12”. Dintre cicliștii ro
mâni. cel rriai bun timp — 32’55” l-a 

Industriei, agricultu
rii, transporturilor, 
pentru a căror finan
țare s-a alocat suma 
de 936 miliarde de 
franci malieni.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate militantă 
cu tinerele state afri
cane, cu toate statele 
în curs de dezvoltare, 
România socialistă 
urmărește cu simpa
tie succesele obținute 
de poporul malian în 
lupta pentru lichi
darea subdezvoltării I 
și făurirea unei vieți I 
noi. între Republica I 
Socialistă România și I 
Republica Mali s-au I 
statornicit relații de 
prietenie și colabo- I 
rare, bazate pe stimă I 
și respect reciproc, I 
care cunosc un curs I 
mereu ascendent. 
Dezvoltarea continuă I 
a acestor legături co- I 
respunde pe deplin 
aspirațiilor de progres 
ale celor două țări și 
popoare, contribuind 
totodată ia promo
varea cauzei păcii și 
înțelegerii internațio
nale.

în finalele pe aparate, Emilian 
Nicula a terminat învingător la pa
ralele — 19,400 puncte și bară fixă — 
19,80 puncte.

Iată ceilalți cîștigători : sol — Dan 
Odorhean (Steaua) 19,550 puncte ; cal 
cu minere : Marian Rizan (C.S.$. 
Lie. 37 București) și Romulus Bucu- 
roiu (Dinamo) — cu cite 19,35 p; 
inele : Levente Molnar (Dinamo) — 
19,575 p; sărituri : Valentin Pîntea 
(Steaua) și Valentin Grecu (Dinamo) 
cu cite 19,525 p.

în toate cele trei meciuri de plnâ 
acum, ultimul gol fiind cel al victo
riei, echipei sale, in deplasare, in 
fațaformației Real Madrid. Dar, 
ghinionist, Kernpes nu-și va putea 
confirma forma în care se află, ac- 
cidentindu-se la umăr, ceea ce i-a 
adus o indisponibilitate de cel puțin 
o lună.

într-un meci contînd pentru cam
pionatul european feminin de fotbal, 
echipa Italiei a întrecut, la Roma, 
formația Elveției cu scorul de 2—0 
(2-0).

în etapa trecută atacanții echipe
lor din ligile inferioare ale campio
natului englez de fotbal s-au dove
dit foarte productivi. Astfel. Simon 
Gardner, centru] înaintaș al forma
ției Blackbum (liga a Il-a), a înscris 
cinci goluri în meciul cu echipa 
Derbi. Tot cinci goluri a marcat și 
Tony Caldwell, jucător al echipei 
Bolton (liga a III-a), care după jocul 
ciștigat cu 6—1 a declarat că începe 
să-i placă fotbalul.

La Buenos Aires a încetat din via
tă. in virstă de 64 de ani. Angeî 
Amadeo Labruna, unul dintre cei 
mai cunoscuți fotbaliști argentinieni 
din toate timpurile, de 9 ori cam
pion al tării sale cu formația River 
Plata, pentru care a înscris 298 Ro
luri. Labruna a fost unul dintre 
fotbaliștii cu cea mai îndelungată 
activitate competițională. la 39 de 
ani. in 1958, participînd la turneul 
final al campionatului mondial din 
Suedia.

rînduri
realizat Mircea Romașcanu. In cursul 
după-amiezii s-a dat startul in etana 
a 7-a Vama — Sliven, care din cauza 
timpului nefavorabil (ploaie torenția
lă și vînt extrem de puternic), a fost 
întreruptă la kilometrul 70. situația 
în clasament fiind cea stabilită după 
etapa contratimp. La individual con
duce Oleg Ciujda (U.R.S.S.), urmat 
de Radtke (R.D.G.) la 29”. în cla
samentul general pe echipe pe pri
mul loc se află U.R.S.S., urmată da 
Ț.S.K.A. Sofia la 2’50”,

• Fundașul reprezentativei de 
rugbi a Franței. Serge Blanco, va fi 
supus unei intervenții chirurgicale 
de natură urologică, care îl va face 
indisponibil pînă Ia sfîrșitul anului, 
într-un interviu acordat ziarului 
parizian „L’Equipe” Serge Blanco a 
arătat că va rata preconizatul tur
neu al echipei Franței în Australia, 
precum și importantul meci anual 
cu România, programat la 4 decem
brie, dar speră să se restabilească 
pînă la începerea turneului celor 3 
națiuni.

1 500 de kilometri de țărm, pa 
vîrful unei cupole de gheață la 
cota de 3 488 de metri. Stația a 
intrat in istoria explorărilor din 
Antarctida și ca o mostră ds 
bărbăție și rezistență a cercetă
torilor polari sovietici.

® V1RSTA OCEANU
LUI ATLANTIC. Cercetă- 
tori ai Universității Pittsburgh 
(Pennsylvannia) au formulat 
ipoteza că unele organisme vii 
s-au dezvoltat in zona Arcticii, 
cu mult timp înainte de a-și 
face apariția în regiunile tropi
cale ale Terrei. După studii în
treprinse pe insula Ellesmere, in 
regiunea canadiană a Arcticului, 
pentru a verifica teoria potrivit 
căreia Oceanul Atlanticului de 
Nord nu exista in urmă cu 60 
milioane de ani. Europa și Ame

rica de Nord fiind legate între 
ele. cercetătorii și-au petrecut 
majoritatea verilor între 1973 și 
1982 in această zonă izolată, 
trăind in corturi și adunînd stra
turi fosile și de rocă. Obiectivul 
inițial al echipei a fost atins 
cind s-a descoperit că unele fo
sile sint identice cu cele desco
perite pe continentul european, 
ceea ce ar dovedi că, intr-o a- 
nume perioadă, cele două con
tinente au fost legate intre ele. 
în ceea ce privește ipoteza po
trivit căreia o serie de organis
me vii au apărut în zonele nor
dice ale planetei, cercetătorii 
adună dovezi suplimentare pen
tru confirmarea ei.

® ELECTRONICA Șl 
SOMNUL. O societate bri
tanică a fabricat un mic dispo-

zitiv electrohic destinat să-l 
ajute pe părinții care au pro
bleme cu adormitul copiilor 
mici. Aparatul emite sunetele 
pe care copilul le aude în pin- 
tecul mamei înainte de a fi 
născut. Astfel, copilul este cu
prins de un sentiment de sigu
ranță și adoarme mai ușor. Dis
pozitivele de acest tip pot fi 
utile și adulților, ajutîndu-i să 
adoarmă. încercările efectuate 
în acest sens într-un salon de 
spital unde erau internați bol
navi care suferiseră arsuri au 
dat rezultate pozitive. Cind este 
pus in funcțiune, un asemenea 
aparat reproduce zgomotul va

lurilor mării. Pentru obținerea 
unor efecte optime, intensitatea 
sunetului trebuie astfel reglată 
îneît să acopere celelalte zgo
mote, dar să nu devină supă
rător.

® PE URMELE INCA
ȘILOR. Arheologii argentini
eni au reușit, după cîțiva ani de 
săpături efectuate în regiunile 
nord-estice ale tării lor. să des
copere locul unde s-a aflat cînd- 
va legendarul Chicoana, oraș 
capitală de provincie a vechiu
lui imperiu incaș. între desco
peririle făcute aici se află și 

ruine ale castelului guvernato
rului provinciei, precum și nu
meroase obiecte de podoabă din 
aur și ceramică.

® INVAZIE DE VIESPI. 
Locuitorii orașului Melbourne 
se pregătesc să respingă o nouă 
invazie de viespi, care este aș
teptată să înceapă în vara aces
tui an (în Australia vara începe 
in luna noiembrie). Specialiștii 
folosesc mijloacele de Informa
re in masă pentru a explica 
populației cum să lupte împo
triva insectelor veninoase. Vies
pile au ajuns in Australia în 
anii ’50, venind din Europa și 
au găsit aici condiții excelente 
de înmulțire. O veritabilă inva
zie de viespi a fost semnalată 
la Melbourne în vara anului 
trecut.

• ȘOMAJUL... FAC
TOR DE RISC PENTRU 
SĂNĂTATE. O anchetă În
treprinsă recent de un grup de 
cercetători de la Royal Free 
Hospital School of Medicine din 
Londra a ajuns la concluzia că 
persoanele care sint fără de 
lucru sint tot mai mult afec
tate de boli. Examinindu-se 
circa 7 000 de persoane, toate 
de sex bărbătesc și de Vîrstă 
medie, intre care se aflau și 
numeroși șomeri, s-a stabilit că 
incidența bolilor respiratorii șl 
a ischemiilor coronariene este 
mai mare asupra subiecților 
fără de lucru. Aceasta și pen
tru faptul că in rindul șomerilor 
se înregistrează un număr mai 
mare de fumători, precum și de 

consumatori de alcool și tran
chilizante. Pornind de la aceas
tă constatare, cercetătorii brita
nici sînt de părere că în viitor 
șomajul va trebui să fie intro
dus alături de alți cunoscuți 
factori de risc, cum sînt : viața 
sedentară, fumatul, hiperten
siunea.

® O FOARFECĂ UI
TATĂ... ÎN STOMAC 
Elizzabeth Collier, din statul a- 
merican Florida, se plingea 
frecvent de dureri abdominale, 
spasme și alte tulburări. Nu 
mică a fost mirarea medicilor, 
dar și a pacientei, cînd s-a des
coperit... boala : o pereche de 
foarfeci chirurgicale, cu o lun
gime de 15 cm, „uitată" în sto
mac în timpul unei operații su
ferite in... 1956.
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„Nici o nouă rachetă in Europa ! , „Să luptam împotriva morții 
atomice !", sub aceste lozinci la Frankfurt pe Main a avut loc o 
demonstrație impotriva planurilor de sporire a arsenalelor nucleare. 
Demonstrația a fost organizată de Federația sindicatelor vest-germane
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Ambasadorul României in R. S. Vietnam

I
I

și distrugerea celor existente
Acțiunile de protest împotriva instalării noilor rache

te nucleare cunosc in aceste zile o amploare fără 
precedent in țările membre ale N.A.T.O., unde urmează 
să fie amplasate aceste arme de distrugere in masă. 
După cum se știe, cele 572 rachete cu rază medie de 
acțiune sint destinate arsenalelor din Republica Fede
rală Germania (108 Pershing II plus 96 Cruise), Marea 
Britanie (160 Cruise), Italia (112 Cruise), Belgia (48

Cruise), Olanda (48 Cruise). In fața acestei perspecti
ve, in toate cele cinci țări amintite s-a dezvoltat un 
puternic curent de opinie, care exprimă voința popoa
relor respective, comună tuturor națiunilor europene, de 
a se opri instalarea noilor rachete cu rază medie de 
acțiune, de a se opera retragerea și distrugerea celor 
existente, de a se trece Ia dezarmare, și în primul 
la dezarmarea nucleară.

OLANDA
Nici o armă nucleară

1“in
un imperativ de largă con

vergență al forțelor politice
în Olanda, unde, conform hotă-

ririi N.A.T.O. din decembrie 1979, 
urmează să fie instalate 48 de ra
chete de croazieră, militanta pen
tru dezarmare au reușit să mobili
zeze cele mai largi pături ale popu
lației la mari acțiuni de masă pen
tru preintimpinarea pericolului hu- ‘ 
clear — acțiuni desfășurate sub de
viza „Kruisraketten nee !" (Nu ra
chetelor de croazieră !). „In compa
rație cu precedentele acțiuni — 
precizează Gijs van der Fuhr, 
membru al Comitetului impotriva ’ 
rachetelor Cruise — actuala miș
care din Olanda a dobindit o deo
sebită intensitate".

Federația sindicatelor olandeze 
(F.N.V.), cea mai puternică organi
zație sindicală, se numără printre 
organizațiile, partidele și asociațiile 
care conlucrează in „Comitee Kruis
raketten nee". In acest comitet sint 
reprezentate oficial partidele so
cial-democrat, comunist, progresist- 
liberal D’66, socialiștii progresiști. 
Deosebit de activi sint reprezentan
ții clerului.

Comitetul pregătește pentru ’ ziua 
de 29 octombrie o mare demonstra
ție de masă la Haga sub deviza : 
„NICI O ARMA NUCLEARA ÎN 
EUROPA Pentru această acțiune, 
poetul Theu de Vries și muzicianul 
Gilius van Bergeyk compun 
cintec special pentru pace.

Pentru echilibru 
prin dezarmare

Belgienii sint, la rindul lor, pro
fund preocupați de perspectiva ca 
țara lor să devină locul de am
plasare a 48 de rachete Cruise. O 
anchetă efectuată in luna iunie și 
ale cărei rezultate au fost publi
cate zilele trecute evidențiază cu 
prisosință această stare de spirit. 
Peste trei sferturi din populația 
Belgiei (79 la sută) se arată po
trivnică staționării de rachete nu
cleare pe teritoriul țării. 77 la sută 
din persoanele chestionate, repre- 
zentind un ’ eșantion reprezentativ 
ca vîrstă și grupări sociale, resping 
orice sporire a arsenalelor nucleare 
in celelalte țări ale Europei.

O majoritate însemnată a 
gienilor (60 la sută) nu este de a- 
cord nici cu eventuala staționare a 
unui număr mai redus de rachete 
nucleare decit cel prevăzut pentru 
Belgia și Olanda. O mare parte a 
cetățenilor s-a pronunțat pentru un 
echilibru militar realizat prin mă
suri ample de dezarmare de am
bele părți, pentru continuarea ne
gocierilor, precum și pentru crearea 
unor zone lipsite de arme nucleare 
in Europa. Publicind aceste rezul
tate sub titlul : „Belgienii o dată 
undnimi", săptăminalul „Pano
rama" scria : „Unanimitatea se ex
primă in toate sectoarele opiniei 
publice, in toate categoriile de 
virstă, indiferent de sex, de aparte
nența la clase sociale, la diverse 
regiuni, sau chiar partide politice"

VIZITA ÎN R. P. CHINEZA A 
UNEI DELEGAȚII A CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL ORGANIZA
ȚIEI PIONIERILOR DIN ROMÂ
NIA. O delegație condusă de. to
varășa Poliana Cristescu, președin
tele Consiliului național al Organi
zației pionierilor din țara noastră, 
întreprinde o vizită de prietenie și 
schimb de experiență in R. P. Chi
neză. La sediul din Beijing al Ligii 
Tineretului Comunist din China a 
avut Ioc o intilnire a delegației 
române cu tovarășul Hu Jintao, 
președintele Organizației de pio
nieri chinezi, in cadrul căreia s-au 
abordat aspecte ale colaborării din
tre cele două organizații de pio
nieri.

FONDUL MONETAR INTERNA
ȚIONAL A SUSPENDAT NEGO
CIERILE privind acordarea de noi 
credite, pentru a determina țările 
industrializate occidentale să fur
nizeze F.M.I. resurse financiare 
pentru ajutorarea țărilor ce intîm- 
pină dificultăți legate de echilibra
rea balanței de plăți externe.

CEA DE-A DOUA „ZI DE PRO
TEST NAȚIONAL" impotriva po
liticii regimului militar aflat la 
putere de mai bine de zece ant va 
fi organizată duminică in Uruguay. 
Și-au anunțat participarea repre- 
entanți ai tuturor' organizațiilor

REPUBLICA FEDERALA GERMANIA
„Prioritate absolută negocierilor, 

nu înarmărilor nuclearei1'
al acestei organizații regionale 
P.S.D. El a apreciat că și alte 
ganizații ale partidului său 
aproba rezoluții similare la congre
sele lor din lunile septembrie și oc
tombrie. Aceste poziții in favoarea 
stopării cursei. înarmărilor și dezar
mării vor influenta politica de an
samblu a P.S.D. în perioada urmă
toare. Sint păreri susținute și de 
Plans Koschnick, membru al Co
mitetului director al P.S.D., care 
consideră că implicațiile ce derivă 
din amplasarea noilor rachete nu-, 
cleare nu au fost luate in conside
rare in toată amploarea lor în tre
cutele dezbateri din partid.

Foarte activ s-au angajat in ma
rile acțiuni pentru pace sindicatele 
vest-germane. La o adunare organi
zată la Stuttgart, președintele in
fluentului sindicat „I.G. Druck und 
Papier", Leonhard Mahlein, pro- 
nunțindu-se impotriva instalării de 
noi arme nucleare in R.F.G., a apre
ciat că amplasarea de rachete cu 
rază medie de acțiune nu va aduce 
mai multă securitate cetățenilor 
vest-germani, ci va periclita in mod 
grav pacea.

HANOI 21 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășilor Le Duan, secretar ge
neral al Comitetului Central al P. C. 
din Vietnam, Truong Chinh, pre
ședintele Consiliului . de Stat, și 
Nguyen Huu Tho, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat și președintele 
Adunării Naționale a R. S. Vietnam, 
un călduros salut și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de noi 
succese poporului vietnamez prieten 
pe calea realizării aspirațiilor sale de 
prosperitate, progres și pace.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
î-au fost transmise cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de noi și tot mai mari succese 
poporului român in edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Din partea conducerii de partid șl 
de stat vietnameze s-a exprimat re
cunoștința sinceră a poporului viet-

namez față de partidul, statul și po
porul român, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul 
și ajutorul acordat cauzei eliberării 
naționale și construcției socialiste.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Nguyen Huu Tho, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președintele Adu
nării Naționale a R. S. Vietnam, a 
tovarășului Constantin Potângă, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica So
cialistă. Vietnam.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc a fost reafirmată dorința comu
nă de a dezvolta relațiile bilaterale, 
subliniindu-se că există reale posi
bilități pentru extinderea și apro
fundarea în continuare a colaborării 
dintre cele două partide, și țări în 
toate domeniile, în interesul popoa
relor român și vietnamez, al cauzei 
socialismului, cooperării internațio
nale, destinderii și păcii.

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
Tovarășul Nicu Ceaușescu. secretar 
al C.C. al U.T.C., președintele Co
mitetului Consultativ al O.N.U. pen
tru Anul internațional al Tineretu
lui. aflat in S.U.A.. a avut întreve
deri la Departamentul de Stat cu 
Lawrence Eagleburger, subsecretar 
de. stat ăl S.U.A. pentru probleme 
politice, Gregory Newell, asistent al 
secretarului de stat pentru organiza
ții internaționale, și ambasadorul 
Roger Kirk, adjunct al secretarului 
de stat pentru organizații internațio
nale.

De asemenea, a purtat o discuție 
cu John Ray. asistent al reprezen
tantului președintelui S.U.A. pentru 
negocieri comerciale.

In cursul întrevederilor s-a reali
zat un schimb de vederi cu privire 
Ia dezvoltarea ansamblului relațiilor 
bilaterale. în primul rind a celor eco
nomice și unele probleme majore ale 
vieții internaționale.

Cu acest prilej, a avut loc. totoda
tă. un schimb de opinii referitor la 
înfăptuirea recomandărilor Comite
tului Consultativ al O.N.U., cu pri
vire la pregătirea și marcarea Anu
lui Internațional al Tineretului. S-a 
reliefat ideea că realizarea acestui 
program de acțiune va oferi un ca
dru prielnic de afirmare a aspirați
ilor tinerilor din toate 
deviza „Participare, 
pace*.

In Republica Federală Germania 
8’nt in curs de desfășurare ample 
demonstrații Hnpotriva instalării de 
noi rachete nucleare americane. Re
țin atenția în aceste zile luările de 
poziție ale organizațiilor regionale 
ale Partidului Social-Democrat, 
aflate .in plină pregătire pentru 
congresele ordinare.

Conducerea organizației P.S.D. 
din Hamburg s-a pronunțat cu ma
joritate de voturi impotriva stațio
nării noilor rachete cu rază medie 
de acțiune in țările Europei occi
dentale și a lansat chemarea de a se 
acorda prioritate absolută negocieri
lor, in locul măsurilor de sporire a 
cursei înarmărilor nucleare. Liderii 
sociâl-democrați din Hamburg au 
adresat guvernului de la Bonn ape
lul. de a se folosi de influența sa pe 
lingă autoritățile din Washington 
spre a asigura succesul negocierilor 
de la Geneva.

Un NU categoric împotriva euro- 
rachețelor au exprimat și social- 
democrații din landul Baden- 
Wilrttemberg, ceea ce reflectă „cu
rentul esențial din partid" — după 
opinia lui Alfred Emmerlich, lider

„N/Cb O NOUÂ RACHETA ÎN EUROPA !

ATENA 21. (Agerpres). 
respondență de la Ion 
În 
juite de 
nice, 
a ' 
rală românească. Manifestarea a 
fost deschisă de președintele Asocia
ției editorilor de carte din Grecia, 
Nikos Antonopoulos, care a subliniat 
importanta cunoașterii prin cultură a 
popoarelor, semnificația festivalului, 
precum și contribuția tării noastre 
Ia buna lui pregătire și desfășurare. 
În continuare, scriitorul Kostas Asi- 
makopoulos, autorul unei antologii 
de poezie românească în limba grea
că, a evocat personalitatea și opera 
unor mari oameni de cultură români, 
iar actrița Eva Kotamanidu a recitat 
poezii de Tudor Arghezi, George Ba- 
covia și Octavian Goga. Poetul Ni
colae Dragoș a vorbit despre lirica 
românească contemporană, continua
toarea tradițiilor umaniste ale cultu
rii române, iar scriitorul Laszlofy 
Aladar — despre literatura naționali
tăților conlocuitoare, despre condițiile 
create în socialism pentru continua 
și multilaterala ei dezvoltare.

Cunoscutul poet grec Titos Pa-

trikios, a subliniat, în cuvlntul său, 
contribuția culturii și literaturii ro
mâne la dezvoltarea culturii univer
sale, evocînd in acest sens opera lui 
Eminescu, Brâncuși, Enescu și alții, 
prezentînd în același timp, cu multă 
căldură, impresii dintr-o recentă vi
zită în România, ca și despre litera
tura română de azi. Expunerile pre
zentate au fost însoțite de exemplifi
cări înregistrate pe bandă de mag
netofon.

Cei prezenți au primit cu căldură 
ți cu deosebit interes manifestările 
organizate in cadrul serii culturale, 
interesîndu-se de cultura și literatura 
noastră, de condițiile dezvoltării lor, 
exprimînd admirația față de poporul 
român, satisfacția pentru relațiile de 
prietenie șl strînsa colaborare ro- 
mâno-elene, evocînd contribuția 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la asigurarea unui climat 
de pace în Balcani și In întreaga 
lume.

Seara culturală — la care au parti
cipat scriitori, editori, ziariști, un nu
meros public —- s-a bucurat de un 
deosebit succes. A fost prezent am
basadorul României Ia Atena, Nicolae 
Ecobescu.

Dobînzile înalte agravează situația economică 
a țărilor în curs de dezvoltare

— relevă raportul anual al U.N.C.T.A.D.
muturilor comerciale acordate țări
lor in curs de dezvoltare creează 
mari obstacole in calea creșterii 
economice a acestora, se arată în 
raport.

U.N.C.T.A.D. estimează că dato
riile • pe termen lung și mediu ale 
țărilor 'in curs de dezvoltare „se aș
teaptă să crească Ia 637 miliarde 
dolari la -sfirșitul anului 1984, repre- 
zentind 128 la sută din ciștigurile 
realizate de acestea din export, față 
de 99 la sută in anul 1981*.  Raportul 
precizează că, dacă la datoriile men
ționate se adaugă și cele pe termen 
scurt, la cifra amintită s-ar putea 
adăuga alte 100 miliarde dolari.

GENEVA 21 (Agerpres). — La Ge
neva a fost dată publicității prima 
parte a raportului anual al Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) 
cu privire la problemele comerțului 
Nord-Sud, transmit agențiile Asso
ciated Press și United Press. Rapor
tul subliniază că „redresarea econo
mică fragilă din țările industriali
zate nu pare de natură să amelio
reze perspectivele imediate întune
cate*  ale economiei țărilor in curs 
de dezvoltare. Cursul de schimb 
ridicat al dolarului american, nive
lul înalt al ratei dobinzilor practi
cate in S.U.A. și reducerea impru-

NAȚIUNILE UNITE 21. — Trimi
sul Agerpres, Nicolae Chilie, trans
mite : în conformitate cu normele 
de procedură, în prima ședință ple
nară a celei de-a 38-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. a luat 
cuvintul Imre Hollai in calitate de 
președinte al sesiunii precedente. El 
a trecut în revistă unele rezultate 
pozitive în activitatea organiza
ției,. precum și insuccesele aces
teia, in special lipsa oricăror pro
grese in tratativele din ultimul an 
in domeniul dezarmării și stagna
rea îngrijorătoare în lansarea nego
cierilor globale asupra noii ordini 
economice internaționale. „Spirala în 
creștere a cursei înarmărilor — a 
subliniat vorbitorul — periclitează 
pacea și securitatea internațională 
și unii consideră că pe măsura spo
ririi acestui pericol trebuie să spo
rească producția de arme, situație în 
care riscăm să devenim prizonierii 
unui cerc vicios. Iată motivele 
pentru care se cere acordată o 
atenție deosebită inițiativelor bl și 
multilaterale în domeniul dezar
mării, indiferent dacă se referă la 
demilitarizarea spațiului cosmic, la 
reducerea rachetelor sau a altor 
sisteme de arme, ele să se bucure 
de toată atenția noastră. în timpul 
sesiunii consider că trebuie să 
spargem acest cerc vicios, știind că 
dezarmarea este in Interesul întregii 
omeniri*.

Vorbitorul a apreciat in încheiere 
că sarcinile cele mai urgente care se 
pun in etapa actuală in fața sesiunii 
O.N.U. și a întregii omeniri sint 
menținerea și consolidarea păcii, rea
lizarea -unor 
dezarmare și asigurarea progresului 
și dezvoltării tuturor popoarelor.

Delegațiile statelor membre au pro
cedat apoi Ia alegerea președintelui 
celei de-a 38-a sesiuni a Adunării 
Generale, funcție pentru care au can
didat reprezentantul Repuhlicii Pa
nama și al statului Bahamas, din 
partea grupului țărilor latino-ameri
cane, cărora le revine la actuala se
siune această magistratură, conform 
criteriului rotației echitabile pe re
giuni geografice. Prin vot secret. în 
funcția de președinte al sesiunii a 
fost ales, cu majoritate de voturi, 
reprezentantul panamez Jorge Illue- 
ca, fost ministru de externe, care 
deține din 1982 funcția de vicepre
ședinte al Republicii Panama.

în cuvintul său inaugural. pre
ședintele actualei sesiuni a trecut in 
revistă marile probleme 
internaționale

an in atenția Adunării Generale $1 
a apreciat că se resimte nevoia ur
gentă a întăririi O.N.U. și a celor
lalte instituții internaționale capabile 
să rezolve aceste probleme. El a re
levat în mod deosebit „importanța 
reînnoirii eforturilor la cel mai înalt 
nivel pentru buna desfășurare a 
cooperării internaționale*.

Vorbitorul a stăruit asupra dificul
tăților actuale din economia mon
dială, arătind că acestea lovesc 
înainte de toate interesele naționale 
și eforturile de progres ale țărilor în 
curs de dezvoltare. Referindu-se Ia 
caracterul inechitabil, perimat al ac
tualului sistem economic și financiar 
mondial, care avantajează statele 
industrializate și creează mari difi
cultăți pentru țările sărace, el a ară
tat, între altele, că „concepția de 
cooperare internațională care a 
predominat după cel de-al doilea 
război mondial este înlocuită in 
prezent de un concept rigid, 
bazat pe o abordare mercantilă, bru
tală a problemelor economice, care 
afectează profund bunăstarea țărilor 
în cur3 de dezvoltare. Această con
cepție este opusă obiectivului in
staurării noii ordini economice mon
diale pe care o dorim*.  Președintele 
sesiunii a criticat politica financiară 
a statelor occidentale industriali
zate, care a dus la îndatorarea ex
tremă a țărilor sărace, precum și 
condiționarea în ultima perioadă, de 
către unele state dezvoltate vestice, 
a sporirii asistentei pentru dezvol
tare de relansarea economică a Occi
dentului.

„Țărilor in curs de dezvoltare — a 
declarat el — li se spune mereu că 
trebuie să continue politica națională 
de austeritate economică. Dar po
poarele din țările in curs de dezvol
tare fac deja de mai multă vreme 
mari sacrificii. Multe din aceste 
popoare au coborit in abisul unei 
extreme sărăcii. Lumea nu mal 
poate ignora situația disperată ? 
țărilor în curs de dezvoltare*.  Pre
ședintele sesiunii a subliniat că, 
pentru remedierea graduală a aces
tor probleme complexe, generate de 
adîncirea decalajelor economice și 
agravarea stării de subdezvoltare, 
este imperativ necesar să fie lansate 
negocieri serioase asupra noii ordini 
economice mondiale și să se acțio
neze pentru reducerea ritmului și 
încetarea cursei înarmărilor care în
ghite sute de miliarde de dolari in 
condițiile în care sute de milioana 
de oameni de pe planeta noastră nu 
dispun de cele mai elementare con
diții de existentă.

subliniata la reuniunea internaționala de Ia Delhi

Mișcarea pentru 
a obținut un prim 
lia pentru oprirea 
rachete Cruise in 
miso. Constructorii angajați la 
operațiile de amenajate a bazei 
pentru staționarea de rachete nu
cleare ău intirziat cu bună știință 
lucrările, pentru a nu fl terminate 
pină la finele anului. Prin această 
formă de protest, constructorii 
ș-au alăturat celor 27 000 locuitori 
din Comiso care cer renunțarea la 
planurile N.A.T.O.

„Primul nostru succes — a de
clarat Franco Fangio, membru al

politice și sindicale democratice 
din -țară.

GRECIA A RESPINS O CERE
RE A S.U.A. privind utilizarea ae
roporturilor elene de către avioa
nele americane transportind arme 
și muniții destinate contingentului 
american din Forța multinațională 
din Beirut, indică un comunicat 
oficial dat publicității la Atena. 
Potrivit comunicatului, acordul de 
cooperare militară încheiat recent 
intre Grecia și S.U.A. prevede că 
bazele americane de pe teritoriul 
elen nu pot fi folosite decit in sco
puri defensive. Grecia, se adaugă, 
a permis doar aterizarea avioane
lor americane transportind medica
mente și alimente pentru Liban.

PREȘEDINTELE ISRAELULUI, 
Chaim Herzog, l-a însărcinat, 
miercuri, pe Yitzhak Shamir, mi
nistru al afacerilor externe, cu for
marea unui nou guvern, după de
misia premierului Ițlenahem Begin, 
a anunțat un purtător de cuvînt 
prezidențial. Yitzhak Shamir dispu
ne de o perioadă de 21 de zile, care 
se poate prelungi cu încă 21. pentru 
a obține votul de încredere in 
Knesăeth (parlament).

„Comitato Unitario per il Disarmo 
e Ia Pace“ (Comitetul Unit pentru 
Dezarmare și Pace) — ne dă un 
nou imbold in strădaniile noastre 
de a conștientiza tot mai muiți 
oameni asupra pericolului ce ne 
amenință și de a-i determina să 
întreprindă ceva concret impotriva 
acestui pericol. Prin acțiunile noas
tre dorim să ne facem cunoscută 
voința ca Ia Geneva să se continue 
negocierile pentru a se evita ca in 
Europa să fie acumulate noi arme 
nucleare, creîndu-se condițiile pen
tru o dezarmare nucleară cuprin
zătoare*.

mează să fie supus parlamentului 
in luna' noiembrie, a fost prezentat 
presei de secretarul de stat însăr
cinat cu problemele planificării, 
Jean Le Garrec. Principalele sar
cini pe care și le impune guvernul 
sint îmbunătățirea productivității 
fi ă competitivității întreprinderi
lor, orientarea investițiilor cu pre
cădere spre sectoarele productive.

APEL AL PREȘEDINTELUI BO- 
LIVIEl. Președintele Boliviei, Her
nan Sites Zuazo, a făcut un apel 
către toți locuitorii țării să ma
nifeste unitate in apărarea și men
ținerea instituțiilor existente și 
pentru rezolvarea crizei cu care este 
confruntată Bolivia la ora actuală. 
Președintele a arătat că actuala 
criză este urmarea unor stări nere
zolvate din perioada anterioară și 
a făcut un apel pentru sporirea 
eforturilor in vederea creșterii pro
ducției in toate sectoarele.

PROIECTUL PLANULUI ECO
NOMIC AL GUVERNULUI FRAN
CEZ pe perioada 1984—1988, ce ur- <

ÎN BELGIA AU CONTINUAT 
ACȚIUNILE GREVISTE ale lucră
torilor din sectorul public, declan
șate joia trecută in semn de pro
test împotriva unor noi măsuri_de 
austeritate ale guvernului. Aero
portul din Bruxelles și portul An
vers au fost închise, iar transpor
turile pe căile ferate, ca și trans
porturile urbane în comun și alte

DELHI 21 (Agerpres) — în cadrul 
lucrărilor celui de-al XII-lea Con
gres al Conferinței mondiale a ener
giei. care s>p desfășoară la Delhi, 
vorbitorii, reprezentind diferite țări 
ale lumii, au subliniat. în interven
țiile lor. că energia constituie în 
prezent una dintre problemele cru
ciale ale lumii, ceea ce impune ne
cesitatea unor acțiuni comune in 
vederea soluționării ei. S-a relevat 
că țările in curs de dezvoltare, cel 
mai greu afectate de actualele difi
cultăți din economia mondială, sint 
confruntate cu probleme de mare 
complexitate, fiind adesea determi
nate să abandoneze o serie de o- 
biective esențiale ale dezvoltării lor 
economice, ca urmare a prețului ri-

servicii publice au funcționat nu
mai parțial. Greva a cuprins, încă 
de la început, șl lucrătorii din in- 
vățămintul public. Totodată, mun
citorii din sectoarele petrolier și- 
petrochimic din Flandra au decla
rat greve de scurtă durată in 
semn de solidaritate cu lucrătorii 
din serviciile publice.

ÎNCETAREA DIN VIAȚA A 
PREȘEDINTELUI P. C. SUD-AFRI- 
CAN. La Londra a încetat din via
ță, in vîrstă de 74 de ani, Yusuf 
Mohamed Dadoo. președintele 
Partidului Comunist Șud-African, 
informează agenția T.Â.S.S.

DEFICITUL BALANȚEI COMER
CIALE A ITALIEI a atins, in pri
mele 1 luni ale acestui an, 6 800 
miliarde lire, relevă un raport al 
Institutului central de statistică din 
Roma.

CAMPANIE DE ÎMPĂDURIRE, 
în Nigeria a fost lansată o nouă 
campanie, la nivel național, de 
creare a unor zone Împădurite, ac
țiune menită să oprească înaintarea 
deșertului și fenomenul de eroziune 
a solului. Problema este considera
tă deosebit de importantă, dat fiind 
faptul că, în ultimii ani, după cum 
au apreciat autoritățile de la La-î 
gos, Înaintarea deșertului Sahara a 
redus cu o treime suprafața culti- 
vabilă a țării.

COOPERARE. Malayezia și Thai
landa au convenit să creeze un or
ganism comun de dezvoltare, care 
să dirijeze, în cadrul cooperării 
tehnico-științifice bilaterale, acti
vitățile de explorare și exploatare a 
resurselor petrolifere din platoul, 
continental al celor două țări. Or
ganismul nou înființat se va întruni 
alternativ, Kuala Lumpur și
Bangkok.
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dicat al petrolului șt al diverselor 
instalații. Dezechilibrul dintre . Nord 
și Sud. in ce privește consumul 
energie, facie mai necesară ca 
cind edificarea unei noi ordini 
domeniul energiei — au relevat 
tioipanții Ia dezbateri.

Din intervențiile delegaților 
desprins necesitatea imperioasă 
care o reprezintă, in următorii 30 de 
ani, dezvoltarea energiei nucleare, 
care se prezintă drept a doua sursă 
importantă de energie, după căr
bune. precum și importanța esenția
lă. pentru toate statele, a găsirii 
unor surse energetice care să sub
stituie petrolul.

★
DELHI 21 — Producția de energie 

și combustibili a Indiei a crescut 
considerabil in perioada care a ur
mat obținerii independentei, in 1947. 
Dacă în urmă cu 26 de ani — relevă 
surse oficiale din Delhi — capacita
tea totală a instalațiilor energetice 
indiene era de aproximativ 2 000 
MW, astăzi aceasta se ridică la 
36 000 MW. A crescut considerabil 
numărul așezărilor electrificate : 
din cele 560 000 localități (orașe și 
sate) ale Indiei, 300 000 beneficiază 
in prezent de avantajele curentului 
electric, față de numai 3 000 — în 
1947,

Totodată, producția de petrol a 
țării s-a dublat în ultimii doi. ani, 
crescind de la 10,5 milioane tone la 
21 milioane tone, cu perspectiva ca, 
in 1990, India să-și acopere necesa
rul de petrol din resurse interne.

Sesiunea 
parlamentului spaniol

MADRID 21 (Agerpres). — Deschi- 
zînd sesiunea Cortesurilor (parla
mentul). președintele guvernului spa
niol, Felipe Gonzalez, s-a referit la 
situația generală a Spaniei, arătind 
că in cele zece luni de cînd se află 
la putere, guvernul său și-a atins 
obiectivele pe care și le-a fixat.

Gonzalez a afirmat că obiectivul de 
a reduce ritmul Inflației la 12 la sută 
în 1983 va fi atins. Printre alte obiec
tive fixate de guvern, premierul 
spaniol a menționat reducerea la 6 
la sută a deficitului sectorului public 
in acest an și diminuarea cu încă 
0,5 la sută anul viitor. EI s-a arătat, 
de asemenea, satisfăcut de rezulta
tele comerțului exterior și ale balan
ței comerciale și de plăți, menționind 
că produsul intern brut a cunoscut 
o creștere cu 1,7 Ia sută de la în
ceputul anului.

Gonzalez a reafirmat că obiectivul 
prioritar al guvernului este reduce
rea numărului șomerilor, care repre
zintă în prezent 16 la sută din popu
lația activă.

BEIRUT 21 _
le internaționale de presă informea
ză că in Liban situația continuă să 
se deterioreze. în ultimele două zile, 
violentele dueluri de artilerie au pro
vocat un mare număr de victime și 
numeroase incendii. Miercuri, avioa
ne de luptă libaneze au bombardat 
pozițiile milițiilor Partidului Socia
list Progresist in regiunea Souk El 
Gharb, a anunțat postul de radio 
oficial libanez. De asemenea, armata 
libaneză a respins atacurile asunra 
pozițiilor sale din această localitate, 
situată la 15 kilometri sud de Beirut.

Nave de război americane, stațio
nate in rada portului Beirut, au in
trat din nou In acțiune in 
nopții de marți spre miercuri, tră- 
gind asupra pozițiilor de artilerie 
care au bombardat zona Baabda. 
unde se află si palatul prezidențial, 
pentru a proteja militarii americani 
din cadrul Forței multinaționale din 
Liban.

De asemenea, agenția France 
P.resse relatează că patru avioane 
israeliene au survolat miercuri, la

NAȚIUNILE UNITE 
preș). — Libanul a depus Ia Con
siliul de Securitate un proiect de 
rezoluție care cere, ' . .....
încetarea imediată a focului și auto
rizarea
O.N.U. să desfășoare 
adecvat 
ciocnirilor militare din țară, 
tarul general al O.N.U. este solici
tat, de asemenea, să angajeze de 
urgență consultările considerate ne
cesare, in special cu guvernul liba
nez, asupra măsurilor suplimentare 
pentru sprijinirea eforturilor acf-f 
tuia privind asigurarea protecțfez 
populației civile in 
ostilități.

Nefiind membru 
Securitate, Libanul 
prezenta un proiect de rezoluție, 
dar acesta nu poate fi supus Ia vot 
decit la cererea a 15 membri ai 
consiliului.

Reuniunea Consiliului
CARACAS 21 (Agerpres). — în ca

drul lucrărilor celei de-a IX-a se
siuni a Consiliului Ministerial al 
Sistemului Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.), care se desfășoară la 
Caracas, delegații din 25 de state la
tino-americane și caraibiene l-au 
ales pe Sebastian Alegrett (Venezue
la) in funcția de secretar executiv 
permanent al acestei organizații de 
cooperare economică regională. într-o 
declarație făcută după alegere, noul 
secretar executiv a arătat că va acor
da o atenție prioritară stabilirii unei 
noi poziții comune a țărilor din re
giune in problemele economice inter
naționale. în context, el a relevat im
portanța creșterii ponderii schimbu
rilor și a . cooperării regionale și s-a 
pronunțat pentru sporirea aportului 
țărilor membre ale S.E.L.A. la co
merțul internațional.

După cum relevă agenția Taniug, 
participanta la sesiune au subliniat.

Minlsterial al S.E.L.A-
în context, importanța stabilirii unu! 
mecanism corespunzător în relațiile 
dintre țările creditoare și cele debi
toare, care să facă posibilă, prin 
creșterea exporturilor din țările in 
curs de dezvoltare, achitarea mai ra
pidă a creditelor externe. „Este nece
sar — a declarat fostul secretar exe
cutiv permanent al S.E.L.A.. Carlos 
Alzamora — să facem un front unit 
care să modifice actualele condiții 
pentru plata datoriilor*.

Pe de altă parte, sesiunea S.E.L.A. 
a aprobat o serie de recomandări 
care „exprimă voința statelor mem
bre de a restabili dialogul dintre 
America Latină și C.E.E.*.  Pentru 
aceasta, se recomandă respectarea do
cumentului adoptat la Buenos Aires, 
în aprilie a.c., care condiționa relua
rea dialogului de nerecurgerea la 
măsuri economice coercitive, ilegale 
și arbitrare și cerea să se respecte 
neamestecul in treburile interne. •'

20. Abonamentele se fae la oficiile poștale și dffuzoril din Întreprinderi șl lnstituțlL în străinătate, abonamentele se fao prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SClNTEII « 360


