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Printr-o puternică mobilizare a forțelor de la sate

I

ÎN FIECARE ZI DIN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂritmuri Înalte la recoltare și semănat!
Am intrat în ultima săptămînă a lunii septem

brie, care trebuie să marcheze o săptămînă de 
virf în activitatea din agricultură. Timpul avan
sat în care ne aflăm, faptul că toate culturile au 
ajuns mai repede la maturitate decît în alțl ani, 
precum și posibilitatea ca vremea să se schimbe 
fac necesară o intensă mobilizare la cimp a tu
turor forțelor mecanice și umane de la sate. 
Acum trebuie să se muncească intens la culesul, 
transportul și depozitarea recoltei, la însămin- 
țarea cerealelor păioase. într-un interval relativ 
scurt, este necesar să fie strînse toate culturile de 
toamnă, exceptind sfecla de zahăr, care se re
coltează eșalonat, culese fructele și strugurii de 
pe sute de mii de hectare de grădini și podgo
rii și însămințate încă aproape trei 
hectare de grîu, orz și alte culturi.

în cuvîntarea la recenta ședință 
Consiliului Național al Agriculturii 
tuirii cu activul din industrie și investiții, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, evidențiind că 
agricultura noastră dispune de tot ce este nece
sar pentru a stringe la timp recolta și pentru a 
pune bazele unei producții tune în anul viitor, 
sublinia : „Esențialul este acum buna organi
zare, aplicarea fermă a prevederilor legilor pri
vind efectuarea lucrărilor agricole. Trebuie să 
realizăm o mobilizare generală a tuturor forțe
lor din agricultură, din sate, din orașe pentru 
stringerea la timp a recoltei, pentru buna des
fășurare a tuturor lucrărilor agricole. Dar atrag 
foarte serios atenția — făcînd apel și la orașe, 
mă refer la orașele mari, pentru că in orașele 
mici, care au agricultură, aceasta este una din 
obligațiile permanenta — că trebuie, în primul 
rind, să asigurăm ca toți locuitorii satelor să 
participe la lucrările agricole. Nu numai mem
brii cooperatori sau țăranii, indiferent de vîrstă, 
dar și școlile, și învățătorii, și profesorii, și tot 
personalul — așa cum prevede legea efectuării 
lucrărilor agricole — în perioada lucrărilor tre
buie să participe la muncă". în lumina acestor 
Indicații ale conducerii partidului, organele și 
organizațiile de partid, consiliile populare și di
recțiile agricole au datoria să acționeze energic 
pentru mobilizarea puternică a tuturor forțelor 
mecanice și umane din toate unitățile -agricole, 
din toate comunele, la munca din cimp. din gră
dini si livezi, astfel îneît stringerea recoltei șt 
însămînțările să se desfășoare zi de zi, în ritm 
intens.

Desigur, ploile care au început să cadă In di
ferite zone ale țării sînt necesare, întrucit ume
zesc solul și asigură efectuarea unor lucrări de 
bună calitate la semănat. Dar instabilitatea 
timpului impune cu prioritate necesitatea de a 
se intensifica recoltarea porumbului și de a se 
transporta cantitățile mari de știuleți care se 
află incă în grămezi, pe cimp. Este pozitiv fap
tul că, pină în seara zilei de 25 septembrie, po
rumbul a fost strîns de pe l 261 256 hectare, re- 
prezentînd 59 la sută din suprafața cultivată — 
această lucrare fiind mai avansată decît in alți 
ani. Totuși, dacă ținem seama de stadiul de 
coacere a porumbului, realizările puteau fi mult 
mal mari. O dovedesc dealtfel rezultatele unor

județe fn care porumbul a fost strîns de pe în
tinse suprafețe. Astfel, in cooperativele agricole 
din județul Olt porumbul a fost recoltat de pe 
91 la sută din suprafețe, Neamț — 89 la sută, 
Botoșani și Iași — 88 la sută, Mehedinți — 81 
la sută, iar în sectorul agricol Ilfov — 85 la sută.

milioane do

comună a 
și a Consfă-

UNIREA
năzuință statornică 
a poporului român

Realizarea statului național unitar este rezultatul 
unui lung proces istoric, expresia unei necesități legice. 
Actul unirii nu este o întâmplare, rezultatul unor mo
mente conjuncturale, ci rodul luptei maselor largi popu
lare, hotărîte să facă totul pentru
stat unitar, conștiente că numai în acest fel își puteau 
deschide calea spre progres, spre afirmarea, cu drep
turi egale, în rîndul celorlalte popoare și națiuni ale 
lumii.

a se uni într-un

NICOLAE CEAUȘESCU

i&i

în alte județe Insă, chiar din zona lntii agricolă — 
Constanța, Giurgiu și Arad — unde porumbul a 
ajuns la maturitate, culesul nu se desfășoară in 
ritm corespunzător.

Cu stăruință și răspundere trebuie să 
creze și la recoltarea celorlalte culturi, 
dintre ele — legumele și cartofii — fiind 
bile la scăderile de temperatură ce ar 
surveni în această perioadă. Pină în seara zilei 
de 25 septembrie cartofii au fost strînși de pe 
89 la sută din suprafața cuitivată, unele județe

se lu- 
unele 
sensi- 
putea

încheind această lucrare. în alte județe însă, 
amintind doar pe cele care cultivă cartofi pe 
suprafețe mari — Timiș, Arad, Maramureș 
— această lucrare este întirziată. în ace
lași timp, trebuie să se acționeze mai energic la 
culesul legumelor — îndeosebi al celor sensibile 
la frig — al fructelor și strugurilor. Nici un 
moment să nu se piardă din vedere că orice 
întîrziere, chiar de numai cîteva zile, la 
gerea cartofilor, legumelor și fructelor 
duce la deprecierea acestor produse, ceea 
trebuie admis nicăieri, sub nici o formă

Concomitent cu recoltarea, este necesar 
organizate temeinic transportul și depozitarea 
produselor din cimp. Subliniem această cerință 
întrucit, după cum rezultă din datele furnizate 
de ministerul de resort, intre cantitățile recol
tate și cele transportate s-au creat mari decalaje, 
însumînd peste un milion tone la porumb 
și 200 009 tone la sfeclă de zahăr. Pentru ca 
toate cantitățile de produse aflate în cimp, în 
grădini, vii și livezi să ajungă neîntîrziat în 
magazii, spre a se evita orice pierderi sau de
preciere a producției, este absolut necesar ca 
organele de specialitate, consiliile agroindustria
le și conducerile unităților agricole să coordo
neze cu mai multă răspundere utilizarea la în
treaga capacitate a mijloacelor de transport, 
înlăturîndu-se staționările inutile șl reducin- 
du-se, în acest scop, timpul de încărcare și des
cărcare, prin organizarea de echipe speciale pen
tru efectuarea acestor operațiuni în cîmp și la 
bazele de recepție.

în această săptămînă, pe același plan al urgen
țelor se situează însămînțările de toamnă. Este 
adevărat că în jumătatea de est a țării condi
țiile naturale din această toamnă au ingreunat 
lucrările de pregătire a solului. Aceasta explică 
in parte de ce, pe ansamblul țării, pină in seara 
zilei de 25 septembrie au fost insămintate doar 
900 000 hectare — adică 34 la sută din prevederi, 
de ce suprafețele destinate orzului au primit să- 
mința doar in proporție de 44 la sută, iar cele ce 
urmează a fi semănate cu griu — numai în pro
porție de 6 Ia sută. Spunem că această întîrziere 
se-explică doar „in parte" prin condițiile clima
tice, deoarece la această dată există peste 360 009 
hectare pregătite care ar putea fi însămințate in 
orice moment. Este imperios necesar ca, printr-o 
temeinică organizare a muncii și folosirea din 
plin a tractoarelor, pină Ia 1 octombrie să se . 
încheie însămînțarea orzului, precum și a griu
lui în județele din centrul și sudul tării, iar 
în celelalte zone — pină la 10 octombrie.

în aceste zile, cînd în agricultură este de exe
cutat cel mai mare volum de lucrări, nu există 
sarcină mai importantă a organelor și organi
zațiilor de partid, a consiliilor populare decit 
aceea de a mobiliza puternic la recoltare și in- 
sămințări pe toți mecanizatorii, cooperatorii, pe 
toți locuitorii satelor — tineri și vîrstnici, bărbați 
și femei —, astfel incit toate lucrările să se în
cheie la termenele prevăzute. Pretutindeni, fie
care zl din această săptămină trebuie să fie o 
zi a ritmurilor înalte la recoltarea și transportul 
produselor agricole din cîmp, la însămințări!

TIMIȘ

Avantajele muncii in acord global
confirmate de experiența colectivului de la 

de utilaj chimic „Grivița roșie1 ‘ din
întreprinderea
Capitală

strîn- 
poate 
ce nu 
I
să fie

Tradiția politică are în viața po
poarelor rol de adevărată forță ; in 
împrejurări grele ea se manifestă ca 
un puternic ferment în dezvoltarea 
conștiinței de sine a popoarelor, in 
creșterea puterii lor de rezistentă, în 
întărirea voinței de a impune ceea 
ce doresc să fie.

Urmaș al romanității orientale, cum 
o arată numele ce-1 
pe care o vorbește, 
a fost adine pătruns 
tregii sale istorii de 
nirii căpătate de la 
conștient de civilizația pe care o re-' 
prezenta în zona geografică in care 
este așezat, civilizație ce avea 
bază tradițiile de cultură romană 
idealul de libertate al dacilor.

încă după retragerea armatei si 
administrației romane din Dacia, 
continuind să se considere virtual ca 
parte integrantă a Romanici — cum 
era numit de către barbari Imperiul 
roman și mai tîrziu cel romano-bi- 
zantin — populația daco-romană gă
sea că ea însăși reprezintă o Româ
nie, un teritoriu de romanitate ai 
cărei locuitori se intitulau cu mindrie 
romani. Invaziile repetate au sfărî- 
mat însă unitatea României nord- 
dunărene, au făcut ca ea să se des
facă. să se fragmenteze in mai multe 
romanii, care păstrau insă con
știința unității etnice a întregului 
anterior. Aceste romanii populare 
sint numite în izvoare — cu un ter
men de origine celto-germană, pre
luat apoi de slavi — și vlahii, adică 
ținuturi locuite de vlahi, ințelegînd 
prin aceștia locuitori de limbă latină. 
Daco-romanii, ei înșiși, nu s-au nu
mit insă niciodată vlahi, ci și-au zis 
— de la romani — români. La rîn- 
du-i, țara formată din contopirea 
vlahiilor nord-dunărene nu și-au 
numit-o Vlahia, ci România.

în perioada migrației, romaniile 
din ^spațiul carpato-dunărean, țările 
românești adică (terrae Blacorum — 
în izvoarele de limbă latină, sau 
vlahiile — din izvoarele slave), ade
vărate „cuptoare" în care s-a făurit 
elementul etnic românesc, erau con- 

... dușp de căpetenii ridicate din mij- .... .. ...___  __  .
locul locuitorilor lor, ce purtau nu- descriere a acestei provincii, făcută 
mele latin de judeci (de la judex), 
care a fost redat mai tirziu prin 
denumirea slavă de cnezi. Aceștia, 
cu ajutorul bâtrinilor din sate (ju-

rați), asigurau ordinea, judecau pri
cinile ivite intre locuitori. Din rindul 
cnezilor s-au recrutat apoi voievozii, 
conducători militari prin excelență, 

începînd cu secolul al X-lea se 
surprind documentar pe întreg terito
riul românesc formațiuni politice cu 
numele de cnezate și voievodate. în

poarta și limba 
poporul român 
de-a lungul in- 
valoarea moște- 
strămoși, a fost

de Ștefan ȘTEFÂNESCU

la 
si

dezvoltarea lor se tindea spre rea
lizarea unor organizațiuni de stat pu
ternice și refacerea, cu vremea, a 
unității României nord-dunărene.

în acest cadru, conceptul de Dacia 
a devenit cu vremea simbolul Uni
tății românești. Trăind statornic in 
conștiința populară, această realitate 
se va impune și cărturarilor și oa
menilor politici, români și străini. 
„Transilvania — se spune intr-o

Moidova, cea dinții vecină cu Du
nărea, a doua cu Marea Neagră ; a- 
cestea două împreună cu Transilva
nia ocupă astăzi acea parte a Euro
pei care fusese pe vremuri Dacia". 
Umanistul Nicolae Olahus scria și el 
prin 1535—1536 că „Dacia... cuprinde 
țările: Valahia mare, care se numește 
și Țara Românească (Transalpina), 
Moldova, Transilvania..."

Păstrarea amintirii aceleiași des
cendențe latine, ca și a vechii uni
tăți politice — reprezentate de Dacia 
— a contribuit la unirea eforturilor 
celor trei țâri românești în vederea 
apărării în fața pericolelor străine, 
încă din secolul al XIV-lea în con
știința multor conducători politici s-a 
cristalizat ideea că țările române nu 
se vor putea apăra cu eficacitate 
decît aliate intre ele. Acesta este 
sensul intervențiilor făcute de domnul 
Tării Românești Mircea cel Bătrin 
(1386—1418) în Moldova, de domnul 
moldovean Alexandru cel Bun (1400— 
1432) în Tara Românească, de Iancu 
de Hunedoara, voievod al Transil
vaniei și apoi guvernator al Ungariei 
(1441—1456) în Țara Romanească și 
Moldova, de 
fan cel Mare 
cel Cumplit 
Românească.

Sentimentul popular de solidaritate 
a românilor de pe ambele versante 
ale Carpaților și expresia acestuia 
pe plan cărturăresc — întrebuința
rea termenului de Dacia pentru țările 
române —1 au inspirat in secolul al 
XVI-lea unor oameni politici ideea 
de reconstituire intr-un stat unitar a 
acestor teritorii. Cel care, pătrun- 
zind lucid conjunctura internă și 
internațională, a reușit să dea formă 
concretă, corespunzătoare acestor as
pirații ale poporului său. proiectului 
de realizare a unirii țărilor române 
a fost Mihai Viteazul. în înfăptuirea 
acestui proiect, domnul Țării Româ
nești a avut în vedere că locuitorii 
din cele trei țări aveau conștiința co
munității lor de neam, dată de iden
titatea de origine, limbă și religie. 
Izvoare contemporane relatează că în 
împrejurări grele Mihai Viteazul își 
îmbărbăta ostașii „să se poarte vite
jește... pentru mărirea nației lor și a 

j celeia a Romanilor de la care făceau

domnii moldoveni Ște- 
(1457—1504) și Ion Vodă 

(1572—1574) in Țara

înainte-de 1527 de Ștefan - Brodaricș, 
om politic, diplomat și erudit 
maghiar — este cuprinsă intre cele 
«louâ Valahii : Țara Românească si (Continuare în pag. a IlI-a)

Măsurile privind aplicarea fermă a principiilor au- 
toconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecțio
narea mecanismului economico-financiar, a sistemului 
de retribuire a muncii și de creștere a retribuției în 
actualul cincinal — aprobate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie 19S3 și concretizate în recentele de
crete ale Consiliului de Stat — se situează in centrul 
atenției oamenilor muncii. După cum a subliniat con
ducerea partidului, aplicarea prevederilor noilor acte 
normative trebuie să determine mobilizarea și mai 
puternică a oamenilor muncii in vederea realizării 
planului pe acest an la toți indicatorii, ridicării con
tinue a calității și eficienței întregii 
mice și creșterea, pe această bază, a 
nai, a avuției societății noastre.

activități eeono- 
vcnituiui națio-

privind generalizarea a-Așa cum se știe, decretul 
cordului global se aplică incepind de la 1 octombrie, 
creindu-șe un cadru organizatoric și de stimulare ma
terială unitar, în care fiecare om al muncii — de Ia 
muncitor la director — poartă o răspundere clară 
pentru modul in care își realizează sarcinile, în așa 
fel incit planul pe ansamblul fiecărei întreprinderi 
să fie îndeplinit la toți indicatorii cantitativi și calita
tivi. La experiența acumulată în aplicarea acordului 
global și Ia măsurile ce se întreprind pentru tradu
cerea in viață a prevederilor acestui decret la între
prinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Bucu
rești ne vom referi in articolul de țață.

Tradiția bunelor rezultate 
întreprinderea 
„Grivița roșie" 
situat in acest 
între unitățile 
cerea pentru îndeplinirea planului și 
angajamentelor. După opt luni, prin
cipalii indicatori de plan au fost de
pășiți cu 1,2 la sută la producția fizi
că, 3,3 la sută la producția-marfă vin- 
dută și incasată, 8,6 la sută la pro
ducția netă și 9,3 la sută la 
productivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute și la be
neficii, iar consumurile de. materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decit cele normate cu 7,9 la sută, iar 
cele de energie electrică și combus
tibili cu 7,3 la sută.

— La aceste rezultate, bune pe an
samblul întreprinderii, o contribuție 
deosebită și-au adus-o tocmai sec
toarele și secțiile de producție în care 
munca în acord global are ponderea 
cea mai ridicată : secțiile de cazan- 
gerie și mecanică — ne precizează 
Ilie Bologa, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii. Experiența 
acumulată de mai mulți ani in apli
carea acordului global ia nivelul bri
găzilor de producție demonstrează cu 
claritate caracterul stimulativ al 
acestei forme de organizare și retri
buire, care permite cîștiguri echita
bile după cantitatea, calitatea și efi
ciența muncii fiecăruia. Iată de ce 
muncitorii și specialiștii întreprinde
rii au primit cu deplină aprobare și 
interes justificat măsura de genera
lizare a acordului global. Este sem-

de utilaj chimic 
din Capitală s-a 

an, luna de lună, 
fruntașe în între-

cănificativ să arăt 
blicarea Decretului
Stat privind generalizarea aplicării 
acordului global, studiind conți
nutul acestuia, muncitorii au început 
să-și calculeze retribuțiile ce li s-ar 
cuveni in condițiile aplicării lui. 
Pentru mulți dintre ei — și mă re
fer la cei harnici, cu rezultate con
stant bune în producție — calculele 
au arătat cîștiguri mai mari. Pe al
ții, rezultatul calculelor i-a cam puș 
pe ginduri și a fost, cred, un argu
ment convingător să urmeze exemplul 
fruntașilor.

Cei harnici cîștigâ mai 
bine ?e*ul de brigadă Grigora 
Drugescu l-am găsit la locul său de 
muncă, in mijlocul muncitorilor pe 
care îi conduce — în atelierul doi al 
cazangeriei. Aici sînt în execuție cis
terne de 80 metri cubi, produse care, 
făcind parte dintr-o comandă mai 
mare, se realizează pe un flux teh
nologic distinct, bine pus la punct. 
Cei 30 de cazangii și sudori din ca
drul brigăzii lucrează in acord global 
de mai mult timp.

— Știm din experiența lunilor tre
cute că dacă muncim mai mult, cîști- 
găm mai mult, corespunzător efortu
rilor depuse, ne spune șeful de bri
gadă. De pildă, în luna august am 
avut, prin plan, de finalizat 14 cis
terne. dar am realizat 15. adică una 
în plus. Aceasta a dus la o depă
șire a acordului cu 5 la sută pe an
samblul brigăzii. Dar nu toți munci
torii și-au adus o contribuție egală la

imediat după pu- 
Consiliului de

acest rezultat. Cazangiii Vasile Con
stantin, Petre Ștefan, Ion Nicolae, de 
pildă, au beneficiat de un spor de 
acord de 15 la sută, ceea ce le-a adus
(Continuare în pag. a II-a)

Un număr de 50 de unități e- 
conomice din județul Timiș ra
portează îndeplinirea olanului 
la producția-marfă industrială 
pe trei trimestre din acest an. 
Sporul obținut are la baza apli
carea unor ample măsuri teh- 
nico-organizatorice și politice 
care vizează creșterea producti
vității muncii, mai buna folosi
re a capacităților industriale, 
prelucrarea cu eficientă ridica
tă a materiilor prime, reciclarea 
unui volum mai mare de mate
riale recuperabile. Pină La finele 
celor 9 luni, aceste unități vor 
realiza suplimentar prevederi
lor de plan o productie-marfă 
în valoare totală de peste o ju
mătate de miliard de lei. spor 
ce se va materializa in impor
tante cantități de laminate de 
tabiă si benzi sub 3 mm grosi
me. materiale de construcții, 
motoare și contoare electrice, 
mașini-unelte de prelucrat me
tale prin procedee neconvențio
nale. componente electronice de 
tehnică de calcul, bunuri de con
sum. alte produse necesare eco
nomiei noastre naționale.

Noul Apel, de pace și 
dezarmare, lansat de 
poporul român, voința 
noastră de a trăi in li
niște și siguranță, elibe
rați de spectrul distru
gerii nucleare, exprimă 
ferma, rezonanta uni
tate de inimi, de cugete 
lucide, cinstind fierbinte 
neostenitele inițiative, 
concepția umanistă a pre
ședintelui țării. Este măr
turia de suflet a ener
giei, a omeniei, a pu
terii noastre pașnice, con
tribuție 
întreținerea flăcării 
a rațiunii 
Apelul 
străbate 
viorînd speranțele lumii, 
hotărirea popoarelor de 
a-și uni eforturile, de a 
stăvili calea înarmărilor.

Pacea este roditoarea 
sămânță încolțită la soa
rele unei noi dimineți a 
lumii, în care vibrează 
seva luminii, puternicele 
obligații umane față de 
viitorul patriei ș\ de vi
itorul omenirii. Pacea 
este pîinea, izvorul lim- 

care 
nu se poate 

literă 
are

valoarea dreptului 
prem al existenței vieții 
pe pămint.

Și atit de cumplite sînt 
amenințările pieirii ! Nici 
o clipă nu mai poate să 
tacă îngrijorarea. încăr
căturile nucleare, am
plificarea dușmăniei șl 
neînțelegerii intre po-

birii de om, de orice na
ție și credință, înseamnă 
o mare nădejde in pute
rea bună a unirii ome
nești, ce afirmă încrede
rea omului în om. 
„Arma unității, arma 
păcii, arma colaborării" — 
se spune in Apelul ro
mânesc — este cea mai

Cu încredere
fundamentală la 

vii 
pe Pământ, 

patriei noastre 
orizonturi, în

pede, ozonul de 
nici un om 
dispensa. Fiecare 
a cuvântului pace 
valoarea surîsului iubirii 
aplecat peste leagăne, 
are valoarea părții de 
văzduh a universului in 

se rotește armo- 
acest pămint viu, 
valoarea conștiinței.

In europa, In Întreaga lume

în izbînda rațiunii
Violeta ZAMFIRESCU

poare înseamnă grave 
primejdii de pustiire, 
ruină, de spulberare a 
minunilor omenești ale 
planetei noastre.

Apel la clarviziune, la 
rațiune. Apelul este ro
mânesc, manifest de uni
tate în lupta pentru de
zarmare și pace. Rostit 
in toate limbile pămin- 
tului, cuvântul pace în
seamnă esența 
unui climat 
destindere, 
largă colaborare 
națiuni, înseamnă 
ria 
patrie, și afirmarea 
zului 
dială

realizării 
trainic de 

înțelegere, 
între 

bucu- 
afirmării iubirii de 

vă- 
realâst intr-o mon- 
manifestare a iu-

puternică armă ce o 
poate crea și modela 
voința omenească, voința 
hotărită a 
poarelor.

România 
armonioasă, 
lui. România este 
a muncii pașnice 
tru binele omului, 
tru 
prin dreptate 
știent 
Aici, 
este luminată de cea mat 
caldă poezie umană ; 
aici, in mina care ară, 
seamănă și culege roa
dele acestui pămint vi
brează poezia 
că a dorului de

tuturor po-

este o țară 
a progresu- 

o țară 
pen- 
pen- 

vieții 
con-

imbucurarea 
și 

spirit creator, 
mina care scrie

omeneas-
pace. In

miita ce lucrează la fur
nale, in mină, în labora
toare, arde nestinsă fă
clia poeziei umane a 
acestui pămint. Știința, 
cultura, arta, bogății 
minții și sufletului fie
cărui om al acestui pă
mint românesc, se împo
trivesc cursei aberante a 
înarmărilor. Să veghem 
frumusețea lumii, in care 
atitea popoare, atitea ge
nerații de oameni și-au 
dăruit inteligența, ener
gia creatoare, sufletul, 
viața.

România vrea pace, 
vrea să poată contribui 
la triumful unui înalt 
umanism, unei civilizate, 
drepte, minunate vieți 
pe pămint. O profundă 
hotărire ne animă fie
care gind, fiecare gest — 
pentru ca dezastrul ome
nirii să ' fie împiedicat 
de izbinda rațiunii. ~ 
găția conștiinței, l 
cinstirea omului, 
tatea spiritului 
pului uman, cu 
să treacă pragul 

. cărei case din 
slăvind diminețile, 
amiezile, și 
prin muncă
Viitorul de aur al arbo- 

vieții să se rami- 
strălucitor pe între- 
pămînt, trăgîndu-și 
din pacea omenirii, 
voința fundamen- 

a României.

reltii 
fice 
gul 
seva 
Este 
tală

ale
vă-

Bo
binele, 
sănă- 

și tru- 
bucurie 

fie- 
lume, 

. . u 
amurgurile, 
șl iubire.

nici UN FEL DE RACHETE NUCLEARE I
Relatări de la adunări $i mitinguri ale oamenilor muncii din
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DIVERS
Stejarul de la...

Mări uf a
Pe partea dreaptă a șoselei 

dintre Răcari și Ghimpați, ju
dețul Dîmbovița, la numai 150 
metri după traversarea căii fe
rate. în pădurea Măriuța, care 
a făcut parte cindva din Codrii 
Vlăsiei, se află un stejar de o 
formă ciudată.

La bază, trunchiul stejarului 
se bifurcă. Cu trecerea anilor, 
cele două bifurcat» s-au împle
tit pînă la coroană, apoi s-au 
întrepătruns.

Tulpina, de peste un 'metru 
grosime,, pare sculptată in for
mă de spirală.

Potrivit legendei. în secolele 
trecute, aici veneau tinerii în
drăgostiți din satele din jur 
pentru a depune „juruință" de 
dragoste și credință reciprocă.

Un „Pegas" 
pentru o școlăriță

In Maramureș s-a desfășurat 
cea de-a cincea ediție a con
cursului județean „Cine știe ne 
scrie". Tema concursului : „Fil
mele documentare pe teme de 
circulație pentru elevi". Au par
ticipat la concurs nu mai puțin 
de 40 000 de școlari din toate 
orașele și comunele maramure
șene. S-au înregistrat mii și mii 
de răspunsuri foarte bune. Dar 
cele mai bune și mai „compe
tente" răspunsuri n-au fost date 
— cum bănuiți — de vreun 
concurent din municipiul Baia 
Mare sau din alte centre urbane 
ale județului, obișnuițl cu circu
lația in ritm tot mai intens. 
Concursul a fost cîștigat de Ni- 
coleta Illeș, elevă 
Vll-a. dintr-un sat. 
gău. Drept premiu i 
bicicletă „Pegas".

Cu adresă

II
III
IIII
I
I
I

II
in clasa a 
Satul Bîr- 
s-a oferit o

I
I

I

Maximă operativitate
Maximă responsabilitate la „

RECOLTAREA, TRANSPORTUL Șl DEPOZITAREA } 

TUTUROR PRODUSELOR TOAMNEI
Cind tot satul e la timp, 

rezultatele sint foarte bune
Pretutindeni in Cîmpia Crișurilor, 

lanurile de porumb s-au copt, 
strînsul recoltei concentrind acum 
majoritatea forțelor mecanice si 
umane de la sate. Astfel, pină du
minică seara, în unitățile agricole 
din JUDEȚUL BIHOR porumbul a 
fost strins de pe 19 320 hectare din 
cele 62 992 cultivate in acest an. O 
remarcă se impune de la început : 
ritmul de lucru, deși in creștere, nu 
a atins încă nivelul stabilit. De 
aceea, comitetul județean de partid 
a întreprins măsuri operative, re- 
partizînd cadre de conducere, acti
viști din aparatul său pe unități, 
ferme și formații de lucru, stăruind 
cu precădere asupra unei ample mo
bilizări a întregii forțe apte de 
muncă de la sate. Ca urmare, in 
multe unități agricole ritmul culesu
lui s-a intensificat. Așa, bunăoară, 
în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Cefa, Salonta, Bale 
și Valea lui Mihai, porumbul a fost 
strins pînă acum de pe aproape ju
mătate din suprafața cultivată, bună 
parte din recoltă fiind transportată 
la bazele de recepție.

Intre consiliile agroindustriale din 
județ, cel din Ținea deține cea mai 
mare suprafață cu porumb, peste 
6 600 hectare. Cum a fost organizată

aici munca, astfel îneît întreaga pro
ducție să fie strînsă într-un timp 
cit mai scurt Și pusă la adăpost fără 
pierderi ? La C.A.P. Călacea, de 
exemplu, a fost organizată recolta
rea manuală a întregii suprafețe 
cultivate cu porumb. întreg satul se 
mutase, practic, în cîmp. Peste 800 
de cooperatori se aflau dis-de-dimi- 
neață în lanuri. La cîntar era șirag 
de căruțe, cu înălțătoare, pline cu 
știuleți. „Noi avem 120 atelaje și 
toate le folosim la transport — ne 
spune Flore Bocșe, președintele coo
perativei. în acest fel, produsele 
ajung mai repede la locurile de de
pozitare și economisim însemnate 
cantități de carburanți11. Mai notăm 
un aspect. La Călacea, ziua se cule
ge și se transportă porumbul, iar 
noaptea se taie și se transportă co
cenii, asigurîndu-se astfel front de 
lucru pentru executarea arăturilor, 
într-o singură zi s-au transportat 
250 tone știuleți la baza de recepție.

în comuna Cociuba, la fermele 
din Cheșa, Cociuba și Petid, lanu
rile fremătau de sute de cooperatori 
la recoltat. „Reanalizind graficul de 
lucru pe unități, am ajuns la con
cluzia că zilnic putem recolta po
rumbul de pe 60 hectare în loc de

Recoltarea tomatelor la Asociația economică de stat și cooperatistă „1 Mai" - Ferma or, 12 - Cazasu, județul Brăila Foto: E. Dichiseanu ■'

44 hectare cit stabilisem Inițial — 
releva Elena Balaj, primarul comu
nei. Cred că va fi cea mai scurtă 
campanie de recoltare a porum
bului11.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

Seriozitatea autocriticii o probează, acum, timpul

In
Delta 
închis 
vul ?
Toate 
ziarele
depozitate, claie peste grămadă, 
intr-o încăpere, așteptând poșta
șul să le distribuie. Dar poștaș 
nu există. Există, în schimb, o 
direcție județeană de 
telecomunicații, căreia 
sâm această notă. ;,r,

localitatea Pardina, din 
Dunării, oficiul poștal e 
de o lună de zile. Moti- 
S-a îmbolnăvit oficianta, 
•scrisorile, telegramele, 

și coletele au fost

Popas la...

poștă și 
îi adre-

Q! 1.

„Popasul

Romanești"
Ora primului la popasul turis

tic Românești, de lingă Ploiești. 
Pe terasă, la o masă, veselie 
mare. Se vedea cit de colo că 
e vorba de un chef început cam 
de multișor.

— Dorim și noi să servim...
— Puteți să doriți, dar nu veți 

fi serviți — ne spune responsa
bilul Gheorghe Stan. Treceți mai 
pe seară, că acum sîntem in 
campanie.

— Ce campanie 7 — întrebăm 
noi.

— Agricolă. Toată lumea sa
tului e la recoltat. Chiar și noi 
trebuie să dăm o mină de ajutor.

— Dar pe cei de colo, care 
chefuiesc, de

— Ei nu-s 
tarii noștri...

— Si ziceți 
pante 7

— Doar v-am mai spus. Ce, 
nu înțelegeți 7

— Deloc !

ce ii serviți ? 
clienți, sint ospă-
că sînteți in cam-

L-a apucat
amețeala

De profesie șofer la I.T.S.A.I.A. 
Cluj, Viorel Șandor. din comuna 
Sinpaul. județul Cluj, s-a dus 
cu citeva bidoane și canistre să 
le umple cu alcool rafinat la în
treprinderea județeană a viei și 
vinului. Ca de pe moșia lui.

Prins asupra faptului, a fost 
condus la propriul domiciliu, 
unde s-a descoperit un adevărat 
depozit cu produse sustrase din 
diferite unități. I s-a făcut, pe 
loc, inventarul : 100 kg de zahăr, 
52 litri alcool rafinat, 75 litri ulei 
comestibil. Cind i s-a mai des
coperit 
apucat

Avea

și niște vin ascuns, l-a 
amețeala.
și de ce !

Mica publicitate
O Comerț. Servicii. In maga

zinele de specialitate din Oradea 
se află in vinzare următorul ar
ticol produs de întreprinderea 
de confecții din localitate, cu 
următorul tichet însoțitor : 
„Pantalon pt. băieți scurți din 
deșeuri".

• Se caută de urgență meș
terii care au săpat șanțul adine 
de pe strada Pajiștei din Bra
șov, pe care nu l-au mai as
tupat, de luni de zile și in ju
rul căruia a început să crească 
iarbă.

© Cu profundă durere, con
ducerea cooperativei de pro
ducție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor din Vînju Mar^ a- 
nunță că, din cauza sticlelor 
nespălate cum trebuie și a lip
sei de echipament de protecție 
corespunzător, secția de băuturi 
răcoritoare loco a fost închisă. 
Ii vom păstra o nedorită amin
tire.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii
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în articolul „Producția de legume 
este bună, să se asigure și ambalaje 
și mijloace de transport pe măsură11, 
apărut in „Scînteia11 din 9 septembrie, 
au fost prezentate stadiul recoltării 
culturilor de sezon, evidențiindu-se 
rezultatele bune ale legumicultorilor 
din Apahida, Cițcău și de pe Valea 
Arieșului din JUDEȚUL CLUJ, ca și 
unele neajunsuri constatate pe cir
cuitul recoltare-depozitare-desface- 
re, determinate de lipsa ambalajelor 
și a mijloacelor de transport.

Am revenit la Trustul județean al 
horticulturii Cluj cu intenția de a 
afla ce măsuri au fost luate pentru 
a se asigura preluarea operativă și 
transportul tuturor legumelor strîn- 
se in fiecare zi, astfel ca acestea să 
ajungă în stare proaspătă în maga
zinele de desfacere, în depozite și în 
unitățile de industrializare. Din da
tele oferite rezultă că pînă in sea
ra zilei de 26 septembrie au fost 
recoltate peste 54 500 tone legume, 
ceea ce reprezintă 66 la sută din 
producția preliminată pe acest an. 
De asemenea, cartofii au fost re
coltați pe 89 la sută din suprafața 
cultivată.

Din grădinile județului Prahova'se 
string și se livrează cantități în
semnate de roșii, ardei, vinete, var
ză si rădăcinoase. Am urmărit în
deaproape cum decurge transportul 
legumelor spre oraș. In acest scop, 
ne-am aflat mai multe zile la de
pozitul central Ploiești al I.L.F. 
Prahova. Iată cîteva constatări.

în primul rînd, am căutat răspuns 
la intrebarea : dacă I.T.A. asigură 
zilnic numărul de autovehicule sta
bilit prin grafice. De la tovarășul Ion 
Măhărescu, șeful biroului auto .al 
I.L.F.. aflăm că tonajul zilnic pe 
care-1 primesc este mulțumitor, apro- 
piindu-se de cel planificat. Totuși, 
I.L.F. Prahova nu se descurcă, ne
voile de transport fiind mai mari. 
Ca atare, pe cîmp au început să se 
stringă mari cantități de legume și 
cartofi. De ce nu ajung mijloacele 
de transport ? Pentru că parcul auto 
nu este bine gospodărit. Să exempli
ficăm. Unii conducători auto se pre
zintă la poarta depozitului I.L.F. 
pentru a pleca în cursă nu la pri
mele ore ale dimineții — așa 
cum e stabilit — ci după ora 
șapte și chiar mai tirziu. în

în articolul apărut se critica și fap
tul că Ia ferma cooperativei agricole 
Apahida lipseau lăzile pentru tomate 
și castraveți, iar legumicultorii din 
comunele Moldovenești, Mihai Vitea- 
zu și Plăiești nu dispuneau de sacii 
necesari pentru ambalarea cepei. Care 
este situația in prezent ? Ne-am de
plasat la Apahida și Jucu. Șefii fer
melor ne-au spus că lucrurile s-au 
schimbat in bine : le-au fost asigu
rate ambalajele pentru toate produ
sele. De fapt, ambele unități au li
vrat, în ultimele zile, cele mai mari 
cantități de legume pentru desfacere 
și industrializare. De asemenea, a 
fost rezolvată problema asigurării sa
cilor pentru unitățile agricole situate 
pe Valea Arieșului.

Un alt aspect criticat viza tendința 
conducerii unor cooperative agricole 
de a valorifica direct pe piață o parte 
din producția de legume, neglijîn- 
du-se indeplinirea obligațiilor con
tractuale. La intervenția organelor de 
partid și de stat, unitățile agricole 
pun acum pe primul plan livrarea 
produselor la fondul de stat. Coope
rativa agricolă Jucu a livrat 50 tone 
de tomate și 5 tone de ardei, coope-

rativa agricolă Călărași — 23 tone de 
vinete și 16 tone de tomate. La C.L.F. 
Dej, cooperatorii din Cășei au trans
portat 48 tone de legume, iar cei din 
Mintiu Gherlii — 20 tone de tomate 
și 21 tone de ardei. Conducerile aces
tor unități s-au obligat să livreze la 
fondul de stat toate legumele și car
tofii recoltați.

Cit privește mijloacele de transport, 
se cuvine să menționăm că, în urma 
măsurilor luate de comandamentul 
agricol județean. întreprinderile de 
specialitate au asigurat autocamioa
nele necesare preluării produselor 
corespunzător prevederilor din grafi
cele de livrări stabilite între centrele 
de legume și fermele furnizoare. în- 
trucit în grădini există încă mari 
cantități de legume este absolut ne
cesar să se mențină un ritm susținut 
la recoltarea, sortarea, transportul și 
depozitarea tuturor produselor de 
sezon, să se asigure in continuare 
ambalajele necesare și respectarea 
strictă a graficelor zilnice de livrare 
în fiecare fermă legumicolă.

Costel ȘTEFANEȘCU 
corespondentul „Scînteii"

buzău Porumbul 
-70 la sută 

recoltat
în județul Buzău au fost re

cuperate restanțele la recoltarea 
porumbului, realizările pînă in 
seara zilei de 26 septembrie în- 
sumind peste 70 la sută din cele 
84 227 hectare. Comandamentul 
județean pentru agricultură a 
trecut la aplicarea unor mă
suri ferme și chiar la sancțio
narea unor cadre de conducere 
dip unitățile agricole și de la 
consiliile populare unde s-au 
înregistrat serioase rămineri în 
urmă la recoltarea porumb,ului 
datorate, în principal, slabei 
mobilizări a forțelor. întârzieri
le constatate în unitățile din 
consiliile unice Pogoanele. Sme- 
eni și Rm. Sărat au ca princi
pală cauză faptul că locuitorii 
de aici s-au ocupat mai mult de 
strîngerea roadelor de pe lotu
rile in folosință. Ritmul în care 
se lucrează acum garantează că 
recoltarea se va încheia în bune 
condiții.

Stelian CHITER 
corespondentul „Scînteii*

0 „barieră" (pe jumătate ridicată} 
in calea transportului

Seara, in ședință, organizarea este perfectă...
una din zile am numărat peste 
20 de autovehicule care nu pleca
seră în cursă nici după ora opt. In 
ziua următoare am făcut numără1 
toarea din nou. De data aceasta, la 
ora nouă se aflau la poartă cam 
tot atâtea autovehicule.

unii conducători auto se plimbă cu 
cartofii de colo pină colo și nimeni 
nu vrea să-i preia. Să ascultăm ce 
spune Constantin Zidaru : „Vineri 
am încărcat cartofi de la C.A.P. 
Albești. Am venit aici, Ia depozit. 
JMu au fost primiți deoarece nu-s

Cum se desfășoară transportul legumelor 
în unele unități din județul Prahova

Răspunderea pentru slaba utili
zare a mijloacelor de transport 
revine și I.L.F. Prahova. Foarte 
mult timp se irosește cu staționă
rile. care durează ore și chiar zile 
întregi, mai ales la descărcarea car
tofilor. Iată citeva cazuri. Cu o zi 
înainte, la ora 14, Traian Npjlocan 
(mașina 21-PH-2 254) sosise cu car
tofi de la C.A.P, Albești. A doua 
zi, pe la 10, era tot pe platformă și 
nu intrase la descărcat. O organiza
re cum nu se poate mai proastă la 
descărcarea cartofilor !

Din cauza dispecerilor de la I.L.F.,

de calitatea întâi. Mi s-a spus să-l 
duc la depozitul de la Gara de 
Nord. M-am dus. Nici aici nu mi 
i-au primit, intrucît aveau cartofi 
destui. Am plecat apoi pe la niște 
magazine C.L.F. să scap de încăr
cătură. în două zile am făcut 60 
de knrjși am mai pierdut și o zi cu 
staționările11. Cum se poate vorbi 
într-o asemenea situație de folosirea 
eficientă a capacității auto ?

în unele cazuri, vina pentru fo
losirea nerațională a mijloacelor de 
transport este și a unităților agri
cole. Că recoltarea se face in unele

cooperative agricole încet, că nu se 
respectă graficele, ne-o demon
strează evidențele^ zilnice. Inginerul 
Gheorghe Șulț, directorul I.L.F. 
Prahova, ne spune : „Am stabilit că 
C.A.P. Tomșani să livreze în- 
tr-una din zile cinci tone de roșii 
și două tone de ardei. Am trimis o 
mașină, dar de la Tomșani n-am 
primit nimic. Așa se întâmplă și la 
C.A.P. Gherghița, la ferma legumi
colă Petroșani, la C.A.P. Cocorăști- 
Colț, la Pucheni. Concluzia ? Una 
se stabilește in ședința de joi seara 
cind se întocmesc graficele de 
livrare și alta se întâmplă după 
aceea11.

Considerăm că nu mai este ne
voie și de alte argumente pentru a 
cere organelor în drept să ia mă
suri urgente ca toți factorii care 
răspund în această campanie de 
strîngere a legumelor și transpor
tarea lor la piețe și în depozite să 
acționeze ferm, astfel incit tot rodul 
bogat al grădinilor să fie valorificat 
cit mai bine.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii”

în unitățile agricole din JUDE
ȚUL IALOMIȚA recoltarea porum
bului se desfășoară in ritm susținut. 
Viteza zilnică de 3 000 hectare a fost 
realizată și chiar depășită in săptă- 
mina 19—25 septembrie. Aceasta a 
contribuit ca pină in prezent produc
ția să fie strinsă de pe 65 000 hec
tare din cele 95 000 cultivate.

Dacă ritmul zilnic la recoltat a 
fost respectat, nu același lucru se 
întâmplă, sau mai bine-zis s-a în
tâmplat, la transportul producției din 
cîmp la bazele de recepție. Aceasta 
a determinat ca la ora actuală în 
județul Ialomița șă se afle in cîmp, 
pe pat de coceni, aproape 70 000 tone 
de porumb. Care sint cauzele acestei 
situații 7

Din documentările efectuate în 
mai multe unități și din discuțiile 
avute la dispeceratul care coordo
nează transportul în cadrul coman
damentului județean pentru agricul
tură, am reținut o serie de motive 
obiective, dar și deficiențe ce țin de 
buna organizare a muncii, de folo
sirea cu eficiență a fiecărițl autoca
mion, cuplu de remorci și atelaj. Se 
invocă, și pe bună dreptate, faptul 
că nici pină la 25 septembrie capa
citatea de transport programată pen
tru campania agricolă nu depășește 
80 la sută din cea planificată.

Pentru realizarea ritmurilor plani
ficate, la transportul produselor agri
cole ar fi fost necesară o capacitate 
însumînd 26 400 tone zilnic, cu care, 
la 2,6 curse pe zi. s-ar fi putut 
transporta 70 000tone. La ora ac
tuală însă, cțjnacjtatea existentă, 
împreună cu atelajele ce însumează 
I 800 de tone, este de numai 19 000 
tone, cu care se transportă zilnic 
doar 55 000—56 000 tone. Mijloacele 
dislocate din județele Brașov, Covas- 
na și Hunedoara au ajuns în Ialomița 
cu mari întîrizeri față de datele sta
bilite și nu în numărul prevăzut. De 
exemplu, de la I.T.A. Brașov ar fi 
trebuit să sosească, la 5 septembrie, 
mijloace, de transport cu o capaci
tate de 1 500 tone, iar primele auto
camioane s-au prezentat la unități 
pe 8 septembrie, iar pină la 25 sep
tembrie, acestea însumau o capaci
tate de transport doar de 525 tone. 
Cu întîrziere au sosit și autocami
oanele din județele Hunedoara și 
Covasna. Dacă mijloacele auto din 
aceste județe ar fi sosit conform pro
gramului și in numărul stabilit, pină 
la 25 septembrie ele ar fi putut 
transporta încă 65 300 tone.

La întârzierea mijloacelor de 
transport se adaugă insă și alte de
ficiențe, cum sint cele constatate în

unitățile din consiliile unice agro
industriale Sinești, Condeești, Fă- 
căeni și Gura Ialomiței. Aici, din 
autocamioanele repartizate de la 
I.T.A. Hunedoara și I.T.A. Brașov, 
zilnic, datorită defecțiunilor, capaci
tatea de transport este diminuată cu 
20—25 la sută. Cu toate aceste dere
glări, în săptămîna 19—25 septem
brie s-a transportat la bazele de re
cepție mai mult porumb decit in pe
rioada 1—17 septembrie, in condi
țiile în care, în ultima săptămîna, a 
început și recoltarea sfeclei de za
hăr. Aceasta este urmare a faptului 
că, in săptămîna 19—25 septembrie, 
media curselor efectuate zilnic a 
ajuns la 2,8, față de 1,9 în perioa
da 12—18 septembrie. Astfel, prin 
mai buna organizare a muncii în 
cîmp și la bazele de recepție, zilnic 
s-a cîștigat o cursă, ceea ce a în
semnat 19 000—20 000 de tone trans
portate în plus.

Dar „barierele11 In calea unei 
cît mai bune desfășurări a traspor- 
turilor sînt determinate și de 
modul defectuos in care unele uni
tăți organizează încărcarea mij
loacelor in cîmp și preluarea gre
oaie a producției la bazele de recep
ție, fapt ce determină staționări 
mult mai mări decit cele prevăzute.

Dacă la cooperativele agricole de 
producție Grindu, Cocora, Reviga, 
Miloșești. Grivița, Țăndărei și I.A.S. 
Balaciu mijloacele de transport fac 
cite patru .curse pe zi, 50 la sută 
din ’capacita'te fiind ' încărcată db 
seara, in altele se fac doar două 
druniiirir săti > doar Wul, cum este 
cazul conducătorilor auto ce trans
portă porumbul de la C.A.P. Fe
tești. în unitățile evidențiate ca
mioanele, cuplurile de remorci sau 
atelajele sint încărcate in citeva 
minute, întreaga forță existentă la 
recoltat fiind mobilizată la a- 
ceastă operațiune.

în unitățile cu mari cantități de 
porumb in cîmp. cum sint cele din 
consiliile unice agroindustriale 
Bordușani, Făcăeni, Gura Ialomiței 
și Fetești, comandamentul județean 
pentru agricultură a întreprins 
măsuri eficiente pentru impulsio
narea transportului, asigurind prin 
întrajutorare forțe manuale sporite 
la încărcare și o continuă urmă
rire a activității desfășurate de 
conducătorii auto. Pentru fiecare 
unitate mijloacele de transport au 
stabilite rutele cele mai scurte și 
punctele de descărcare și depozitare 
în bazele de recepție.

Mihai VIȘOHU 
corespondentul „Scînteii “

Avantajele
(Urmare din pag. I)
ciștiguri totale de 2 900—3 400 lei. Al
ții, care nu și-au îndeplinit norma zil
nică și au absentat nemotivat de la 
lucru, au avut retribuția diminuată, 
ciștigind cu 150—200 lei mai puțin 
față de retribuția tarifară. Un lucru 
este limpede pentru toată lumea : 
aplicarea acordului global în cadrul 
brigăzii ii stimulează pe cei harnici, 
aduce cîștigurile la nivelul eforturi
lor fiecăruia. Unii au încercat să spu
nă că uneori sînt avantajați munci
torii cu categorii mari de calificare, 
in dauna celor tineri, lată insă că doi 
muncitori de aceeași categorie — a 
6-a — au avut in august ciștiguri net 
diferențiate după aportul fiecăruia la 
rezultatele brigăzii : Ion Nicolae —
3 410 lei, iar Ion Mitrana — 2 666 lei.

La fel stau lucrurile și in brigada 
condusă de sudorul Florea Bu- 
tovschi. Cei 23 de muncitori at bri
găzii se pot mindri că ei constituie 
una din formațiile cu rezultate con
stant bur.e nu numai în secție, 
dar și pe întreaga uzină. Și aici se 
aplică de mai mult timp acordul glo
bal și, așa după cum ne spune șeful 
brigăzii, muncitorii sînt mulțumiți 
cind văd că eforturile le sînt recom
pensate. Luna trecută, sporul de acord 
pentru depășirea planului s-a ridicat 
la 10 Ia sută, cîțiva sudori cîștigînd
4 000 de lei.

— Este foarte bine că Decretul pri
vind generalizarea muncii în acord 
global leagă direct nivelul retribuției 
de producția fizică realizată la nive
lul brigăzii — apreciază Florea 
Butovschi. Acest lucru ne va permite 
să știm cu exactitate la începutul lu
nii ce avem de executat în condițiile 
unei aprovizionări tehnico-materiale 
corespunzătoare, evitând munca în 
asalt.

Prin generalizarea acor
dului global - de la munci
tor la director — o răspundere 
Unică întreprinderea se află in
tr-un continuu proces de moderni
zare. Trecerea la executarea unor 
utilaje necesare programului de ener-

muncii în acord global
getică nucleară al țării implică mo
dernizarea fabricației și a dotărilor, 
ridicarea gradului de pregătire pro
fesională a muncitorilor și specialiș
tilor. Practic, fiecare om, fie el 
muncitor sau specialist cu vechi 

la „Grivița 
sau 

simte dator

Practic, 
sau 

de serviciu 
fie proaspăt calificat 
stagiar, se

state 
roșie11, 
inginer ___
sa participe cu o soluție, cu o idee 
la bunul mers al activității uzinei. 
Și dacă multe din problemele ce pă
reau de competența strictă a spe
cialiștilor și-au găsit o mai rapidă 
rezolvare prin participarea muncito
rilor la soluționarea lor, realitatea 
dovedește că și specialiștii sc Impli
că tot mai mult în procesul efectiv 
al muncii. Experiența dovedește în 
acest caz justețea prevederilor din 
decret, care stabilește condițiile de 
participare ale maiștrilor, ingineri
lor și tehnicienilor la munca nemij
locit productivă, pentru executarea 
unor lucrări complexe, de mare teh
nicitate.

— Practic, toate sectoarele uzinei 
contribuie Ia realizarea producției 
fizice planificate, ne spune direc
torul întreprinderii, tovarășul Stelian 
Necula. încă de la contractarea pro-
ducției și aprovizionarea tehnico-ma- 
teriaiă se pun bazele îndeplinirii co
respunzătoare a planului. Apoi, o 
contribuție deosebită în realizarea In 
bune condiții a contractelor revine 
atelierelor de proiectare, secțiilor 
care asigură sculele, dispozitivele și 
verificatoarele. Rolul decisiv 11 au

desigur secțiile de fabricație, dar în
deplinirea indicatorilor de plan de
pinde și de serviciile de desfacere, 
de transporturi și control al calității. 
Iată de ce consiliul de conducere al 
întreprinderii și organizația de partid 
consideră că, practic, toți oamenii 
muncii de la „Grivița roșie11 an con
diții să lucreze in acord global. Apli
carea, incepind de luna viitoare, a 
prevederilor Decretului Consiliului 
de Stat privind generalizarea acor
dului global va determina o măsurare 
mai exactă a eforturilor fiecărui om al 
muncii, va recompensa hărnicia și 
competența, punînd o barieră solidă 
chiulului, lucrului de mintuială. în 
plus, prevederea potrivit căreia pla
nul trebuie îndeplinit la toate sor
timentele, nerealizările neputînd fi 
compensate cu realizarea peste plan 
a altor produse lichidează o practi
că anterioară a unor intreprinderi, 
întronind disciplina in relațiile de 
colaborare și cooperare interuzinale.

Un lucru trebuie subliniat în în
cheierea acestor rînduri. Puternicul 
colectiv muncitoresc de la „Grivița 
roșie11, colectiv fruntaș pe ramură, a 
înțeles esența formei de retribuire 
în acord global și este hotărît ca, 
mobilizat de forța stimulatoare a 
noilor prevederi, să le confere In 
practică deplina lor valoare, Înde
plinind integral, la toți indicatorii, 
planul pe anul 1983.

Dan CONSTANTIN

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins intre 27 septembrie, ora 21 — 30 
septembrie, ora 21. In țară : Vremea va 
fi in general frumoasă, cu cerul varia
bil. mal mult senin in sudul țării. Izo
lat. în regiunile nordice, va ploua slab. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat,

cu intensificări locale la munte și Izo
late în estul tării, la începutul interva
lului. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 2 și 12 grade, iar cele ma
xime între 14 șl 24 de grade. Local, în 
nordul și centrul tării, In primele nopți, 
se va produce brumă. Dimineața ceată 
locală, tn București : Vremea va fl 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin, Vîntul va sufla slab pină * la 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între S șl 10 grade, iar cele 
maxime Intre 18 și 22 de grade. (Otilia 
Diaconu, meteorolog de serviciu).

ieri, IN bucurești : S-au mutat alte două blocuri

Numeroși bucure steni 
au asistat ieri la noua 
operațiune de translare a 
două blocuri de locuințe

situate pe Șoseaua Stefan 
cel Mare la numerele 18 
și 20 : unul cu cinci, ce
lălalt cu șapte niveluri.

Așezate pe căi de rulare 
din șine de oțel, blocurile 
și-au început deplasarea 
la ora 7,39 cu o viteză de 
1,59 metri pe oră.

Cu citeva luni in urmă, 
pe aceeași arteră, colț cu 
strada Aurel Vlaicu, a 
mai fost deplasat un bloc 
de locuințe. Si totuși, de 
data aceasta operațiunea 
de translare a oferit ele
mente inedite. Intii, pen
tru că s-au mutat două 
clădiri intim legate, a că
ror decuplare ar fi însem
nat sacrificarea uneia din 
ele. In al doilea rînd, cele 
două imobile au o greu
tate dublă față de blocul 
mutat anterior, cintărind 
cit o garnitură de tren 
formată din 640 de vagoa
ne. In al treilea rind, 
transportul s-a făcut nu 
prin tragere, ci prin îm
pingerea clădirilor către 
noul amplasament aflat la 
o distantă de 7,26 metri 
de locul inițial.

Cetățenii din cele două 
blocuri au privit din pro
pria locuință cum sint 
transportați cu casă cu 
tot. N-a fost nevoie să-și 
mute nici un obiect din 
locuință, n-au dus lipsă 
de lumină electrică, apă, 
lift, telefon. In aparta
mentul de la etajul III, 
al familiei Maican, gaz
dele ne-au împărtășit ad
mirația și recunoștința 
față de întreaga echipă 
care a participat la aceas
tă lucrare, incepind cu 
proiectanții de la Institu
tul „Proiect" București, 
in frunte cu ing. Eugen 
Iordăchescu-, autorul prin
cipal al procedeului de 
translare a clădirilor, pre
cum și specialiști de la 
I.C.E.D. După patru 
luni de operațiuni pre

gătitoare. timp in. care 
s-au făcut lucrări de fun
dații pe noul și vechiul 
amplasament, s-a realizat 
cadrul purtător, s-au 
montat utilajul de trans
port si elementele de îm
pingere, deplasarea imo
bilelor s-a consumat în 
citeva ore. Atit a durat 
alinierea lor la frontul de 
clădiri noi de pe Șoseaua 
Ștefan cel Mare.

Referindu-se la eficien
ța economică a acestui 
gen de lucrări, inginerul 
Eugen Iordăchescu a rele
vat un singur aspect din 
numeroase altele. Pen
tru deplasarea clădirilor 
s-au folosit doar două 
sortimente de materiale 
— ciment si oțel —. față 
de cele circa 11 000 cit 
reprezintă nomenclatorul 
pentru un bloc de locuit. 
Utilajele întrebuințate 
sint aceleași care au ser
vit la celelalte deplasări 
similare făcute în Bucu
rești. Deci, contabilicește 
vorbind, costul deplasării 
celor două blocuri repre
zintă 28 și, respectiv, 32 
la sută din valoarea nece
sitată de demolarea și re
facerea lor in alt loc. A- 
vantajele procedeului sint 
evidente. Nu intimplător, 
chiar acolo, pe șantier, 
s-au făcut noi propuneri 
de salvare pe această 
cale a unor construcții cu 
mare valoare arhitectoni
că. Asemenea propuneri 
au venit și pe alte căi, 
nu numai din București, 
ci și din țară. Cea mai 
certă dovadă că echipa 
care aplică sistemul de 
translație a clădirilor se ' 
află pe drumul cel bun.

Gabriela BONDOC
Foto : Sandu Cristian
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Întîlnire Ia C. C. al P. C. R
Stimate tovarășe,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din 

și al meu personal, vă transmit calde mulțumiri pentru salutul 
pe care mi le-ați adresat cu prilejul alegerii mele de către 
partidului nostru în funcția de secretar general.

Acest congres a marcat dobindirea deplinei noastre legalități 
victorie a tuturor forțelor democratice din țară.

Conștienți de responsabilitatea ce ne revine, solidaritatea ce o mani
festați față de noi constituie un important sprijin al luptei poporului argen
tinian pentru eliberare națională și socială, pentru cauza comună a socia
lismului și păcii.

Argentina 
și urările 
Congresul
electorale,

t
ATHOS FAVA

Secretar general 
al Partidului Comunist din Argentina

Tovarășul Uie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., împreună cu tova
rășul Nicolae Constantin, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., s-au întîlnit, 
luni, cu delegația Federației Sindi
catelor Palestiniene, condusă de 
Fathi Raghib, secretar general al 
federației, care efectuează o vizită 
de prietenie in țara noastră, la invi
tația Consiliului Central al U.G.S.R.

în cadrul întrevederii s-a efectuat 
un schimb de opinii privind activi-

tatea și preocupările sindicatelor din 
România și ale Federației Sindicate
lor Palestiniene și s-a exprimat, tot
odată, dorința de a dezvolta și adinei 
și in viitor bunele relații existente 
între cele două sindicate, în inte
resul popoarelor român și palesti
nian, al cauzei păcii șl securității 
mondiale, al cooperării și colaborării 
internaționale. Au fost abordate, de 
asemenea, unele aspecte ale situației 
internaționale, îndeosebi ale evolu
ției situației din Orientul Mijlociu, 

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, prietenească. IN EUROPA, ÎN ÎNTREAGA LUME

Convorbiri la Consiliul Central al U.G.S.R.
Simpozion omagial

Ieri, la Muzeul Militar Central a 
avut loc simpozionul „Mihai Vitea
zul — simbol al unității și indepen
denței naționale", prilejuit de împli
nirea, în această toamnă, a 390 de 
ani de la urcarea domnului Unirii 
pe tronul-muntean. Simpozionul, or
ganizat de Direcția Generală a Ar
hivelor Statului și instituția-gazdă, 
se înscrie în suita manifestărilor 
consacrate împlinirii a 65 de ani de 
la făurirea statului național unitar 
român.

Au fost evocate personalitatea 
ilustrului voievod, epocala sa înfăp
tuire — prima unire a Țărilor Ro
mâne —, temeiurile istorice ale mă
reței sale opere politice, largul ecou 
al țiptelor Viteazului în conștiința 
eu >peană a vremii, ca și a posteri
tății. A fost subliniată preocuparea 
marelui domnitor pentru întărirea 
capacității de apărare a țării, pentru 
înzestrarea tehnică a armatei ro
mâne și s-au trecut in revistă sigi
liile folosite în epocă pentru auten
tificarea documentelor emanate din 
cancelaria voievodală, reliefîndu-se 
mai ales valoarea pecete! sale de pe 
documentele din vara anului 1600,

„Mihai Viteazul
in care simbolul heraldic dădea 
glas idealului refacerii Daciei stră
bune.

Cu același prilej a fost prezentat, 
in avanpremieră, un nou volum al 
seriei de documente externe „Mihai 
Viteazul in conștiința europeană". 
Acest volum, al doilea din șirul ce
lor patra care alcătuiesc seria, cu
prinde extrase din 38 de lucrări apă
rate in diferite țări europene de la 
sfirșitul secolului al XVI-lea și pină 
în secolul al XVIII-lea. Extrasele 
reunite în volum aduc noi și semni
ficative mărturii ale prețuirii cu 
care contemporanii, ca și posterita
tea, l-au înconjurat pe cel care un 
izvor de epocă ii numea „restitutor 
Daciae".

în încheierea manifestării a fost 
prezentat filmul „Sigiliile — mărtu
rii ale trecutului" (realizat in co
laborare cu Direcția Generală a Ar
hivelor Statului) 
nică în imagini 
român pentru a 
stăpin pe soarta 
șească, pentru 
pentru dreptate 
(Silviu Achim).

— adevărată cro- 
a luptei poporului 
trăi liber și singur 
sa în vatra strămo- 
unitate națională, 

și egalitate socială.

Cronica zilei

La București au avut loc convor
biri între delegația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., condusă de tova
rășul Nicolae Constantin, membru ai 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al P.C.R., președin
tele Consiliului Central 
și delegația Federației 
Palestiniene (F.S.P.), 
Fathi Raghib, secretar 
federației, care, la, invitația Consi
liului Central al U.G.S.R., a efectuat 
o vizită de prietenie în țara noastră.

întîlnirea a prilejuit un larg 
schimb de informații și opinii asupra 
activității și preocupărilor sindicate
lor din România si ale Federației 
Sindicatelor Palestiniene, precum și 
în legătură cu unele probleme ale 
vieții internaționale.

Subliniindu-se satisfacția pentru 
evoluția pozitivă a legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre Uniu
nea Generală a Sindicatelor din 
România și Federația Sindicatelor 
Palestiniene, a fost exprimată 
ța reciprocă de a dezvolta și 
colaborarea lor.

S-a evidențiat contribuția 
ritoare pe care o au la întărirea și 
extinderea legăturilor de prietenie și 
solidaritate dintre sindicatele și oa
menii muncii români și palestinieni, 
dintre poporul român și poporul pa- 

intîlnirile și convorbirile 
Ceaușescu,

al U.G.S.R., 
Sindicatelor 

condusă de 
general al

dorln- 
intări

hotă-

în perioada 20—26 septembrie, la 
invitația Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, o 
delegație a Consiliului Central al 
Uniunii Țărănești de Ajutor Reci
proc din Republica Democrată Ger
mană, condusă de Rosier Rainer, 
vicepieședintele organizației, a fă
cut o vizită de documentare și schimb 
de experiență în țara noastră.

în timpul șederii în România, oas
peții au vizitat unități agricole de 
stat și cooperatiste din județele Ia
lomița și Constanța.

Delegația a fost primită și a avut 
convorbiri cu tovarășul Marin 
Vasile, președintele U.N.C.A.P.

La întrevedere a luat parte dr. 
Siegfried Bock, ambasadorul R.D. 
Germane la București.

★
Delegația Consiliului Federal al 

Tineretului din R. F. Germania 
(D.B.J.R.), condusă de Rudolf Hel
frich. vicepreședinte al D.B.J.R., care 
a participat, în perioada 19—25 sep
tembrie a.c.. la întîlnirea prieteneas
că dintre reprezentanți ai tineretului 
din Republica Socialistă România și 
ai, tineretului din R,F. Germania, a 
părăsit Capitala.

La încheierea programului, dele- 
iatia D.B.J.R. a avut convorbiri la 
Marea Adunare Națională, a vizitat 
obiective social-culturale din Capi
tală.

Delegația D.B.J.R. a avut o intîl- 
nire cu tovarășul Pantelimon. Găvă- 
nescu. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. In cadrul căreia au fost rele* 
--ate evoluția continuă a raporturilor

de colaborare 
D.B.J.R., dintre 
blica Socialistă 
Germania, dorința comună 
volta in continuare aceste 
în interesul cauzei păcii, 
și dezarmării în Europa și 
ga lume.

dintre U.T.C. și 
tineretul din Repu-
România și R. F. 

de a dez- 
raporturl, 
securității 
in întrea-

★
La librăria „Mihail Sadoveanu" 

din Capitală a fost deschisă, luni la 
amiază, o expoziție de carte din 
R. D. Germană. Sint prezentate circa 
400 de cărți și reviste din diverse 
domenii ale științei publicate de 
„Akademie Verlag" din Berlin.

Despre rolul schimburilor științi
fice și culturale în mai buna cunoaș
tere a vieții spirituale din cele două 
țări au vorbit la deschiderea expo
ziției acad. Caius Iacob, membra al 
Prezidiului Academiei Republicii 
Socialiste România, și .prof. dr. Lo
thar Berthold, directorul editurii 
expozante.

Au luat parte dr. Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D.G. la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Extragerea I ; 4 41 11 75. 
Extragerea a II-a : 7 35 67 16. 
Extragerea a IlI-a : 51 2 20 42.
Fond total de cîștiguri : 506 027 lei.

lestinian, 
dintre tovarășii Nicolae 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei.

Fathi Raghib a relevat cu acest 
prilej înalta apreciere și recunoștin
ța pe care oamenii muncii palesti
nieni le nutresc față de solidaritatea 
și sprijinul multilateral și consec
vent pe care România socialistă, po
porul român le acordă cauzei po
porului palestinian, față de iniția
tivele și activitatea neobosită ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
reglementarea politică globală a pro
blemelor din Orientul Mijlociu, pen
tru realizarea unei păci juste și du
rabile în această zonă, pentru îm
plinirea aspirațiilor naționale ale po
porului arab palestinian.

A fost exprimată solidaritatea șln- 
dicatelor și oamenilor muncii din 
România cu lupta dreaptă a poporu
lui palestinian.

De ambele părți a fost subliniată 
necesitatea întăririi unității de ac
țiune a mișcării sindicale internațio
nale și a participării ei mai active, 
alături de toate forțele democratice 
si progresiste din lume, la lupta pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru afirmarea și promovarea politicii 
de pace, destindere și colaborare in
ternațională.

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

★
în cursul șederii In România, de

legația Federației Sindicatelor Pa
lestiniene a vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Bucu
rești și județele Buzău și Prahova, a 
purtat discuții cu muncitori, cadre 
de conducere și activiști ai sindicate
lor din unitățile și județele vizitate.

NICI UN FEE DE RACHETE NUCLEARE!
Inițiativele României-în consens 
cu aspirațiile tuturor popoarelor

t
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Panoramic economic
11.35 Dublura (color). Episodul 1
12,10 ‘ ...........
12.35

Melodii populare
Desene animate. Povestiri din Pă
durea Verde
Telex
România pitorească
Amfiteatru studențeso
Uniyersul femeilor
100'1 de seri

16.00
16,05
16,25
17,05
17,50
20,01) Telejurnal (partial color)
20,15 Actualitatea în economie
20,30 Vldeoteca internațională (color)
21,00 La zi în 600 de secunde
21,10 Munca — izvor al bunăstării___________ _ . o

Majorarea retribuției în industria 
minieră

21,23 Telefllmoteca de aur. Toma Ca- 
ragiu. Medalion teatral. O produc
ție a Studioului de Film TV

22,30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
Telejurnal 
Buletinul rutier al Capitalei 
Publicitate
Salonul TV al artelor plastice 
Curier cetățenesc
Seară de muzică românească 
Telejurnal

20,00
20.15
20.30
20,35
21.15
21,25
22.30

UNIREA - năzuință statornică a poporului român
(Urmare din pag. I)
mărturisire că se trag". Este în 
aceasta, ca și în proclamația adresată 
în 1562 de domnul Iacob Heraclid 
Despot moldovenilor, o dovadă a 
conștiinței romanității pe care o 
avea poporul român și de care luau 
cunoștință toți cei intrați în contact 
cu realitățile românești. Pentru cro
nicarii maghiari și sași (Szamos- 
kozi, Krauss ș.a.), care au descris 
intrarea lui Mihai Viteazul în Tran* 
silvania și au relatat despre acțiu
nile de solidaritate ale populației de 
aci cu oastea învingătorului de la 
Selimbăr, era clar că toate acestea 
s-au petrecut pentru că românii din 
satele Transilvaniei erau „de același 
neam" cu cei veniți.

învățatul iezuit Bisselius, contem
poran cu Mihai Viteazul, întrebîn- 
du-se dacă îi este cineva mai apro
piat „transilvăneanului decît vecinul 
său din Țara Românească" găsea că 
traiul și înfățișarea lor sînt aceleași, 
că „ei nu sînt decît ramuri puțin 
deosebite ale aceluiași popor, de 
aceiași seminție, de aceiași rădăcină, 
de același nume, de 

iCăci daci sint aceștia 
altceva".

Unirea înfăptuită 
teazul nu s-a putut însă menține, dar 
a răscolit adine conștiința româ
nească și a lăsat urme durabile ; ea 
a însuflețit generațiile următoare în 
lupta lor pentru crearea statului na
țional român unitar și independent, 
iar figura eroului de la Călugăreni a 
căpătat contururi aureolate, personi- 
ficind ideea de unitate națională.

Solidaritatea românească. expri
mată prin termenul Dacia, a căpătat 
în secolele XVII-XVIII noi valențe. 
Cei mai destoinici dintre domnii 
români, urmași ai lui Mihal Vitea
zul, au nutrit și ei gîndul realizării

același singe, 
toți și nimic

de Mihal VI-

unității tuturor provinciilor româ
nești. Pe măsură ce progresul isto
ric a făcut ca ideea de națiune ro
mână să pătrundă ca un lichid fer- 
tilizant în popor, s-a născut idealul 
luptei pentru crearea statului na
țional unitar român. O strălucită 
pleiadă de cărturari români, incepînd 
cu reprezentanții de seamă ai Școlii 
ardelene. Samuil Micu. Gheorghe 
Șincai, Petru Maior și Ion Budai-De- 
leanu, au propagat prin școli, prin 
cultivarea limbii materne și a is
toriei patriei ideea naționalității ro
mâne și a unității ei. Dinicu Golescu 
Îndemna pe compatrioții săi „de la 
mai mare și pină la cel mai mic" 
să îmbrace haina „unirii și a virtuții, 
hotărind fieșcare să slujească Pa
trii". Proiectelor străine de „regat al 
Daciei", elementele progresiste ro
mânești, exponente ale aspirațiilor 
generale ale poporului, le-au opus 
planul unității și neatirnării națio
nale. „Dacia ! ăst nume, astă 
idee — consemna cărturarul mol
dovean Gh. Asachi în autobiografia 
sa — m-a electrizat".

Prin munca și lupta lor neobosită, 
revoluționarii de la 1848 au făcut ca 
ideea de unitate și naționalitate să 
devină idealul luptei tuturor ele
mentelor înaintate. „Deviza noastră 
— scria un revoluționar transilvan 
conducătorilor revoluției din Bucu
rești — să fie formarea Daciei".

Termenii Dacia (ce amintea de 
unitatea politică în care iși afla 
rădăcinile poporul român) șl Româ
nia (după numele de români ce 
și. l-au dat locuitorii din spațiul car- 
pato-danubiano-pontic din momen
tul intrării lor în lumina istoriei, ca 
sinteză etnică dintre daci și ro
mani) prin care se exprima odată 
cu epoca „luminilor" conștiința na
țională au căpătat, cu deosebire de 
la mijlocul secolului ai XIX-lea,

semnificația de program politic, de 
unificare și de construcție națională.

Anul 1859 a marcat, prin unirea 
Moldovei cu Țara Românească, în
cheierea unei prime etape pe dru
mul desăvîrșirii unității statului na
țional român. Acesteia i-a urmat, 
șase decenii mai tirziu, făurirea sta
tului național unitar român. Visul 
atitor generații de patrioți devenise 
realitate vie.

Astăzi, pe meleagurile strămoșilor 
săi, poporul român, sub conducerea 
partidului comunist, iși făureș
te un prezent de demnitate și 
prosperitate pe măsura măreției tre
cutului său. Unitatea națională, con
solidată necontenit in anii socialis
mului, pe temelia adincilor prefaceri 
ale acestui răstimp înnoitor, a depli
nei egalități în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei, fără deosebire 
de naționalitate, se dovedește a fi 
un uriaș izVor de tărie, o pirghie de 
impulsionare a mersului înainte al 
tării pe calea progresului, bunăstă
rii și civilizației. Strîns uniți, umăr 
lingă umăr și inimâ lingă inimă, am 
reușit efectiv să comprimăm, cu 
deosebire în acești ultimi 18 ani 
timpul, să făurim o înfățișare nouă, 
plină de strălucire, patriei, să edifi
căm o economie modernă, să schim
băm din temelii viata oamenilor, să 
așezăm țara la lqc demn și prețuit 
în șirul statelor lumii. Coeziunea de 
monolit a națiunii noastre ne-a dat 
putința să înfringem greutăți, să 
surmontăm obstacole. înfăptuind 
neabătut ceea ce ne-am propus. 
Unitatea strinsă a Întregii noastre 
națipni socialiste în jurul partidu
lui constituie și în continuare cheză
șia sigură că marile noastre proiecte 
de viitor, obiectivele înscrise în do
cumentele Congresului al XII-lea 
vor deveni realitate, spre gloria și 
măreția României socialiste, a bra
vului nostru popor.

cinema
O Baloane de curcubeu : SCALA 
(‘14 03 72) — /»; 11.15: 13,30: 15,45: 18:
20.15, GRIVITA (17 08 58) — 9; 11,15; 
13,30: 15.45: 18 : 20. FLAMURA (85 77 12) 
— 9: 111; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
0 Prințesa păun (gala filmului din 
R.P. Chineză) : STUDIO (59 53 15) —
19.
0 Un surta In plină vară : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 14,15; 13,30;
15,45: 18 : 20.
0 Aventuri Ia Marea Neagră t FES
TIVAL (15 63 84) — 9: 12; 16: 10.
® Misterele Bucureștilor : SALA 
MICA A PALATULUI — 17.15; 26,
EXCELSIOR (65 4 9 45) — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15, MELODIA <12 06 88) — 
9: 11,15; “ ............................... .....................
(47 46 75)
20.15.
0 Nea 
(50 35 94) 
TOMIS (21 49 46) — 9;
15,45; 18: 20, la grădină
6 Buletin de București :
(13 49 04) — 9.30: 1.1,39; 13,30.; 15.45; 18:
20.
0 întoarcerea din iad : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 41.1'5; 13,30.; 15.45: 18; 
20. AURORA (35 04 66) — 9; 11,15: 13,30: 
15,45: 18; 20.

13,30: 15.45; 18: 20.15, GLORIA 
— 0: 11,15; 13,30: 15.45; 18;

Mărln miliardar : DACIA 
— 9: 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20, 

11,15: 13,30:
— 19.13.

UNION

0 Cine Iubește șl lasă : PACEA 
(60 30 86) — 15.30: 17.30;
0 Ancheta a stabilit — 
miliard — 9: 11: 13; 15,30;
REASCA (33 29 71).
0 Melodii la Costinești :
Cil 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 B.D. Ia m'untc și la mare t MUN
CA (21 50 97) — 15: 17,15; 19,30.
0 Haiducii Iul Șaptecai : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Ultimul cartuș — 9: 11: 13.15:
Chirurgul Schroth — 15,30; 17,45; 20 : 
TIMPURI NOI (15 61 10).
0 Carnaval : BUZEȘTÎ (50 43 53) — 
15; 1B.30.
0 Intllnlre cu tinerețea : DRUMUL 
SĂRII <31 28 13) — 15,30.; 17.30; 19,30. 
0 Valul verde : VOLGA (79 71 26) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Cobra se Întoarce : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 10.45; 12,30; 14,15; 16,15: 
18,15: 20,15, la grădină — 19.
0 Femela dispărută : 
<16 29 17) — 9: 14,15; 13,30: 
20, la grădină — 19,1'5, 
(83 50 13) — 9: 11,15; 13,30: 
20.15.
0 Hercule cucereșto Atlantida : FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30:
15,45: 18:
0 Tess :
16; 19.
0 Marla 
...Șl a 
DOINA (16 35 38).

19.30.
20': Domnul
17,45 : FLO-

VIITORUL

CAPITOL 
; 13.45: 18;
CULTURAL 

15,45: 18:

20,15.
CENTRAL (14 12 24) — 9; 12;

Mlrabela — 9: 11: 13; 15;
fost jazul — 17; 19,15.

Știri sportive
O La Palatul sporturilor din Kiev 

au început luni întrecerile campio
natului mondial de lupte libere. în 
limitele categoriei 82 kg, Gheorghe 
Fodore ' 
puncte 
slavia),
Ivanov (Bulgaria) l-a învins pe Au
rel Neagu (România).

(România) l-a întrecut la 
pe Cedo Nikolovski (Iugo- 
la categoria 57 kg Ștefan

® După vjetoria obținută in cursa 
de canoe 500 m, din cadrul concursu
lui preolimpic desfășurat pe lacul 
Casitas din apropiere de Los Angeles, 
campionul mondial Costică Olaru 
(România) a terminat învingător și 
în proba de 1 000 m.

Au realizat, de asemenea victorii, 
in concursul de canotaj academic, 
echipajele românești de dublu vîsle 
(Marioara Ciobanu, Elisabeta Ole- 
riiufej. ș'i de 2 rame fără cîrmaci; ’aR-i. f 
cătuit din Rodica- Arba și Elena 
Horvat.

© Cea de-a 33-a ediție a Turului 
ciclist al Bulgariei, desfășurat în 13 
etape însumînd peste 1 605 km. s-a 
încheiat la Sofia cu victoria rutieru
lui bulgar Venelin Hubenov, Ia indi
vidual, și a selecționatei U.R.S.S. pe 
echipe. în această dificilă cursă, 
echipa României a avut o comportare 
meritorie, ocupînd în final locul trei. 
De menționat că toți componenții for
mației noastre (Mircea Romașcanu, 
Ionel Gancea, Constantin Cărutașu, 
Cornel Nicolae, Cristian Neagoe, Va- 
sile Apostol) s-au aliniat la start la 
numai 48 de ore după ce terminaseră 
Turul României. Mircea Romașcanu, 
animator al întrecerii, și-a confirmat 
valoarea, contribuind decisiv la clasa
rea reprezentativei noastre pe un loc 
fruntaș.

M. Romașcanu s-a clasat pe locul 8, 
la 7’46”. I. Gancea a ocupat locul 11, 
iar C. Căruțașu jocul 20. Clasamentul 
general pe echipe : 1. U.R.S.S. —
119 h 37’09” ; 2. Bulgaria la 11'46” ; 3. 
România la 18’40” ; 4. R.D. Germană 
la 20’58” ; 5. Ț.S.K.A. Sofia ; 6. Se
lecționata Sliven ; 7. Selecționata sin
dicală a Bulgariei ; 8, Polonia ; 9. 
Cehoslovacia ; 10. Iugoslavia ; 11.
Belgia.

O Rezultate înregistrate In etapa a 
C>-a a campionatului diviziei B la 
fotbal : Seria I : Progresul Brăila — 
Dunărea Călărași 1—0; F.C. Constanța
— Delta Tulcea 7—0 ; Unirea Dinamo 
Focșani — Gloria Bistrița 1—1 ; Glo
ria Buzău — Unirea Slobozia 1—0 ; 
in clasament conduce Gloria Buzău
— 11 puncte, urmată de Gloria Bis
trița și Progresul Brăila — cu cîte 9 
puncte ; seria a II-a : Progresul Vul
can București — Carpați Mîrșa 2—2; 
Șoimii Sibiu — F.C.M. Brașov 1—1 ; 
Metalul București — Automatica 
București 1—0 ; Dinamo Victoria 
București — Autobuzul București 
1—1 ; lideră a clasamentului este 
Carpați Mîrșa — 9 puncte, urmată de 
F.C.M. Brașov și Progresul Vulcan — 
cu cite 7 puncte ; seria a HI-a : So
meșul Satu Mare — Olimpia Satu 
Mare 2—3 ; C.F.R. Timișoara — Poli- • 
tehnica Timișoara 1—7 ; Rapid Arad
— U.T. Arad 2—1 ; Steaua C.F.R.
Cluj-Napoca — Universitatea Cluj- 
Napoca 0—1 ; C.S.M. Reșița — Gloria 
Reșița 2—0 ; în clasament conduce 
C.S.M. Reșița — 12 puncte, urmată de 
Politehnica Timișoara — 9 puncte și 
Universitatea Cluj-Napoca — 8
puncte.

• Vestul sălbatic t FEROVIAR 
(50 5149) — 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18; 20. 
la grădină — 19.
0 Dublu delict : LIRA (31 71 71) —
15,30; 17.45; 20, la grădină — 19,30.
0 Omul păianjen se întoarce : FE
RENTARI (80 4.9 85) — 15.30: 17,30:
19,30, COTROCENI (27 54 95) — 9.30 :
11,30: 13,30: 15.30; 17,30; 19,30.
0 Cascadorul Hooper : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11,13: 13,30: 15.45: 18: 20. 
0 Iubire fără soare : FLĂCĂRI 
(20 33 40) — 9,30; 11.30; 13,30; 16: 18,30. 
0 Micul lord : ARTA (21 34 86) — 0: 
ii; 13: 15; 17,15: 20.
O Elvis : MODERN (23 71 01) — 9:
11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15, la grădi
nă — 19.
0 Camionul de cursă lungă : GRĂ
DINA ARTA (21 31 86) — 19.
0 Despărțire temporară : GRADINA 
FESTIVAL (15 63 84) — 19. PARC HO
TEL <17 08 58) — 19.45.
0 Șatra: GRADINA GLORIA (47 46 75) 
— 19.

teatre
6 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu"

(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
orgă : Fellclan Roșea — 19.
0 Opera Română (13 18 57) ; Carmen 
— 13.
0 Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) ; Re
zervația de pelicani — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul șl 
bunul dumnezeu — 18.30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Ne
cunoscuta șl funcționarul — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi 
tineri din Verona — 18.
O Teatrul Giuleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Nu ne naștem toți la aceeași 
virstă — 19.30.
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vacanță la 
București — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
<13 13 00) : La Izvor de dor și clntec — 
18,30.
0 Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) : 
Piatră la rinichi — 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 18.30.
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Și dacă se învlrtește — 17.
6 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : în
cotro, căluțule 7 — 17; (la 'clubul 
UREMOAS) : Șoricelul și păpușa — 
17.
® Circul București (11 01 20) : Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19.30.

„Nu rachete In Euro
pa !“, „Dezarmare — 
pace I", „Vrem pace pe 
Pămint !“ — năzuințele
arzătoare ala întregului 
nostru popor-, exprimate 
prin asemenea lozinci, 
și-au găsit o puternică 
expresie și în cadrul mi
tingului care a avut loc 
luni la întreprinderea de 
electronică industrială 
din București. Vorbitorii 
au adus un vibrant oma
giu 
se, 
a 
Ceaușescu, consacrată o- 
pririi cursei înarmărilor 
nucleare în Europa și în 
întreaga lume, au dat 
glas voinței 
colectiv 
triumfînd 
trece la 
cleară in 
berarea continentului de 
amenințarea distrugerii. 
„Așteptăm cu nerăbdare 
ziua cînd rachetele, 
tancurile, avioanele de

activității inten- 
profund umaniste, 

tovarășului Nicolae

au
Întregului 

de a vedea 
rațiunea și a se 
dezarmare nu- 

Europa, la eli-

luptă vor lua drumul oțe- 
lăriilor spre a fi retopite 
în forme noi — ca trac
toare, mașini, strunguri" 
— arăta electronista 
Elena Zamfir.

Asupra necesității ur
gente de a se renunța la 
instalarea de noi mijloa
ce de distrugere în masă, 
de a se retrage și dis
truge cele existente, pină 
la eliberarea Europei de 
armele atomice a insistat 
în cuvîntui său maistrul 
Ștefan Jiloveanu. „Se 
impune, a spus el, ca 
guvernele, toți factorii 
politici să dea dovadă de 
un înalt simț al răspun
derii față de propriile 
popoare, să acționeze în 
așa fel incit valorile 
create de geniul uman 
să fie salvate de primej- 

Nutrim 
acest țel 
atins prin 

unită a 
cuvîntui

dia nucleară, 
convingerea că 
măreț poate fi 
voința și lupta 
popoarelor". în 
lor, inginerul Virgil Teo-

dorescu, directorul tehnic 
al întreprinderii, și An- 
toaneta Horobeț, tehni
cian, exprimindu-și ade
ziunea deplină față de 
inițiativele și demersurile 
României, ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu,
in vederea dezarmării
nucleare, au subliniat 
cit de necesară este po
porului nostru asigurarea 
păcii — în vederea 
făptuirii obiectivelor

în- 
mă-

rețe stabilite de partid, 
cit de necesară este ea 
tuturor popoarelor. Ace
leași gînduri și năzuințe 
au fost exprimate de 
muncitoarea Elena Diaco- 
nu. în numele tinerilor 
din întreprindere.

într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, parti- 
cipanții au adoptat o te
legramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune, intre 
altele :

fermitate oprirea amplasării paSusținem cu _ _____ ________
teritoriul Europei a noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune, trecerea la retragerea și dis
trugerea celor existente și propunerea dumnea
voastră ca, în cazul in care nu se va ajunge în 
acest an Ia rezultate corespunzătoare, să se con
tinue negocierile și să nu se treacă Ia instalarea 
noilor arme. Ne alăturăm milioanelor de locui
tori din patria noastră, oamenilor de bună cre
dință din întreaga lume, care se ridică în mod 
hotărit împotriva cursei înarmărilor, angajin- 
du-ne să nu precupețim nici un efort pentru în
făptuirea politicii interne și externe a partidu
lui și statului, a inițiativelor și demersurilor 
dumneavoastră de pace.

Pentru eliberarea Europei, a omenirii
de primejdia nucleară

Oamenii muncii de la 
întreprinderea metalur
gică de metale neferoase 
din Baia Mare, una din 
cele mai mari unități in
dustriale din municipiu, 
s-au adunat ieri într-o 
însuflețită adunare sub 
semnul adeziunii lor fier
binți la mobilizatoarele 
chemări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, expri- 
mînd. astfel voința și ho
tărârea lor nestrămutată 
'def â- acțion’ă/.' în ’ spiritiil 
Apelului F.D.U.S., pentru 
întărireacolaborării cu 
celelalte popoare, în ve
derea opririi cursei înar
mărilor, pentru dezar
mare și pace.

„Pacea, munca, omenia
— Ceaușescu, România !“, 
„România — Ceaușescu
— Pace !“, „Ne mîn- 
drim cu tot ce face — 
Ceaușescu pentru pace !“, 
iată gîndurile, sentimen
tele și speranțele expri
mate prin lozincile scan
date, prin cuvintele ros

tite de metalurgiștil băi
măreni la adunarea des
chisă de tovarășul loan 
Hidigan, președintele Con
siliului municipal al 
F.D.U.S. Mai mulți par
ticipant!, dintre care 
prim-topitorul Nicolae 
Pop, inginerul Ioan Mihai 
și utecista Carmen Ani- 
culaesei, și-au exprimat 
convingerea că !n actua
lele împrejurări, etnd 
Europa, a devenit un 
Imens arsenal de arme 
nucleare și cînd se fac 
pregătiri intense pentru 
amplasarea de noi arme 
de distrugere in masă, 
este imperios necesar ca 
oamenii muncii, popoare
le iubitoare de pace să 
determine factorii res
ponsabili să acționeze cu 
luciditate șl înțelepciune 
împotriva înarmării.

Vorbind despre conți
nutul adine semnificativ 
al Apelului pentru dezar
mare și pace al F.D.U.S., 
in cară este ilustrată con-

cepția de excepțională 
valoare politică a pre
ședintelui României pri
vind soluționarea pașnică 
a marilor probleme ale 
lumii contemporane, in
ginera Elena Dancu, 
maistrul Ianoș Palfi. sub- 
inginerul Gavril Dancoș 
au subliniat statornica 
preocupare a României,

eforturile el pe plan in
ternațional în favoarea 
instaurării în lume a unui 
climat de înțelegere și 
conlucrare între popoare, 

în încheierea adunării, 
participanții au adoptat o 
telegramă adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
în care, printre altele, se 
spune :

Aducîndu-vă un profund omagiu, ne expri
măm recunoștința noastră și adeziunea deplină 
față de întreaga dumneavoastră activitate, de 
eforturile constante consacrate asigurării păcii 
și securității tuturor popoarelor, față do vibran
ta chemare adresată de dumneavoastră tuturor 
statelor, popoarelor și guvernelor de a face to
tul. acum, pină nu este prea tirziu, pentru 
dezarmare și apărarea păcii. Alături de mili
oanele de oameni din țara noastră, noi, meta- 
lurgiștii băimăreni, susținem cu toată căldura 
inimii noastre inițiativele dumneavoastră ex
cepționale închinate intensiticăril luptei în ve
derea opririi cursei înarmărilor, a înlăturării 

” " nouă 
. _______  _______ ,..i și
pentru dezarmare și pace, 

profundă semnificație, co 
năzuințele întregului nos-

primejdiei nucleare, care și-au găsit p r 
ilustrare în Apelul Frontului Democrației 
Unității Socialiste 
document politic de 
exprimă gîndurile și 
tru popor.

Vrem
Adunarea oamenilor 

muncii de la întreprinde
rea constructoare de trac
toare și mașini agricole 
„Tehnometal" din Timi
șoara, consacrată păcii și 
dezarmării, care a avut 
loc, luni, a fost deschisă 
de Maria Nuțu, secretar al 
Comitetului municipal Ti
mișoara al P.C.R., membră 
a biroului Consiliului mu
nicipal al F.D.U.S., care 
a spus : Sîntem cu to- 

profund recunoscă- 
președintelui țării

noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru marea 
și statornica sa grijă față 
de destinele poporului ro
mân. ale întregii omeniri, 
pentru salvgardarea păcii. 
Iată de ce, noi, care trăim 
și muncim înfrățiți în fru
mosul oraș din această 
parte a României socia-

să clădim
liste — români, germani, 
maghiari, sîrbi — ne ală
turăm glasul la chemările 
Înflăcărate ale iubitului 
nostru conducător. la 
Apelul pentru dezarmare 
și pace al F.D.U.S.

„Am trăit și am văzut 
Îngrozitoare distrageri in 
cel de-al doilea război 
mondial — a spus in cu
vîntui său maistrul Aurel 
Ianășel. 
lucram 
mîntul, 
că și
au căzut 
focul ucigător al obuzelor 
și bombelor. Pentru ca 
toate acestea să nu se mai 
repete niciodată, mă ală
tur din toată inima che
mării F.D.U.S. — de a 
face totul ca în Europa să 
nu fie amplasate noi arme 
nucleare și să fie lichida-

Fabrica în care 
era una cu pă- 
tovarăși de mun- 
elevi meseriași 

victime 6ub

Participanții la adunări și mitinguri au trimis 
scrisori ambasadelor U.R.S.S. și S.U.A. la Bucu
rești, ambasadelor tuturor statelor europene, 
precum și mesaje către Organizația Națiunilor

CLUJ-NAPOCA: Imagine de la
la Combinatul

o lume a
te cele existente, iar ato
mul să fie pus în slujba 
vieții, progresului și civi
lizației în întreaga lume".

Sculerul-matri.țer Teo
dor Rotariu, secretar ad
junct al Comitetului 
U.T.C., a subliniat voința 
fermă de pace a tineretu
lui; iar, la rîndul său. in
ginerul Ion Bușoi a spus: 
„întreprinderea noastră 
produce tractoare și alte

păcii
utilaje agricole, care fac 
să rodească mai spornic 
pămintul patriei, să dea 
țării mai multă pîine. Ce
rem oamenilor politici 
răspunzători de soarta po
poarelor lor să dea ascul
tare rațiunii si lucidității".

Cei prezenți au adresat 
o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în care 
se spune. între altele :
la întreprinderea „Teh-Oamenii muncii de 

nometal" din Timișoara își exprimă atașamen
tul lor deplin la noua și strălucita inițiativă dc 
pace a României socialiste, a conducătorului 
iubit al partidului și statului nostru, la Apelul 
pentru pace și dezarmare al F.D.U.S. Vă asigu
răm, stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din întreprinderea noastră, 
asemenea tuturor cetățenilor patriei noastre, 
sint ferm hotărîți să înfăptuiască neabătut poli
tica de pace, colaborare și înțelegere promovată 
cu consecvență dc partidul și statul nostru.

Unite, în care se adresează chemarea pentru 
curmarea cursei înarmărilor, în primul rind a 
celor nucleare, pentru înfăptuirea dezarmării și 
asigurarea păcii.

adunarea oamenilor muncii de
de utilaj greu

V
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accentuare a crizei economice mon- J 
diale. i

Numeroase organizații obștești ț. 
din1 Mainz, Stade și din alte orașe i 
cu cerut, de asemenea, ca locali- ) 
tățile Respective să fie declarate zone ț 
denuclearizate. I

In total, pină In prezent, 50 de ' 
localități din R.F.G. au fost procla- \ 
mate de autoritățile locale drept l 
zone liberie de arme nucleare, chi- ■" 
mice și bacteriologice.

de localități proclamate 
zone denuclearizate

BONN 26 (Agerpres). - In dife
rite orașe ale R.F.G., numeroase or
ganizații cer declararea iocalitâților 
respective ca zone denuclearizate. 
O asemenea cerere a fost formu
lată recent și de 57 de profesori ai 
Universității din Karlsruhe, care au 
trimis guvernului federal un mesaj 
in care se subliniază că intensifi
carea in continuare a cursei înar
mărilor înseamnă nu numai creș
terea pericolului de război, ci și o

ITALIA :

Miting de protest la Comiso
ROMA 26 (Agerpres). — La Co

miso, localitatea siciliană unde 
urmează a fi amplasate in 
această toamnă, potrivit hotărîrilor 
N.A.T.O.. 112 rachete nucleare
americane cu rază medie de ac
țiune, a avut loc un nou miting de 
protest împotriva acestei măsuri,

)
l 

organizat din inițiativa Comîtctu- i
lui unit pentru pace și dezarmare. 1 
Vorbitorii au subliniat în alocuțiu- ( 
nile lor pericolul pe care îl pre- ’ 
zintă armele nucleare pentru re
giunea respectivă, pentru întreaga 
țară și întreaga Europă,

în sprijinul creării 
fără arme atomice

, COPENHAGA 26 (Agerpres). — 
) La Albertslung, lingă Copenhaga, 
l s-a încheiat Conferința națională a 
' partizanilor păcii din Danemarca. 
\ Delegații la acest forum, repre- 
1 zentind organizații politice, ob- 
‘ ștești, sindicale, de tineret, au 
jOLANDA :

[ încheierea săptămînii de acțiuni pentru pace 
protestat împotriva proiectelor de 
amplasare in Europa de noi ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune și au cerut guvernului să 
nu aprobe instalarea lor pe teri
toriul Olandei.

. IIAGA 26 (Agerpres). — Săptă- 
‘ mina de acțiuni pentru pace s-a i încheiat in Olanda prin de- 
' monstrații și mitinguri organizate 
\ in diferite orașe ale țării. Parti- 

cipanții la aceste manifestări au

\GENEVA:
I
I
I 
ț 
ț 
ț
5 
I 
I

unei regiuni 
nordul Europeiîn

adresat întregului popor danez 
chemarea de a-și intensifica efor
turile in lupta pentru pace șl 
dezarmare, pentru crearea unei 
zone denuclearizate în nordul 
Europei.

V 
I

i

)
A 

internațională ț
a organizațiilor obștești ce luptă pentru pace ț 
_GE1VEVA. 26 (Agerpres). — La In cuvintările rostite, vorbitorii au ) 

—,.---- ----------------------- evidențiat necesitatea adoptării del
deschis' lucrările unei reu- măsuri urgente menite să ducă la ] 

consolidarea securității interna- l 
ționale in actualele condiții deo- 1 
sebit de periculoase, datorită es- ) 
caladării cursei înarmărilor și, in i 
primul rind, a înarmărilor nu- I 
cleare, la salvgardarea păcii și \ 
reluarea procesului de destindere.

Reuniunea

GENEVA 26 (Agerpres). — La In cuvintările rostite, vorbitorii au )
Palatul Națiunilor din Geneva. ........... " ■ - — •• - ■S—CLU * y • > 7

niuni internaționale a organizațiilor 
obștești ce luptă pentru pace.

In centrul dezbaterilor se afli 
examinarea acțiunilor ce se im
pun in direcția înlăturării perico-

, lului unui război nuclear, sarcina I primordială a întregii umanități.

Tîrgul internațional de la Plovdiv
Pavilionul României, vizitat de președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Bulgaria
SOFIA 26 (Agerpres). — La 26 

septembrie s-a deschis cea . de-a 
39-a ediție a Tirgului internațional 
de la Plovdiv. Tara noastră partici
pă cu un pavilion propriu, in care 
este expusă o gamă largă de pro
duse ale industriei construcțiilor de 
mașini.

Pavilionul României a fost vizi
tat de președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, Grișa 
Filipov, precum, și de alți membri 
ai conducerii de partid și de stat

bulgare. Cu acest prilej, tovarășul 
Grișa Filipov a făcut aprecieri po
zitive cu privire la calitatea expo
natelor prezentate, in special a teh
nicii de calcul electronice, mașini- 
lor-unelte, mașinilor textile și, in 
general, la adresa industriei noas
tre constructoare de mașini, subli
niind utilitatea cooperării dintre 
cele două țări in acest domeniu.

Președintele Consiliului, de Mi
niștri a fost întimpinat și salutat 
de ambasadorul României la Sofia, 
Gheorghe Cioară.

SESIUNEA O. N. U.

ÎNCEPEREA dezbaterilor de politică generală
NAȚIUNILE UNITE 26 — Trimi

sul Agerpres, N. Chilie, transmite : 
Luni, 26 septembrie, in plenara 
Adunării Generale a O.N.U. au în
ceput dezbaterile politice generale, 
în cadrul cărora sint înscriși șefii 
delegațiilor unui număr de 152 de 
state membre, din totalul de 158. 
înaintea începerii dezbaterilor gene
rale propriu-zise, de la tribuna Adu
nării Generale a luat cuvintul pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan.

Deschizind, conform tradiției exis
tente de la crearea O.N.U., dezbate
rile generale ale sesiunii, ministrul 
de externe al Braziliei, Ramiro Sa- 
raiva Guerreiro. s-a referit pe larg 
la „gravitatea fără precedent a si
tuației internaționale actuale*’, deter
minată de o multitudine de factori, 
dintre care a menționat recurgerea 
la forță de către unele state, accele
rarea cursei Înarmărilor, în special 
a celor nucleare, existența unui 
mare număr de conflicte în diverse 
zone ale lumii, agravarea crizei eco
nomice mondiale și a dificultăților 
cu care sint confruntate țările în 
curs de dezvoltare.

Șeful diplomației braziliene a apre
ciat că la actuala sesiune se cere 
acordată o atenție prioritară proble
melor menținerii păcii și instaurării 
unei noi ordini economice mondiale. 
Intre căile de construire -a păcii el a 
menționat' respectarea strictă a prin
cipiilor dreptului internațional, stă
vilirea cursei inarmărilor și realiza
rea, unor pași conc'reți și urgenți pe 
calea dezarmării, reglementarea prin 
negocieri intre părțile interesate a 
stărilor conflictuale, eliminarea deca
lajelor economice și’a fenomenului 
subdezvoltării.

Vorbind despre pericolele cursei 
înarmărilor, ministrul- brazilian a 
calificat drept ..alarmant faptul că 
numai in 1983 resursele alocate pen
tru înarmări au ajuns la 800 miliar
de dolari, ceea ce reprezintă mai 
mult decit datoria extbrnă acumula
tă a țărilor in curs de dezvoltare’*.

în cadrul primei ședințe a dezba
terilor generale, pe lista vorbitorilor 
au mai figurat reprezentanții Fili- 
pinelor, Argentinei. Liberiei. Vene- 
zuelei. Norvegiei. Suediei, Republicii 
Sri Lanka, Portugaliei, Islandei și 
Republicii Djibouti.

MADRID

Sesiunea Comitetului regional pentru Europa al O.M.S.
MADRID 26 (Agerpres). — La Ma

drid s-a desfășurat cea de-a 33-a 
sesiune a Comitetului regional-pen
tru Europa al Organizației Mondiale 
a Sănătății- Sesiunea a examinat ac
tivitatea comitetului în anul prece
dent, rolul cercetării științifice me
dicale, aspecte privind protecția, me
diului, principiile strategiei pentru 
tradlicerea in viață a programului 
O.M.S. — „Sănătate pentru toți pină 
în anul 2000“, precum și alte proble

me legate de promovarea sănătății 
populației statelor europene.

Luînd cuvintul în cadrul dezba
terilor, Alexandru Oproiu, adjunct 
al ministrului sănătății din țara 
noastră, a expus principiile politicii 
României in domeniile abordate in 
cadrul sesiunii, insistind asupra fap
tului că asigurarea sănătății este le
gată de adoptarea și aplicarea pro
gramelor de dezarmare, de asigura
rea securității și păcii in Europa și 
în lume.

Tovarășul Hu Yaobang l-a primit 
pe ministrul apărării naționale al României

BEIJING 26 (Agerpres). — -Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se' un călduros salut și cele mai 
bune urări tovarășului Hu Yaobang, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al P.C. Chinez.

Mulțumind călduros, tovarășul Hu 
Yaobang a rugat 6ă se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un cor
dial salut și cele mai bune urări de 
succes in activitatea pe care o des
fășoară; in fruntea partidului și sta
tului român.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către tovarășul Hu 
Yaobang a tovarășului general-colo
nel Constantin Olteanu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul apărării naționa
le al Republicii Socialiste România, 
care, in fruntea unei delegații mili
tare, întreprinde o vizită oficială în 
R.P. Chineză. ' .

In cursul convorbirii au fost evo
cate cu deosebită satisfacție relațiile

de strinsă prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist Chinez, dintre Româ
nia și China, .evidențiindu-se de am
bele părți dorința de a le dezvolta 
continuu, pe multiple planuri, in 
spiritul înțelegerilor convenite in ca
drul intilnirilor româno-chineze . la 
nivel înalt, prilejuite de viriita ofi
cială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceausescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu in R.P. Chi
neză 'și de vizita oficială de priete
nie a tovarășului Hu Yaobang in 
România, spre binele și în interesul 
edificării noii orânduiri sociale in cele 
două țări, ale popoarelor român și 
chinez, ale cauzei generale a socialis
mului, păcii și cooperării internațio
nale.

La Întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, a fost de față Zhang Ai- 
ping. consilier de stat, ministrul apă
rării naționale al R.P. Chirțeze, A 
fost prezent Angelo Miculescu, am
basadorul României la Beijing.

PHENIAN
Tovarășul Kim Ir Sen l-a primit 
pe ministrul român al educației 

și învățămîntului
PHENIAN 26 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu s-au 
transmis tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, și tovarășei Kim 
Săng E un mesaj de prietenie și so
lidaritate frățească, împreună cu 
cele mai călduroase urări de noi 
succese in edificarea socialismului, 
în realizarea de către poporul co
reean a aspirațiilor sale de reunifi- 
care pașnică și independentă a pa
triei.

Mulțumind în mod călduros pen
tru mesajul primit, tovarășul Kim 
Ir Sen a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu salutul său 
cordial, precum și urări de noi suc
cese poporului român în făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea, la 26 septembrie, 
de către tovarășul Kim Ir Sen a to
varășului Ion Teoreanu, ministrul 
educației și invățămintului, șeful de
legației române la ’ Conferința mi
niștrilor invățămintului și culturii 
din țările nealiniate și alte state in 

, curs de dezvoltare, care se desfă
șoară in prezent in Phenian.Conferința miniștrilor invățămintului și culturiidin țările

© Intervenția șefulu
PHENIAN 26 (Agerpres). — în ca

pitala R. P. D. Coreene continuă 
Conferința miniștrilor învățămîntu
lui și culturii din țările nealiniate și 
alte state in curs de dezvoltare. 
Luind cuvintul in cadrul lucrărilor, 
șeful delegației române, Ion Teorea-( 
nu, ministrul educației și învățămin- 
tului, a prezentat principalele orien
tări, obiective și realizări ale Româ
niei în domeniile invățămintului și 
culturii, atenția care se acordă in 
țara noastră formării omului nou 
cu o inaltă pregătire științifică, cu 
un larg, orizont cultural.

Au fost reliefate rolul hotărîtor al 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
dezvoltarea invățămintului și cultu
rii in România, concepția sa privind 
promovarea cooperării în domeniile

nealiniate
i delegației române

Invățămintului și culturii, contribu
ția pe care acestea o pot aduce la 
destindere, dezarmare, cooperare și 
pace, la educarea tinerelor generații 
in spiritul păcii și prieteniei, al în
sușirii celor mai noi cuceriri ale 
științei și cunoașterii umane.

Vorbitorul a evidențiat caracterul 
de participare largă a maselor de oa
meni ai muncii, fără deosebire de 
naționalitate, la progresul țării, la 
realizarea actului de cultură și răs- 
pindirea ei, cadrul profund democra
tic al dezvoltării științei, invățămin- 
tului și culturii noastre socialiste, 
contribuția oamenilor de știință ro
mâni la imbogățirea patrimoniului 
științei și culturii universale.

Lucrările conferinței continuă.

Imensele resurse irosite 
pentru înarmări să fie destinate 

programelor de dezvoltare!
Activitatea neobosită, inițiativele 

și acțiunile întreprinse pe plan 
internațional de președintele ță
rii noastre, 'tovarășul Nicola'e 
Ceaușescu, și-au găsit o nouă și 
elocventă expresie prin Apelul pen
tru dezarmare și pace al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
document ce dă glas gîndurilor și 
sentimentelor tuturor celor ce mun
cesc, cu brațele și cu mintea, pe 
meleagurile românești, aspirațiilor 
lor de pace și colaborare cu toate 
popoarele.

Nu încape îndoială că stăvilirea 
cursei înarmărilor, in special a ce
lor nucleare, și realizarea dezarmă
rii este astăzi problema cea mai 
urgentă, de care depinde însuși 
viitorul omenirii. Nicicind n-au fost 
irosite atitea re
surse, în scopuri 
distructive. Nici
cind nu au fost la 
ordinea zilei atî- 
tea proiecte vizind 
producerea și am
plasarea a noi și 
noi arme tot mai 
sofisticate și uci
gătoare — inclu
siv noile rachete 
nucleare cu rază 
medie de acțiune, 
care ar urma să 
fie instalate in 
Europa — a căror 
fabricare implică 
sporirea în conti
nuare a bugete
lor militare, ca să 
nu mai vorbim 
de faptul că prin 
simpla lor exis
tență aceste ar
me atirnă ca o 
adevărată sabie 
a Iui Damocles
asupra întregii omeniri. Pe de altă 
parte, niciodată n-au existat atitea 
nevoi de fonduri pentru dezvolta
rea economico-socială a popoare
lor. pentru soluționarea unor pro
bleme atît de grave cura sint cele 
cu care se confruntă acum econo
mia mondială sau pe care le 
ridică accentuarea subdezvoltării, a 
decalajelor dintre țările bogate și 
cele sărace.

Este o crudă realitate, și statisti
cile internaționale o pun pregnant 
in evidență, că numai intre 1971 și 
1980 țările lumii au afectat scopu
rilor militare gigantica sumă de 
4 000 de miliarde dolari. An de an, 
cheltuielile pentru înarmări cresc, 
ajungind in prezent la 800 de miliar
de dolari, iar dacă această cursă va 
continua in același ritm, se pre
vede că,'spre anul 2 000, se va a- 
junge la 950 miliarde dolari anu
al. Numărul oamenilor utilizați di
rect sau indirect in activitățile mi
litare se estimează a fl atins 100 
de. milioane ; intre ei, 500 000 de 
oameni de știință și ingineri dintre 
cei mai buni (cam 20 la sută din 
toți oamenii de știință șl inginerii 
de pe glob) sint angajați în acti
vități de cercetare și dezvoltare 
militară. Cantități tot mai mari de 
resurse naturale sint scoase din 
circuitul procfucției civile și folo
site'pentru înarmare sau pentru 
formarea de stocuri strategice, ceea 
ce agravează enorm problema re
surselor, scumpindu-le în plus 
artificial.

Prof. univ. dr. docent
N. N. CONSTANTINESCU

Această nemaipomenită risipă de 
resurse umane, financiare, științifi
ce, tehnice și naturale provocată 
de cursa înarmărilor constituie ac
tualmente factorul ccl mai grav al 
destabilizării economiei mondiale și 
frinării progresului econorhic pe 
glob. Prin cheltuielile implicate, 
cursa înarmărilor generează o in
flație strivitoare și persistentă, a- 
gravează continuu povara financia
ră ce copleșește țările lumii ; prin 
resursele de tot felul pe care le de
turnează de la scopurile civile, ea

Acord de încetare
BEIRUT 26 (Agerpres). — Un co

municat oficial publicat la Beirut 
informează că un acord de încetare 
a focului — incepind de luni dimi
neață la ora 6 (Ora 4 GMT) — a 
intervenit între părțile in conflict în 
Liban. Premierul' libanez, Shafic Al- 
Wazzan, a precizat că încetarea fo
cului va acoperi intregul teritoriu 
libanez,' ansamblul fronturilor și li
niilor de demarcație.

★
O situație de calm relativ se înre

gistra luni în Liban, după intrarea 
în vigoare a acordului de încetare 
a focului, informează agențiile in
ternaționale de presă.

Din surse oficiale s-a anunțat că 
mai multe obuze au căzut, luni di
mineață. în suburbia de sud-est a 
Beirutului și în regiunea muntoasă 
Aley, din estul capitalei.

în cursul celor trei săptămîni de 
lupte. în Liban peste 900 de persoa
ne și-au pierdut viața, iar 150 000 
și-au părăsit locuințele, informează 
agenția Reuter.

BEIRUT 26 (Agerpres) — Guver
nul libanez, condus de primul minis
tru Shafic Al-Wazzan, și-a prezen
tat, luni, demisia, s-a anunțat ofi-

a focului în Liban
cial la Beirut. Demisia guvernului 
are loc la numai citeva ore de ia in
trarea in vigoare a acordului de în
cetare a focului în Liban.

într-o declarație dată publicității, 
Shafic Al-Wazzan a arătat că guver
nul său a demisionat pentru a faci
lita formarea unui cabinet de recon
ciliere națională.

. Președintele Libanului. Amin Ge- 
mayel, a declarat că a hotârit să-și 
acorde o pjerioadă de reflecție înainte 
de a accepta sau respinge cererea de 
demisie prezentată de guvern, infor
mează agențiile France Presse și 
Reuter. El a cerut premierului 
Wazzan să-și asume în continuare 
responsabilitățile, pină ce vor fi cla
rificate liniile directoare ale viitoarei 
etape și vor fi adoptate dispoziții in 
acest sens.

ATENA 26 (Agerpres). — Guvernul 
Grecjei a refuzat să acorde drept de 
escală avioanelor militare ale Italiei 
care transportă echipament și fur
nituri militare pentru contingentul 
italian din Liban. Intr-o declarație 
dată publicității luni, purtătorul de 
cuvint al guvernului, elen, Dimitrjs 
Maroudas,. a arătat că Grecia va oferi 
facilități numai pentru transportul 
de alimente și medicamente în Liban.

R. F. G.; Succese ale P.S.D* în alegerile 

din landurile Hessa și Bremen
BONN 26 (Agerpres). — In alege

rile pentru parlamentele locale din 
landurile Hessa și Bremen, desfășu
rate duminică. Partidul Social De
mocrat din R.F.G., aflat in opoziție 
pe plan național, a obținut victorii 
nete, transmite agenția D.P.A. Ast
fel, in Hessa. land cu un electorat de 
aproximativ 4 milioane de persoane. 
P.S.D. a intrunit 46,2 la sută din su
fragii. obținind 51 de. mandate in 
landtag și devenind, astfel, cea mai 
puternică fracțiune din parlamentul 
local. în același timp, la Bremen. 
P.S.D. a beneficiat de 51.35 la sută 
din sufragii, ceea ce ii conferă ma
joritatea absolută în landtag, cu 58 
de mandate.

Uniunea Creștin Democrată, a can

celarului Helmut Kohl, a realizat în 
Hessa 39,4 la sută din voturile ex
primate și 44 de mandate, iar la 
Bremen 32,9 la sută din sufragii și 
37 de mandate. .

Partidul Liber-Democrat al lui 
Hans-Dietrich Genscher a reunit in 
Hessa 7.6 la sută din voturile expri
mate. obținind opt mandate, in vre
me ce la Bremen a fost eliminat din 
parlament, neatingind limita de 5 la 
sută din voturi prevăzute de con
stituție.

-Formațiunea cea mai -nouă de pe 
firmamentul politic vest-german. e- 
co-logiștii. au reușit să treacă bariera 
de 5 la sută din sufragii, intrind în 
parlamentul din Hessa. ca si in cel 
din Bremen.

TIILE DE PRESA
e scurt

CONGRES. Cel de-al Xll-lea Con
gres al Conferinței mondiale a ener
giei și-a încheiat lucrările la Delhi 
prin adoptarea unei declarații cu 
privire la dezvoltarea energiei mon
diale. La lucrările acestui congres 
- desfășurat sub deviza „Energje, 
dezvoltare, calitatea vieții" - au 
participat peste 2 500 de delegați

din partea a 71 de țări și a 26 de 
organizații mondiale specializate. 
Din țara noastră a luat parte o de
legație condusă de Trandafir Cocir- 
lă, ministrul energiei electrice.

REÎNNOIREA UNEI TREIMI 
DIN SENATUL FRANCEZ. In 
Franța au avut loc alegeri pentru 
reinnoirea unei treimi din compo

agravează tot mal mult dezechili
brul structural al economiei mon
diale. Prin producția de armament 
și acțiunile militare, cursa înarmă
rilor este responsabilă in proporție 
de 40 la sută de deteriorarea me
diului înconjurător ; prin iiosirea 
la scară gigantică a resurselor de 
toate categoriile, înarmările se fac 
vinovate în cel mai înalt grad de 
faptul că peste două treimi din 
populația globului suferă de pe 
urma subdezvoltării economice, că 
600 milioane de oameni sint malnu- 
triți, că există 800 de milioane 
analfabeți, iar 1 500 de milioane nu 
au acces deloc (sau au acces cu 
totul limitat) la serviciile medica
le, iar zeci de milioane mor anual 
de foame sau din pricina lipsei de 
asistență medicală.

Totodată, în foarte multe țări In 
curs de dezvoltare, importul de 
armament a ajuns să fie mai mare 
decit importul de articole pentru 
nevoile civile, dezorganizind în
treaga viață economică, financiară 
și socială.

Din nefericire, unii economiști 
occidentali acționează, într-un fel, 
ca apologeți ai cursei înarmărilor, 
pretinzînd, împotriva realităților, 
că ea ar reprezenta un... factor de 
creștere economică. Analiza știin
țifică arată însă că lucrurile stau cu 
totul altfel. Pe lingă faptul că dez
echilibrează economiile, că agravea
ză raportul dintre nevoi și resurse, 
provocind grave și crescînde defi
cite bugetare ce sporesc continuu

Inflația, cursa înarmărilor este șl 
generatoare de șomaj. Astfel, 
calculele efectuate pe baza datelor 
din economia S.U.A. arată că in
vestirea unui miliard de dolari in 
industria de armament poate da 
de lucru la 78 000 de persoane, po 
cind aceeași sumă investită in ori
care domeniu de activitate civilă 
creează peste 100 000 noi locuri de 
muncă.

Multe alte calcule arată și ele 
ce piedică imensă constituie cursa 
înarmărilor în calea rezolvării ma
rilor probleme ale omenirii. Astfel, 
cu cele 800 miliarde dolari cheltu
ieli pentru înarmare in 1983, ar 
putea fi acoperite toate datoriile 
externe, publice și private ale ță
rilor în curs de dezvoltare, această 

povară de 700 
miliarde dolari 
ce apasă ca „o 
Himalaye** po 
umerii lor. în 
condițiile in caro 
pentru un singwr 
bombardier A
cheltuiesc 10 mili-'' 
oane de ore de 
muncă, renunța
rea la el și în
dreptarea muncii 
respective spre 
scopuri civile ar 
putea asigura 
construirea a 16 
spitale moderne. 
Dacă cheltuielile 
militare s-ar re
duce, fie și nu
mai cu 10 la sulă, 
aceasta ar însem
na o sumă echi
valentă cu costul 
a 6 500 000 săli de 
clasă sau electri
ficarea tuturor

orașelor ți satelor de pe glob.
A pune capăt cursei inarmărilor, 

în primul rind a celei nucleare. în
seamnă, deci, a elibera imense re
surse financiare, umane, științifice, 
tehnice atit de necesare pentru re
zolvarea marilor și grelelor proble
me ale omenirii, pentru asigurarea 
progresului economic al tuturor 
popoarelor. înseamnă, totodată, în
toarcerea la rațiune, la respectul 
pentru om și nevoile lui. Nu de 
instrumente ale distrugerii năpraz- 
nice au nevoie popoarele, ci de 
mijloace care să le asigure viața, 
să le-o îmbunătățească și să le-o 
înfrumusețeze! De aceea, orice om 
cu rațiune trebuie să se ridice și să 
ceară guvernelor : opriți cursa 
înarmărilor, lăsați deoparte preo
cupările care pot duce la distru
gerea planetei, puneți resursele nu 
în slujba morții, ci în serviciul vie
ții și al progresului omului I Dacă 
realmente îl iubiți !

Iată mesajul demersurilor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
favoarea stăvilirii cursei înarmări
lor și realizării dezarmării, a în
locuirii programelor de înarmare 
cu programe de dezvoltare econo
mico-socială, care să servească 
bunăstării materiale și spirituale a 
oamenilor, libertății și indepen
denței națiunilor. Un mesaj profund 
umanist, care, în același timp, se 
constituie în cea mai înaltă ex
presie a rațiunii politice in zilele 
noastre.

0 risipă absurdă... ...și ce s~ar putea realiza prin

® Cursa înarmărilor a absorbit, 
în ultimele trei decenii, 6 LA SUTĂ 
DIN RESURSELE DISPONIBILE ALE 
LUMII. Cheltuielile militare anuale 
(în prezent de 800 miliarde de do
lari) echivalează cu produsul națio
nal brut al țăriior în curs de dezvol
tare din Asia și Africa

© Costul unui singur portavion 
nuclear este mai mare decît produ
sul național brut a 53 de state sărace

© Pentru diferite activități milita
re se folosește, anual, O CANTITA
TE DE PETROL egală cu jumătate 
din consumul a 125 de țări în curs 
de dezvoltare

® Tot în scopuri militare este iro
sită O SUPRAFAȚĂ DE TEREN 
AGRICOL egală cu cea a Franței, 
Marocului, Paraguayului și Thailan
dei la un loc

© 500 000 DE OAMENI DE ȘTIIN
ȚĂ Șl INGINERI (circa 20 la sută din 
totalul mondial), angajați în activi
tăți cu caracter militar, sînt sustrași 
de la nevoile de cercetare în folosul 
dezvoltării națiunilor

reducerea cheltuielilor militare

® Reducerea cu 10 LA SUTĂ a 
cheltuielilor militare ar 
sumă echivalentă cu

\
\
\
\
\
\
\
\
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elibera o 
costul a

6 500 000 săli de clasă sau electri
ficarea tuturor orașelor și satelor 
de pe glob

® Cu 200 MILIARDE DE DOLARI 
(25 la sută din bugetul militar mon
dial) s-ar putea construi cîte UN 
SPITAL MODERN în toate colectivi
tățile cu peste 10 000 de locuitori 
din lume ; sau 250 000 BIBLIOTECI, 
sau 10 000 000 DE LOCUINȚE

® Numai 5 la sută din acești bani, 
respectiv 10 miliarde de dolari, ar fi 
suficienți pentru eradicarea mala
riei, febrei tifoide și leprei

® O dezarmare parțială în cursul 
anilor ’80 de 25 la sută și de 15 la 
sută în anii ’90 ar duce la creșterea 
consumului și a venitului național, 
în medie, cu 21,3 la sută în’țările 
Americii Latine, 47,6 la sută în țările ț 
cele mai puțin dezvoltate din Asia și ț 
166,7 la sută în statele sărace din ) 
Africa. )

nența Senatului. Sarcina alegerii 
membrilor camerei superioare a 
revenit' marilor electori, in număr 
de aproape 50 000. în noua compo
nență a Senatului, Uniunea pentru 
Democrația Franceză deține 128 
mandate. Partidul Socialist Fran
cez — 69, Adunarea pentru Repu
blică — 53, Partidul Comunist Fran
cez — 24, Mișcarea Radicalilor de 
Stingă — 12, alte grupări de stin
gă r- patru mandate. Diverse gru
pări de dreapta au obținut, împre
ună, 27 de mandate, cu cinci mai 
puțin decit in vechea componentă 
a Senatului.

MANIFESTAȚII ÎMPOTRIVA 
CONCEDIERILOR. în orașul ita
lian Genova au avut loc mari mi-

tingurl și demonstrații 
împotriva proiectelor 
firmelor „Italcantieri**. 
nigaglia** și „Fornicocche** de a con
cedia aproximativ 10 000 de salariați. 
în semn de protest împotriva in
tențiilor celor trei firme, centralele 
sindicale din Italia au hotărit să

de protest 
conducerii 
„Oscâr Si-

declare la Genova o grevă generală, 
la care vor lua parte salariații din 
toate întreprinderile orașului.

CREȘTEREA ȘOMAJULUI ÎN 
BELGIA. Șomajul și inflația sint 
două dintre problemele majore cu 
care se confruntă Belgia. După cum 
informează agenția Reuter, șomajul 
afectează in prezent peste 15 la sută 
din totalul populației active a țării.

cea mai mare rată din Piața co
mună. în ce privește prețurile, se 
relevă că nivelul acestora a crescut 
cu 8,2 la sută in luna august in ra
port cu aceeași perioadă a anului 
trecut.

INUNDAȚII IN INDIA. Inunda
țiile care au cuprins diferite re
giuni ale Indiei au provocat mari 
daune materiale și victime in rin- 
durile populației. In statul Uttar- 
Pradesh, unde au fost inundate 49 
de districte, peste 300 de persoane 
și-au pierdut viața, recolta de pe 
circa 1,5 milioane ha a fost total 
compromisă, iar 12 milioane de lo
cuințe au fost distruse.
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