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Judțul Olt a încheiat recoltatul porumbului
SCRISOAREA Df FELICITARE

ARESATĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

comitetului județean de partid și tuturor 
omenilor muncii din agricultura județului Olt

Dragi rarâși,

Am prit cu multă satisfacție telegrama, prin care ra
portați ternarea recoltării porumbului în județul Olt și do
resc să acsez cele mai calde felicitări organizației ju
dețene deartid, comuniștilor, unităților agricole și tuturor 
oamenilor uncii din agricultura județului, pentru succesul 
obținut.

Aprecie^a deosebit de importantă această realizare, 
care demotrează că, printr-o bună organizare a muncii, 
prin folosiri deplină a timpului de lucru, a tuturor forțelor 
materiale șimane, este posibil ca recoltatul porumbului din 
acest an sâe încheiat intr-un timp cit mai scurt și în cele 
mai bune ridiții.

Sînt convins că acest succes va constitui un exemplu și 
un imbold pentru toate județele țării de a intensifica și mai 
mult ritmul recoltării și depozitării porumbului și celorlalte 
culturi, de a executa la timp și în condiții de bună calitate 
însămînțările de toamnă, de a asigura pregătirea temeinică 
a recoltei anului viitor.

încredințat că veți face, în continuare, totul pentru des
fășurarea exemplară a tuturor lucrărilor agricole din acest 
an, vă urez, dragi tovarăși, noi și tot mai importante succese 
in întreaga activitate consacrată creșterii producției agri
cole, sporirii contribuției agriculturii noastre socialiste la dez
voltarea generală a patriei, la ridicarea bunăstării po
porului.

Vă doresc tuturor multă sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU

TELEGRAMA
I TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, Președintele Republicii Socialiste RomâniaComuniștii, toți oamenii muncii din agricultura județului Olt "?ă raportează cu mindrie patriotică, mult iubiți și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceușescu, că, organizind mai bine munca, actionhd din zori și pină in noapte cu înaltă responsabilitate comunistă pentru a înfăptui indicațiile și sarcinile trasate de dumneavoastră, au încleiat recoltatul porumbului pe întreaga suprafață insămințată în ogor propriu pentru consum.în continuare, in telegramă se. arată : Avînd permanent in fată exemplul de pasiune, de dăruire și eroism h activitatea de zi cu zi a celui mai iubit fiu il poporului nostru, secretarul general al partilului, președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mecanizatorii. țăranii cooperatori, toți locuitorii satelor, de ia mic la m-ire, sub conducerea organizațiilor de partid, și-au mobilizat eforturile și au încheiat recoltatul porumbului — pentru prima oară in istoria acestui județ — în 25 de zile, fiind o premieră nu numai data la care s-a
V__________________________

încheiat această campanie, ci și timpul în caro ea a fost realizată.Acum — se arată în telegramă — se acționează cu toate forțele pentru transportul porumbului din cîmp la fondul de stat și F.N.C., pentru eliberatul terenului, pentru aratul și pregătitul acestuia, recoltatul sfeclei de zahăr și .furajelor. Vă raportăm, totodată, tovarășe secretar general', că am încheiat insămințatul furajelor și orzului pentru boabe pe cele peste 50 000 hectare prevăzute în plan, că în fiecare unitate agricolă se lucrează cu atenție deosebită la insămîntatul griului și avem toate condițiile ca, în circa zece zile bune de lucru, să încheiem și această acțiune.Locuitorii comunelor, elevii și militarii desfășoară în aceste zile o intensă activitate pentru strinsul legumelor, fructelor și strugurilor. La fructe, planul pentru export a fost îndeplinit in proporție de 133 la sută.In încheiere se arată : Acționînd . în spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră la con

sfătuirea de lucru de la Mangalia, la ședința comună a Consiliului Național al Agriculturii și a activului din industrie, vă încredințăm, mult iubite tovarășe secretar general, că vom face totul, vom acționa zi și noapte pentru a strînge fără pierderi și pune Ia adăpost întreaga recoltă a acestui an, asigurînd totodată baze solide recoltei de cereale a anului 1984. Este angajamentul de inimă și conștiință al tuturor lucrătorilor din agricultura județului Olt, care întîmpină aniversarea a 65 de ani de la făurirea statului național unitar român cu fapte de muncă cit mai alese, este răspunsul lor la Apelul păcii adresat de Frontul Democrației și Unității Socialiste întregului popor, din inițiativa și sub directa conducere a dumneavoastră, făuritor de istorie socialistă, intr-o țară a păcii șl a progresului.
COMITETUL JUDEJEAN OLT 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Pentru strîngerea Ia timp a recoltei și huna desfășurare a lucrărilor agricole

PUTERNICĂ MOBILIZARE A FORJELOR ÎN TOATE JUDEȚELE ȚĂRII
IN PAGINA A III-A : Corespondențe din județele Alba și Tulcea

Să fie oprită amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa, să se treacă la retragerea și distrugerea celor existente!
„Considerăm că este necesar să se facă totul pentru a se 

opri amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune în acest 
an. Este necesar ca toate popoarele, toți oamenii politici, toți 
cei cărora le sînt scumpe viața și libertatea să-și ridice glasul, 
să-și unească eforturile pentru a impune oprirea amplasării 
noilor rachete și trecerea la retragerea și distrugerea celor 
existente! Nu 'vrem rachete nucleare în Europa! Vrem o Europă 
fără arme nucleare, o Europă a colaborării pașnice, a bunăstă
rii și fericirii !”

In întreaga țară se desfășoară însuflețite adunări și 
mitinguri - în fabrici, uzine și alte întreprinderi eco
nomice, centre universitare și de cercetare științifică — 
exprimind voința de neclintit a poporului român de a 
se opune cursei înarmărilor, în special a celor nuclea
re pe continentul Europei și în întreaga lume. Aceste 
adunări și mitinguri prilejuiesc inflăcărate manifestări 
de sprijin și unanimă susținere a inițiativelor secreta
rului general al partidului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a neobositelor sale acțiuni 
pentru pace și dezarmare în întreaga lume și, in mod 
deosebit, pentru realizarea celei mai stringente sarcini 
a momentului : oprirea amplasării noilor rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa, retragerea și dis
trugerea celor existente.

In adunările desfășurate pe întreg cuprinsul țării 
răsună cu putere ecoul deplinei aprobări față de 
Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, document politic de profundă 
semnificație, care, răspunzind chemărilor vibrante ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, dă glas voinței ferme 
a poporului român de a trăi în pace, de a colabora 
cu toate popoarele, într-o lume eliberată de spectrul 
războiului atomic.

NICOLAE CEAUȘESCU
Desfășurindu-se în toate regiunile, în toate județele 

țării, aceste adunări fac să se audă cu putere glasul, 
sentimentele și aspirațiile întregului popor, ale întregii 
țări. Este bine cunoscut că, alături de caracterul ei 
principial, realist și constructiv, politica externă a 
României socialiste are ca unul din izvoarele forței sale 
faptul că se bucură de aprobarea întregului popor. 
Acest gir îl are, după cum dovedesc adunările oame
nilor muncii, și Apelul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

Faptul că la adunări participă oameni ai muncii de 
toate naționalitățile — români, maghiari, germani - 
oglindește puternica unitate în jurul mobilizatoarelor 
chemări conținute in documentul F.D.U.S., strinsa lor 
coeziune in jurul partidului, al secretarului său general. 
Oamenii muncii, toți ca unul, își exprimă astfel hotă- 
rîrea fermă de a face totul pentru înfăptuirea măre
țelor obiective de edificare a socialismului și comunis
mului, pentru înlăturarea primejdiei ce planează asu
pra continentului nostru și a lumii, pentru a feri ome
nirea de spectrul distrugerii atomice, pentru înfăptuirea 
marelui ideal al întregii umanități — făurirea unei lumi 
fără arme și fără războaie, o lume a păcii, colaborării 
și prieteniei tuturor popoarelor.

Voința unanimă a întregului popor: „DEZARMARE, PACEV

Imagine de Ia mitingul oamenilor muncii de la Institutul de studii și proiectări pentru îmbunătățiri funciare București

Publicăm în pagina a ll-a relatări de la
însuflețitele adunări ale oamenilor muncii^

Pe primul plan al muncii fiecărui colectiv Muncă și frăție

He&liz&rea producției fizice Iu toate sortimentele!
Un rol de primă importanță în asigurarea 

bazei de materii prime și energetice a țării au 
unitățile Ministerului Petrolului, oamenilor mun
cii din această ramură revenindu-le sarcini deo
sebite în acest an și cincinal, în vederea spo
ririi producției de țiței. Măsurile stabilite de 
conducerea partidului pentru reorganizarea acti
vității din industria petrolului, la care se adaugă 
majorarea retribuțiilor oamenilor muncii din 
această ramură, începind cu data de 1 septem
brie, sînt menite să asigure un cadru superior 
de organizare și stimulare a muncii petroliștilor. 
Deși in acest an s-au obținut pe ansamblul ra
murii o serie de rezultate pozitive, intre care 
sporirea producției zilnice de țiței de la începu

tul anului cu peste 1 200 tone, punerea în ex
ploatare a peste 700 sonde noi, aplicarea a nu
meroase măsuri geologo-tehnologice pentru ex
ploatarea cu randament sporit a zăcămintelor 
de hidrocarburi, totuși, la producția de țiței se 
înregistrează serioase rămîneri în urmă față de 
plan. Situația necorespunzătoare a îndeplinirii 
planului la țiței impune ca în următoarele luni 
in întreaga activitate a ministerului de resort, a 
trusturilor de foraj și extracție, a schelelor de 
producție și brigăzilor să fie depuse eforturi sus
ținute în vederea creșterii mai rapide a nivelului 
extracției de țiței. Că este posibil ca planul să fie 
integral îndeplinit și depășit, așa cum o cer inte
resele majore ale economiei naționale, o dove

desc rezultatele obținute într-o serie de schele de 
producție petrolieră, cum sînt cele de la Titu și 
Zemeș, care, printr-o puternică mobilizare a for
țelor, au livrat de la începutul anului însemnate 
cantități de țiței peste prevederi. De reținut că 
in această lună colectivele altor schele, cum sînt 
cele de la Pecica, Suplacu de Barcău, Berea, 
Găești, Videle, Moșoaia, au reușit să ridice ni
velul producției de țiței, recuperînd o parte din 
restanțele acumulate in prima parte a anului.

In ancheta de astăzi a „Scînteii" publicăm 
relatări despre medul cum se acționează în trei 
unități de producție petrolieră pentru realizarea 
planului pe acest an.

ȚĂRII CÎT MAI MULT PETROL, prin mai buna organizare 
a muncii și promovarea tehnologiilor modernePeste 95 la sută din cantitatea de țiței pe care o realizează anual colectivul Schelei de producție Zemeș din județul Bacău este extrasă din sonde vechi. Nimic deosebit, ar spune cineva. Da, dar se impune o remarcă. De peste doi ani, nivelul producției extrase la aceste sonde, in loc să scadă, cum este normal, se menține constant. Mai mult chiar, în ultimele 6 luni petroliștii de aici au sporit producția zilnică de țiței cu 50—100 tone peste sarcinile de plan, fapt ce i-a situat in fruntea întrecerii socialiste dintre unitățile similare din tară.— Ce se întreprinde In această

Experiența colectivului Schelei de producție petroliera 
Zemeș - Bacău dovedește cum pot fi obținute producții 

suplimentare de țiței

unitate pentru menținerea constantă și sporirea nivelului producției ? — l-am întrebat pe experimentatul inginer Gheorghe Dona, directorul schelei.— Nimic spectaculos la prima vedere. Petroliștii schelei au înțeles insă că numai printr-o mai bună organi
zare și respectarea riguroasă a programelor tehnice putem extrage mai mult țiței și realiza in același timp cîștiguri mai bune. Faptul că brigăzile de producție își desfășoară activitatea pe principiul autogestiu- nii și autogospodăririi a determinat importante mutații calitative in

munca petroliștilor. Și aceasta se reflectă în primul rînd în sporirea producției.Afirmațiile directorului sînt completate de inginerul Dumitru Oprea, șeful brigăzii de producție nr. 2 : „Pină mai anul trecut, dacă se defecta o sondă trebuia să așteptăm brigada de intervenție ca s-o repună în funcțiune. Treceau zile întregi pină să vină și pierdeam zeci de
Dan CONSTANTIN 
Gheorcșlie BALTĂ 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

Undeva pe Olt, la 
numai cițiva kilome
tri de la izvoare, de 
unde se mai zăresc 
incă înălțimile Hăsma- 
șulul Mare din ale că
rui văi țișnește acesta, 
se află orașul și mina 
Bălan, una și aceeași 
entitate de fapt, căci 
incă de la inceput, 
cind am descins aici, 
intr-una din ultime
le veri, atit primarul 
Traian Popa, cit și 
directorul, inginerul 
Iiacz Attila, acesta 
din urmă și deputat in 
Marea Adunare Na
țională, mi-au ' spus : 
„Orașul respiră odată 
cu mina". Și orașul 
respira viguros, ca un 
organism sănătos, căci 
lucrurile mergeau bine 
in mina de cupru de 
aici, după cum aveau 
să-mi spună și Len- 
desky-bacsi, și badea 
Constantin Stereș, și 
Neculai Mirea, secre
tarul comitetului de 
partid pe întreprin
dere. Și cum ar fi pu
tut merge altfel intr-o 
așezare tinără, ai cărei 
locuitori au virsta me
die de 26—27 de ani, 
in număr de 14 000— 
15 000, dintre care cir
ca 4 000 de copii, ro
mâni și \maghiari. Era 
destul de concludentă 
pentru mine o scenă 
surprinsă in fața unui 
panou de la „Tribuna 
orașului Bălan", unde 
citeva fetițe, schim- 
bind dialogul cind pe 
românește,' cind pe 
ungurește, identificau 
construcțiile cele mai 
familiare lor :---- iată
creșa, iată școafr nu
mărul 2, unde invățau

de fapt, iată liceul in
dustrial... Și uite așa, 
jocul acesta plin de 
inctedere ar fi putut 
continua pină la ulti
mul bloc înălțat, spo
rind numărul celor 
peste 3 500 de aparta
mente date in folosință 
de la ridicarea fostu
lui cătun Sindominic 
in 1967 la rangul de 
oraș...

...într-una, tot din

ÎNSEMNĂRI
Niculae STOIAN

ultimele primăveri, pe 
alt legendar riu tran
silvan, pe Someș, in 
străvechea cetate Cluj- 
Napoca, mă aflam la 
o importantă manifes
tare științifică, unde 
printre alți oameni de 
știință de la politeh
nica de aici avui noro
cul să-l cunosc pe 
chiar decanul facultă
ții de electrotehnică, 
prof. dr. inginer Ar
pad Kelemen, creato
rul motoarelor numi
te pas cu pas, breve
tate și fabricate in mai 
toate țările cu o in
dustrie avansată, ince- 
pind cu S.U.A., . R.F. 
Germania, Anglia, 
Franța, Italia, Belgia 
etc. Distins cu o meda
lie de aur la Salonul 
de invenții și noutăți 
de la Bruxelles. încă 
in 1971, iar la o expo
ziție de la Niirnberg 
cu o alta, ca și cu Di

ploma de cea mai bună 
cercetare din Europa, 
prof. dr. ing. Arpad 
Kelemen este de pes
te un deceniu o cele
britate mondială, cu 
care oameni de știință 
de prim rang sint gata 
să colaboreze de la 
egal la egal. Dovadă 7 
Volumul „Sisteme de 
comandă și reglare in
crementală a poziției", 
apărut la Editura teh
nică din București 
sub semnăturile lui 
Eng. Ph. D. prof. Ben
jamin C. Kuo de la 
Universitatea din Illi
nois, S.U.A., prof. dr. 
ing. Arpad Kelemen, 
conf. dr. Mircea Krivii, 
șef de lucrări dr. ing. 
Viorel Trifa. Pe una 
din coperți stă scris : 
„Lucrarea reține tot
odată atenția • prin 
exemplul de colabo
rare internațională in
tre specialiștii de pro
fil și instituții de învă
țământ. invitind la noi 
experiențe de cunoaș
tere și cooperare fruc
tuoasă pe tărim teh
nico- științific".

Profesorul Arpad 
Kelemen, comentînd 
această remarcă, ține 
să sublinieze că nu e 
nimic deosebit in 
aceasta pentru un co
lectiv care are organic 
reflexul conlucrării și 
incă al uneia frățești, 
un colectiv din care, 
pe lingă amintiții co
autori, mai fac parte 
cercetători tineri ca 
Maria Imecs, Ambrozie 
Szekely, Emil Voicu- 
lescu etc. Ține numai

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Să fie oprită amplasarea rachetelor ca rază mede de acțiune io Euroia, 
să se treacă la retragerea si distrugerea celor existente!

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ, ÎNSUFLEȚITE ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII

MS
... . • • ■:.

ÎNTREPRINDEREA DE MA$IN1 ELECTRICE BUCUREȘTI : din mii de glasuri, un NU hotărît înarmării, un DA unanim pentru ’'’•’Hiscann

I

COMBINATUL CHIMIC

DIN RÎMNICU VÎLCEA

sute de miliarde de dolari, în timp ce sărăcia, foametea și bolile fac ravagii în rîndul a două treimi din populația globului. Participanții la adunare au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu o telegramă, în care se spune, printre altele :
0 Europă a popoarelor libere 
și independente, nu o Europă 

a armelor nucleare !tatea ca la tratativele de la Geneva .să se .facă totul pentru a -se împiedica intensificarea ~ ::: i înarmărilor și a se ajunge Ia înțelegerea de a nu se instala noi rachete în Europa, de a se reduce cele existente la niveluri cit mai scăzute, pină la eliminarea totală a armelor nucleare de pe continent. In numele tinerilor din această mare unitate industrială. subinginerul Ion Gabăr, secretarul comitetului U.T.C., a spus : „în lupta comună pentru pace și noi, tinerii, uteciștii, avem un cuvint greu de spus. Exprim convingerea că, acțio- nînd energic și în deplină imitate, popoarele europene și ale lumii pot impune realismul și luciditatea, pot determina trecerea la dezarmarea nucleară", în cuvîntul lor, laboranta chi- mistă Gabriela Sentea și tehnicianul Gheorghe Ciobotara, președintele comitetului sindicatului pe combinat, au adresat o înflăcărată chemare la intensificarea luptei tuturor oamenilor de bună credință din țările în care ar urma să fie amplasate noile arme, subliniind că trebuie să se facă totul pentru făurirea unei Europe a păcii, a popoarelor libere și independente. “Participanții la adunare au a- doptat textul unei adresate tovarășului Ceaușescu, • în care intre altele :

Adunarea dedicată păcii și dezarmării, care s-a desfășurat 1? Combinatul- chimie din Rim- nicu Vîlcea, a 'tbflsfitUiV^entt’unTfcursei cei aproape 1 500 de oameni ai muncii reuniți aici un nou prilej de reafirmare a deplinei lor ațleziuni la strălucitele inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu îndreptate spre salvgardarea dreptului suprem, dreptul la viață, al tuturor popoarelor continentului și lumii, de exprimare a hotărârii neabătute în sprijinul chemărilor Apelului pentru dezarmare și pace al F.D.U.S.Adunarea a fost deschisă de Constantin Coca, președintele Consiliului municipal al F.D.U.S. în cuvîntul său, inginerul Mircea Vasiliu a spus : „Susțin cu toată fermitatea aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la pericolele deosebit de grave pe care le-ar crea sporirea potențialului distructiv în Europa șl, asemeni colegilor mei de muncă, întregului popor român mă pronunț categoric pentru oprirea amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune pe continentul nostru, pentru retragerea și distrugerea celor existente".
în același sens, laboranta Lina Ciurea, vorbind în numele celor 2 000 de femei muncitoare din combinat, și-a exprimat sprijinul deplin față de poziția formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la necesi-Ne exprimăm sentimentele noastre de aleasă _ profundă recunoștință și cel mai fierbinte omagiu pentru activitatea neobosită consacrată nobilei cauze a păcii, luptei pentru preîntîmpinarea războiului și pentru înlăturarea pericolului nuclear. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de întregul nostru sprijin în demersurile ce le veți face și în inițiativele pe care le veți întreprinde pentru apărarea celui mai de preț drept al omului — dreptul Ia viața.

internațional întreprinse de dum-Inițiativele de larg ecou neavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în care vedem un pilduitor îndemn în lupta pentru o Europă fără arme nucleare, constituie o dovadă incontestabilă a înaltei răspunderi pe care o manifestați în fața imperativelor istorice ale contemporaneității, pentru triumful păcii, pentru salvarea civilizației umane. Vă încredințăm că nu vom precupeți nici un efort, că vom acționa cu toată capacitatea și energia de care dispunem pentru a ne spori aportul la înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.
INSTITUTUL DE STUDII Șl PROIECTĂRI

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

DIN BUCUREȘTI

Armele nucleare nu aduc securitate, 
ci agravează primejdiile!

telegrame Nicolae 
se arată.prețuire.

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ TEHNOLOGIC

DIN BISTRIȚA

într-o atmosferă de înaltă responsabilitate, ieri a avut loc pe platforma întreprinderii de utilaj tehnologic — Bistrița o a- dunare a oamenilor muncii. Pe pancartele .purtate se putea citi: „Partidul — Ceaușescu — Pace". „Partidul — Ceaușescu — România", „Nu înarmării —- da colaborării !“, „Vom munci și vom lupta, pacea o vom apăra !“. Exiprimîndu-și adeziunea deplină la politica partidului și statului nostru, participanții la adunare au dat glas voinței lor unanime de a sprijini, prin faptele lor de muncă, inițiativele si acțiunile tovarășului Nicolae Ceaușescu, consacrate înfăptuirii dorinței arzătoare a omenirii de a se opri cursa înarmărilor, de a se trece la dezarmare și. în .primul rind, la dezarmare nucleară, asigurindu-se astfel condiții de liniște și pace tuturor națiunilor — initiative de un înalt umanism care au inspirat Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste.

într-o atmosferă de vie mobilizare și înaltă răspundere pentru soarta păcii în Europa si in întreaga lume B-a desfășurat la Institutul de studii și proiectări pentru îmbunătățiri funciare din București adunarea oamenilor muncii organizată ca răspuns la Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Pe pancartele purtate de participant! se putea citi : „România — Ceaușescu — Pace !“, „Să apărăm cel mai de • omului. c. _ rachete în !----- ,bită însuflețire tr-un glas: ,.r nia. Pacea :. . munci și vom ' vom apăra".Deschizind SutOTU, siliului r diiid «

la viață !“. „Nu pa !“; cu deose- se scandau in- ușescu — Româ- ietenia !“. „Vom lupta, pacea oDeschizind adunarea. Aurel Sutaru. vicepreședinte al Consiliului sectorului 4 al F.D.U.S., di nd expresie gindurilor. si năzuințelor tuturor participanti lor. a spus : „îngrijorați de amploarea pe care a luat-o cursa inar-a spus : . rea pe care a

„In deplină concordantă aspirațiile întregii noastre țiuni. arăta in cuvîntul maistrul George Bălan, avem suprema datorie de a face totul pentru stăvilirea aberantei curse a înarmărilor, împiedicarea irosirii unor imense fonduri materiale în scopuri de distrugere. Nici popoarele Europei, nici cele de pe alte continente ale globului nu au nevoie de cum- . plitele arme atomice. Acumularea de tot mai multe arme sporește imens primejdia de război, amenință liniștea și securitatea tuturor națiunilor. Iată de ce. așa cum spunea cu deplin temei tovarășul Nicolae Ceaușescu, e- chilibrul de forțe trebuie realizat nu prin noi armamente, cl prin reducerea celor existente la un nivel cit mai scăzut". în cuvîntul său, muncitoarea Aurelia Voștinar a subliniat cit de nedrept este ca bugetele pentru înarmare să irosească sute și

cu 
iuî* 
său

mărilor, ne ridicăm glasurile susțirîind din toată inima inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu, care se adresează popoarelor și conducătorilor lor ca acum, pină nu este prea tîr- ziu. să se acționeze cu toată hotărârea pentru a pune capăt politicii de înarmări, cunăei nucleare. Sîntem convinși ca prin luptă solidară, prin acțiuni unite popoarele pot asigura salvgardarea păcii. încit niciodată armele nucleare să nu se abatăasupra Europei sau a oricărui alt colt al planetei, făurirea u- nei lumi în care să triumfe rațiunea, spiritul de înțelegere si colaborare între popoare libere și independente".„Sintem conștienți, a spus inginerul Teodor Avramescu. că ne putem înfăptui aspirațiile de îmbunătățire continuă a vieții de pace", că marile domeniul reprezintă un vast program de muncă pen-
numai intr-un climat Vorbitorii au relevat obiective trasate în agriculturii și care

„Sâ triumfe pacea pe planeta noastră"

tul de vedere al capacității distructive, nu reprezintă nici a mia parte a arsenalelor din zilele noastre — a spus maistrul Constantin Florea. Iată de ce ne manifestăm adeziunea deplină față de intreaga politică a partidului. față de demersurile tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrate apărării bunului celui mai de preț : pacea. Exprimîndu-ne întreaga admirație pentru neobosita sa activitate pentru întărirea securității internaționale, împotriva amplasării de noi rachete în Europa, pentru retragerea și distrugerea celor existente. pentru colaborare internațională si soluționarea pe Ceaușescu, încare șe spune :Avem ferma convingere Că cea mai mportantă contribuție pe care o putem aduce la înfăptui-ea idealurilor de pace și progres ale poporului nostru, ale .uturor popoarelor lumii este îndeplinirea și depășirea sacinilor economice ce ne revin, sporirea continuă a rodniciei eforturilor noastre. Ne angajăm ca, urmind neabătut ’strălucitul dumneavoastră exemplu de luptător revoluționar pentru înplinirea celor mai nobile idealuri ale omenirii, să folosin întreaga noastră capacitate creatoare spre a ne aduce o contribuție tot mai mare la înflorirea României socialiste, la lupta tuturor popoarelor pentru pace, independență, progres.

„■■'oh' i-“t'
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femei, a spus : „Vrem să trăim în pace, să ne creștem copiii in liniște deplină. 6ă ne bucurăm de roadele muncii noastre. în activitatea noastră, noi, femeile din România, sîntem însuflețite de exemplul luminos al tovarășei Elena Ceaușescu. savant de renume mondial, care aduce o contribuție atit de puternic prețuită pe plan internațional la cauza păcii și libertății popoarelor. la dezvoltarea științei în folosul umanității".în telegrama adresată de participant tovarășului Nicolae Ceaușescu, se spune :

tru toți cei ce lucrează in domeniul îmbunătățirilor funciare, sint o vie expresie a dorinței de pace, a voinței ca pămîntul tării să devină mereu mai roditor. spre binele și prosperitatea tuturor celor ce muncesc. Cu putere s-a subliniat in cadrul adunării ideea că armele nucleare, sporirea arsenalelor a- tomice nu duc la creșterea securității. ci, dimpotrivă, agravează considerabil primejdiile uriașe la care poarele.Arătînd cesc peste Leabu. membră a comisieiAvem speranța că și glasul nostru, alături de al oamenilor muncii din.. Capitală și. din întreaga țară, al tuturor ' cetățenilor României socialiste, se va face auzit în apărarea păcii pentru salvarea celui mai de preț bun al omenirii — viața, Exprimîndu-ne deplina adeziune la vasta și nobila o desfășurați în interesul prosperității al libertății și independenței tuturor și dezarmării, vă asigurăm, mult stimate Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu revoluționară și patriotică pentru a ne

sînt expuse toate po-că în institut mun-1 000 de femei. Elena de
activitate pe care poporului român, națiunilor, al păcii și iubite tovarășe înaltă răspundere aduce deplina contribuție la înfăptuirea hotărîrilor partidului, a indicațiilor dumneavoastră, a întregii politici interne și externe a României socialiste.

COMBINATUL DE LIANȚI Șl AZBOCIMENT

DIN BICAZ

popoarelor europene!Pe platforma din incinta celei mai moderne fabrici de ciment din tară — cea de la Taș- ca. județul Neamț — s-au adunat peste 2 000 de oameni ai muncii din unitățile Combinatului de lianți si azbociment — Bicaz. spre a da glas deplinei lor adeziuni la noile si strălucitele inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrate înlăturării' ■ primejdiei nucleare uin Europă, și din intreaga lume, ■pentru asigurarea unei atmosfere de pace și înțelegere intre toate națiunile, initiative care

...!a ce- ___  de ci- de la Taș- - s-au adu- oameni ai t Combina-__ deplinei i și strălu- toVarășului
atmos- ? intre

au generat Apelul F.D.U.S.. puternica mobilizare a întregului nostru popor.Participanții la însuflețită adunare purtau portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, panouri cuprinzând cuvinte scumpe tuturor cetățenilor patriei : „Ceaușescu — Pace", „Ceaușescu — România, pacea și prietenia", scandau lozinci șl apeluri pentru pace si dezarmare.„Am cunoscut ororile celui de al doilea război mondial a cărui tehnică militară, din punc

o năzuință 
năzuințelor

fierbinte prin care MUNCITORII GÂLÂJENI se alătură 
întregii țări

cale pașr melor lit’ toată ir dezarmai Trebuie ca să m ța de pace- ropene".Aceleași ginduri au fost exprimate și în cuvintele rostite de laboranta Felicia Humă, funcționara Paria Oprea, electricianul Gheor^ie Nisfor, și ex- cavatoristul Emanoil Cardaș. Ele s-au regăit șl în telegrama adresată de participants la adunare tourășului Nicolao

ÎNTREPRINDEREA DE MECANICĂ FINĂ

DIN BUCUREȘTI

Să dezvoltăm relații de încredere 
și colaborare, nu arsenale nucleare!Puternicul colectiv al întreprinderii de mecanică fină din Capitală a dat expresie, în cadrul unei entuziaste adunări la care au luat parte mii de oameni ai muncii, sentimentelor de deplină adeziune față de acțiunile și inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu, in vederea înfăptuirii dezarmării, față de Apelul F.D.U.S. Brațe viguroase, muncitorești purtau portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu, drapelele patriei și ale partidului, lozinci și pancarte pe care se putea citi : „Ceaușescu — Pace !“, „NU rachetelor nucleare!", „Pace și dezarmare!".„Am trăit suferințele celui de-ai doilea război mondial, a spus muncitorul Scurtu. Dar acestea ar fi nimic în comparație cu o nouă flagrație, care ar duce la distrugerea întregii vieți pe pă- rhînt. De aceea cerem cu tărie ca Ia tratativele de la Geneva să se ajungă la înțelegeri concrete în vederea opririi amplasării in Europa de noi rachete cu rază medie de acțiune, a retragerii și distrugerii celor existente".Inginera Alexandrina Popescu a arătat la rîndul său : „Noi, femeile din întreprindere,

Gheorghecon-

sîntem deosebit de mîndre că, prin strălucitele sale inițiative, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit și respectat al poporului nostru, se afirmă permanent ca o proeminentă și puternică personalitate a lumii contemporane, ca un erou al păcii, stimat și prețuit pe toate meridianele globului. Urmind înaltul și minunatul exemplu pe care ni-1 dă zi de zi președintele țării, să ne unim glasurile și voința noastră cu glasurile și voința întregii țări, a tuturor popoarelor și să ne ridicăm cu fermitate împotriva primejdiei nucleare". Evidențiind că aberanta cursă a înarmărilor detur-, nează fonduri uriașe de la țelu rile pașnice, afectează grav de;, tinele tinerei generații, frezorii Trăiau Tudor, secretar adjunct al comitetului U.T.C. pe -întreprindere, a spus : „Noi. tinerii, dorim pacea. Vrem ca viitorul nostru să nu fie cîmpul de luptă, ci locurile de muncă, unde vom avea de continuat și îmbogățit valorile umanității".Intr-o atmosferă de puternică însuflețire, în încheierea adunării a fost adoptată o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune printre altele :Animați de cele mai profunde sentimente de mîndrie patriotică și înaltă prețuire față de activitatea dumneavoastră de strălucit conducător de partid și de stat, eminentă personalitate a lumii contemporane, susținem cu toată hotărirea propunerile și apelurile adresate șefilor de state și guverne de a acționa cu luciditate, și responsabilitate politică, acum, cînd nu este prea tirziu, pentru rezolvarea celei mai arzătoare probleme a umanității — dezarmarea, oprirea desfășurării noilor rachete, retragerea și distrugerea celor existente.
în cadrul adunărilor și mi

tingurilor, în spiritul Apelu
lui F.D.U.S., participanții au 
hotărît trimiterea de scrisori 
către ambasadele Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale 
America la București, in care 
se adresează apelul ca in ca
drul negocierilor de la Ge
neva să se facă tot ce este 
posibil pentru a se ajunge la 
un acord in vederea opririi 
amplasării noilor rachete in 
Europa, retragerii și distru
gerii celor existente.

Participanta la adunări au 
trimis, totodată, scrisori am
basadelor celorlalte țări eu
ropene, acreditate la Bucu
rești, exprimind convingerea

că guvernele tuturor statelor 
continentului vor acționa 
pentru a preintimpina o nouă 
escaladare a înarmărilor nu
cleare, se vor pronunța pen
tru participarea, intr-o formă 
sau alta, la tratative, in con
cordanță cu voința popoare
lor de a trăi intr-o Europă 
fără rachete nucleare, a păcii 
și colaborării. De asemenea, 
in mesaje adresate Organiza
ției Națiunilor Unite, pre
ședintelui actualei sesiuni a 
Adunării Generale, se mani
festă încrederea că forul 
mondial al națiunilor își va 
spori eforturile pentru trium 
ful cauzei dezarmării.
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PUTERNICĂ MOBILIZARE A TUTUROR FORȚELOR SATULUI!

SEMĂNATUL ORZULUI
Situația, pe județe, în seara zilei de 28 septembrie

ZONA I — media 57 Ia sută.

A încheiat semănatul județul Olt.
Peste media zonei : Dolj — 77 la sută.

Brăila și Tulcea - 71 la sută, Buzău - 70 la 
sută, Ialomița — 66 la sută, sectorul agricol 
Ilfov — 61 la sută, Teleorman - 60 la sută.

I Sub media zonei : Călărași - 15 la sută, 
Giurgiu — 35 la sută, Constanța — 39 la 
sută, Arad - 42 la sută, Timiș - 53 la sută.

ZONA A II-A r- media 78 Ia sută.

Au încheiat semănatul județele : Bacău, 
Caraș-Severin și Vîlcea.

Peste media zonei : Argeș - 98 la sută. 
Neamț - 97 la sută, Vrancea - 96 la sută,

Satu Mare - 93 la sută, Mehedinți și lași 
— 85 la sută ; Bihor și Prahova - 80 la sută, 
Dîmbovița — 78 la sută.

Sub media zonei : Vaslui - 38 la sută, 
Botoșani - 52 la sută, Galați - 58 la sută, 
Gorj - 63 la sută.

ZONA A 1H-A — media 87 la sută.

Au încheiat semănatul județele : Alba, 
Bistrița-Năsăud și Cluj.

Peste media zonei : Hunedoara - 97 la 
sută, Mureș — 94 la sută, Sălaj - 91 la sută, 
Sibiu - 88 la sută.

Sub media zonei : Harghita - 19 la sufă, 
Maramureș — 68 la sută, Brașov — 75 la 
sută, Covasna și Suceava - 77 la sută.

tuicea , h grădini, se culege 
și se irigă intens

^Organizarea muncii este hotăritoare pentru 
grăbirea ritmului la semănatul griuluiUnitățile agricole din județul Alba au terminat semănatul orzului. Semănatul griului însă a fost efectuat în cooperativele agricole de producție numai pe 26 la sută din suprafața planificată. Pentru recuperarea întîrzierii și încheierea grabnică a acestei lucrări au fost luate noi măsuri de intensificare a arăturilor și a operațiilor de pregăti- a trenului. astfel ca se- rc '..a 'iîe 'ă aibă front de lucru <?. .. agUi .•'tregii zi-lumină. Spe- cia.iș ■ >e află în cîmp, în mijlocul mecanizatorilor, unde urmăresc cu exigență respectarea tehnologiilor și a densității încă de la semănat. La direcția agricolă județeană se apreciază că într-o săptămînă sămînța de grîu va fi pusă sub brazdă pe întreaga suprafață. Cu condiția ca munca să fie organizată temeinic în toate unitățile.Am urmărit In cîteva unități igricole cum se desfășoară lucră- ile. Pe inginerul Vasile Mocanu. șeful fermei vegetale nr. 3. de la cooperativa agricolă de producție din Valea Lungă, l-am întîlnit în cîmp, lingă un disc părăsit. Era aproape de amiază. Ce. s-a întîm- plat? „Aici, în lunca Tîrnavei Mari, pregătim o solă pentru semănat. Mecanizatorul a plecat in secție

pentru a înlocui o conductă spartă de la pompa' de injecție" — ne explică șeful fermei. Or, această defecțiune se putea remedia în cîmp dacă munca era bine organizată. Așa s-a pierdut o oră bună de lucru și s-a risipit și motorina cu plimbarea tractorului pînă în sat. Nu este de mirare de ce în această unitate s-au însămînțat cu grîu doar 40 hectare din 320. Optimist, Imre Mihai, președintele cooperativei, ne spune : „Ne ajută vremea. Nu lăsăm lucrul din mină". Or. dacă se vor lăsa în continuare conducerea și organizarea muncii pe vreme, este greu de presupus că semănatul se va încheia in timpul optim. Dealtfel. în această unitate mai sint de arat pentru in- sămînțări, după porumb, 260 de hectare. Și o mare parte din această suprafață este încă ocupată cu coceni.Cam în același ritm • se lucrează și la C.A.P. Cenade. Din 430 hectare s-au semănat numai 80 hectare. Primarul comunei, tovarășa Maria Mărginean, ține să ne spună: „Am mobilizat toată comuna la recoltare. Terenul a fost aproape în întregime eliberat, 265 hectare sint arate și 150 hectare pregătite pentru a primi sămința. Dispunem

însă de numai două semănători". Tovarășul Alexandru Paler, ingi- nerul-șef al consiliului unic agroindustrial Blaj, pe raza căruia se află comuna Cenade, ne informează că trebuia să se primească în dotare pentru această campanie șase semănători noi. Dar acestea nu au sosit încă. „Am întocmit un grafic de întrajutorare, de deplasare a semănătorilor în unitățile rămase în urmă — ne spune dînsul. Dar acum, peste tot se lucrează din plin".Sint și unități unde semănatul griului se desfășoară în ritm susținut. în cooperativele agricole de producție din Berghin, Doștat, Se- cășel, Lopadea Nouă, Noșlac și altele, rezultatele de pînă acum sînt mult superioare, inregistrin- du-se practic cîteva zile avans. Acum, fiecare oră, fiecare zi este deosebit de prețioasă și trebuie folosită din plin. Pentru aceasta, activitatea la semănat trebuie organizată peste tot'ih mod teffieinic și îndrumată permanent în cimp de specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole, din consiliile agroindustriale.
Șfefan DIN1CĂcorespondentul „Scinteii"

transmise de corespondenții „Scmten

E prea bun timpul ca să-l pierdem, De mai bine desăptămînă. în județul Teleorman ă' început și recoltarea sfeclei
*

*
$

*
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ode zahăr de pe cele 9 775 hectare. Prevederile din graficele zilnice de livrare nu s-au realizat decît in proporție de 25—30 la sută. Este adevărat, în cîteva unități agricole, cum sînt cele din Drăgănești- Vlașca, Cernetu, Dracea, Crîngu, Izvoarele. Beiu — se lucrează intens. în altele, ritmul de lucru este nesatisfăcător. Ca urmare, nu poate fi asigurat stocul de sfeclă necesar funcționării Ia întreaga capacitate a fabricii de zahăr din Zimnicea. Cine ii impulsionează pe codași ? (Stan Ștefan).
Lacătul înșelător ^eun^z*> un lacăt mare, pus pe ușa Consiliului popular al comunei Micula. județul Satu Mare, voia să indice că toți lucrătorii primăriei se aflau la recoltare în lanul de porumb al cooperativei agricole. La fața locului se aflau. în fapt, doar două persoane. Unul din cei dați lipsă la apelul din lan a fost întîlnit pe șoseaua din comună. Se afla sub vizibila influentă a alcoolului. Era chiar loan Bledea, vicepreședintele consiliului popular. (Octav Grumeza).
Soluția potrivită. Conducerile; unităților agricole , și or-
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ganizațiile de partid din consiliul. agroindustriaL Negrești, județul i Vaslui, au hotărît ca. prin participarea la muncă a tuturor locuito- * rilor satelor, recolta de pe toate cele peste 4150 hectare să fie l strînsă numai manual și transportată cu atelajele. în timp scurt, po- 7 rumbul a fost cules și pus la adăpost de pe circa 75 la sută din j suprafața cultivată, cu mult peste media județului. După cum se vede, cine caută soluții găsește. (Petru Necula).

Din grădinile de legume ale județului Tulcea sînt recoltate zilnic și livrate fabricii de conserve și piețelor sute de tone de legume. Drept dovadă, piețele orașului Tulcea sint bine aprovizionate cu tomate, ardei, vinete, rădăcinoase . și alte legume de sezon. Concomitent cu recoltarea legumelor care au ajuns la maturitate, grădinarii din județ acordă o atenție sporită întreținerii și irigării culturilor succesive, pentru a obține producții mari, care să asigure aprovizionarea corespunzătoare a populației cu legume proaspete pînă .la sfirșitul toamnei.Pe ansamblul județului, legumele din cultura a doua ocupă peste 2 000 de hectare. Cele 800 de hectare de tomate, 300 de hectare de ardei din cea de-a doua cultură au început să rodească. în toate grădinile prin care am trecut am văzut culturi bine întreținute. Pe întreaga suprafață au fost aplicate două prașile, astfel incit plantele s-au dezvoltat viguros și au rodit corespunzător. Pentru a obține producții sporite de legume, grădinarii de la asociațiile legumicole Ceamurlia de Jos, Nalbant, Zebil și Valea Nucarilor nu s-au limitat doar la cele două prașile prevăzute ; ei au intrat cu sapa în culturile duble de legume ori de cite ori a fost nevoie.Hotăritoare însă pentru realizarea unor producții sporite de legume in această toamnă, deosebit de secetoasă, este asigurarea apei necesare plantelor. Acesta este și motivul pentru care comandamentul județean de coordonare a lucrărilor a- gricole a luat măsuri ca, in zonele legumicole, sistemele de irigații să funcționeze fără întrerupere, ziua și noaptea. în fiecare unitate cultivatoare de legume au fost organizate echipe de udători care lucrează în două schimburi. în felul acesta, programul de udări nu numai că a fost îndeplinit, ci în ultima săptă- mină a fost chiar depășit cu aproape 200 hectare. La asociația legumicolă Zebil, de exemplu, în ultima săptămînă s-au udat, față de 120 hectare planificate, peste 200 de hectare. Ca atare, aici se înregistrează și cele mal bune producții de legume din cultură succesivă'..Pentru udarea unor suprafețe suplimentare, în multe unități, cum ar fi cele din Făgărașu Noii. Lunca- vița, Văcăreni, Dăeni și Jurilovca, grădinarii folosesc, pe lingă apa din sistemele mari de irigații, și sursele locale de apă, aplicînd diferite

metode de udare. Drept rezultat, s-au irigat suprafețe mari de legume prin utilizarea apei din piraie, lacuri și 'bălți. La cooperativele agricole Luncavița și Văcăreni. prin amenajări locale simple, se udă zilnic zeci de hectare de varză, tomate și alte legume din cea de-a doua cultură. „Udarea culturilor legumicole fără întrerupere — ne spunea inginerul Mihai Arsenie, directorul trustului județean de horticultură — s-a dovedit în a- ceastă toamnă deosebit de eficientă. Fără apă, în condițiile acestei secete prelungite, nu se putea vorbi de recolte bune de legume la culturile succesive. Acolo unde s-a respectat cu strictețe tehnologia, unde s-ă udat zi și noapte, producțiile sînt tot atît de bune ca și cele din prima cultură. De exemplu, de pe 80 de hectare cu vinete in cultură succesivă vom obține de pe fiecare hectar o producție dublă față de cea realizată în prima cultură. Pentru aceasta însă am irigat fără întrerupere întreaga suprafață".Există însă în județ șl unități agricole unde Irigarea culturilor succesive de legume nu a fost bine organizată. Este vorba de asociația legumicolă Măcin. unde 15 hectare de roșii și, 15 hectare de varză din cultura a doua nu au fost încă irigate. De asemenea, la cooperativa agricolă din Niculițel. 20 hectare de roșii și varză au fost compromise din cauza neintretinerii si a lipsei de apă. într-o altă unitate — cooperativa agricolă Nufăru — abia a început udarea celor 60 hectare de legume. Desigur, problema asigurării ritmice a energiei și a carburanților pentru udarea culturilor legumicole trebuie rezolvată neintîrziat. Dar în unitățile amintite nu a lipsit apa pentru irigații, ci doar buna organizare a muncii.Se desprinde necesitatea ca exemplul legumicultorilor fruntași din județ, care udă fără întrerupere culturile, să fie generalizat neintîrziat. Cu toată răspunderea trebuie să se înțeleagă că pentru a se obține producții sporite de legume proaspete- este necesar să se organizeze acțiuni de masă în vederea asigurării anei necesare plantelor. folosindu-se toate mijloacele posibile.
Neculal AM1HUEESE1 corespondentul „Scinteii”i

REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE LA TOA TE SORTIMENTELE!
Eforturi susținute pentru

în cel maiCînd inginerul Gheorghe Budi- șan a fost numit director la nou înființata Schelă de producție petrolieră Pecica, nu avea prea multe motive să șe bucure : schela pornea Ia drum cu o restanță de 6 000 tone la producția de țiței. Principalul obiectiv al colectivului schelei era limpede : recuperarea restanțelor la producția fizică. Mobilizarea petroliștilor, aplicarea a numeroase măsuri tehnice și organizatorice au determinat un reviriment. începînd cu luna mai, schela și-a îndeplinit pianul și chiar l-a depășit. în august insă, producția nu s-a situat la nivelul prevederilor. Ce anume a generat o asemenea stare de lucruri ? „Realitatea este că noi nu am fost pregătiți să facem față unei situații mai dificile, neprevăzute — ne răspunde sondorul Cira Miatov, responsabil al parcului Șeitin și organizator al grupei de partid din brigada a patra. Iar această situație s-a ivit cînd sonda 1-Seitin a «căzut» de la 36 de tone zilnic la numai 6 tone și, in același timp, alte sonde ce urmau să intre în regim de extracție s-au dovedit a avea o producție mică".Așadar, la prima vedere s-ar părea că scăderea nivelului de extracție s-a datorat unor cauze obiective. Adevărul este că în activitatea lor petroliștii se pot confrunta oricind cu asemenea situații neprevăzute, care pot fi evitate și depășite prin consolidarea potenția- lului tehnic și uman al schelei. Doar așa poate fi realizat programul de recuperare integrală a restanțelor pină la sfîrșitul anului pe care și l-au stabilit oamenii muncii de aici. în momentul de față, producția zilnică s-a ridicat din nou Ia nivelul planului, existind perspectiva certă ca planul pe luna septembrie să fie îndeplinit integral. Pentru recuperarea restanțelor in cel mai scurt timp posibil, decisivă este mobilizarea puternică a petroliștilor schelei, care au demonstrat că au capacitatea profe- ' sională și tehnică de a-și îndeplini | propriile hotăriri. Dar tot atît de adevărat este că eforturile lor trd- I buie susținute și de o serie de unități care au sarcina de a asigura k____________________________________________  

scurt timp, a petroliștilor diferite materiale și utilaje necesare. La ce ne referim concret 1
O măsură foarte importantă pentru sporirea producției de țiței este trecerea in sistemul de gaz-lift a acelor sonde care nu mai sint rentabile în erupție naturală. în acest an sînt incluse in programul respectiv 30 de sonde, dar lucrările sînt întîrziate datorită lipsei unor cantități de țeavă pe care trebuie să le livreze întreprinderea „Republica" din Capitală. Pentru grăbirea aceleiași lucrări, care trebuie să contracareze declinul erupției

La Schela de extracție 
petrolieră Pecica-Arad

naturale, trebuie devansată construirea celei de-a doua stații de compresoare, prevăzută pentru anul viitor. Devansarea este posibilă prin concentrarea forțelor constructorului, respectiv Grupul de șantiere din Ploiești din subordinea Ministerului Petrolului.întrebarea care se pune în mod firesc este : ce face totuși colectivul schelei pînă la rezolvarea acestor probleme, indiscutabil de mare importanță ? Un prim răspuns l-am consemnat deja, el evidențiind tocmai scăderea . permanentă a „curbei" restanțelor. Se depun, de asemenea, eforturi pentru foldsirea corespunzătoare a utilajelor și un exemplu despre exigența cu care este tratată această problemă îl constituie sancționarea lui Simion Bănățeanu, muncitor disciplinat dealtfel, pentru că a neglijat două zile să-și întrețină utilajul așa cum primise dispoziție. Așadar, exigență, dar și spirit de inițiativă, pe care ii găsim materializat, bunăoară, în dispozitivul de măsurare a impurităților direct în curentul de fluid — dispozitiv atașat clasicelor sisteme de măsurare a debitelor — la care lucrează un colectiv condus de inginerul Zeno Hedeșan. Aceleiași arii de

recuperarea, 
restanțelorpreocupări le sînt circumscrise și demersurile conducerii schelei de a dota formațiile de reparații și intervenții cu clești hidrostatici. „Nu urmărim doar realizarea imediată a planului cu mijloacele cele mai simple — ne spune directorul schelei — ci avem in vedere și modernizarea tehnologiilor intr-un program de perspectivă."— Avem ambiția să facem din schela noastră o unitate foarte bună, să contribuim mai substanțial la înfăptuirea programului energetic al țării, ne spune operatorul de parc Pavel Scnchiu. Și vom îndeplini acest obiectiv, cu atit mai mult cu cit el este, de fapt, un răspuns pe care îl dăm noilor măsuri adoptate de conducerea partidului pentru creșterea retribuției oamenilor muncii din industria petrolului.Un răspuns pe care l-am găsit și mai clar exprimat la comitetul de partid al schelei : „Colectivul nos-- tru este ferm hotărit ca in acest prim an de existență a Schelei de producție petrolieră Pecica să realizeze, integral, planul la țiței, fără nici o restanță !“.

Ion MARIN

r
(Urmare din pag. I)tone de țiței. Acum, echipele de întreținere sint în cadrul brigăzii și reușim să supraveghem continuu întregul parc de sonde. Cum observăm că la una începe să scadă producția, acționăm imediat. Dealtminteri, aplicăm zilnic o seamă de operațiuni tehnologice pentru intensificarea și optimizarea afluxului de țiței din zăcămint. Am făcut pină acum peste 150 de asemenea operațiuni, fiecare dintre ele adueîndu-ne un plus de 50—100 tone de țiței".Preocupări permanente pentru creșterea afluxului de țiței in sondele vechi am întîlnit și la brigăzile conduse de inginerul Paul Enoiu, subinginerii Mihai Cîșlaru, Cornel Hromadnic, care exploatează zăcămintele Cilioaia și Frumoasa. Aici,

Zilnic - o sută de tone de țiței peste planDacă în prima parte a anului Schela de producție petrolieră Su- placu de Barcău înregistra restanțe la producția fizică, în prezent colectivul de aici iși depășește în mod constant sarcinile zilnice de plan cu peste o sută tone țiței. Pe ce anume se întemeiază acest reviriment ? — l-am întrebat pe tovarășul inginer Teodor Hebriștean, directorul schelei.— Dat fiind specificul zăcămin- tului nostru, ne-am preocupat stăruitor de creșterea factorului final de recuperare a țițeiului. Aș aprecia că peste 90 la sută dintre acțiunile întreprinse ău vizat acest obiectiv. Sâ detaliez. Pe zăcământul de la Suplac am pus in funcțiune noi generatoare de abur pentru stimularea termică a sondelor. Efectul ? Injectind in plus in zăcăminte 200 tone abur pe zi, asigurăm un spor zilnic de minimum 40 tone țiței. E doar un exemplu, la care am putea 'adăuga aprinderea de noi sonde pentru mărirea eficienței procesului de combustie subterană. Un aport substanțial la sporirea producției l-au avut sondele noi, orientind forajul cu precădere spre cele mai favorabile zăcăminte. De menționat că am pus in exploatare, peste plan, 7 noi sonde, obținînd zilnic suplimentar 20 tone țiței. în toate brigăzile, efor- 
= ȚĂRII CITechipe specializate execută tratamente cu solvenți, fisurări hidraulice, reperforări, consolidări și alte operații geologo-tehnologice. La serviciul tehnic al schelei am aflat că de la începutul anului au fost aplicate 800 de asemenea procedee, cu un aport de producție de 28 000 tone de țiței. La ora actuală există grafice de lucru pe fiecare sondă in parte, urmărindu-se ca pină la finele anului să fie executate alte 400 de asemenea operațiuni tehnologice, care vor aduce un spor de producție de 14 000 tone de țiței.Maistrul Virgil Micu, care de peste un sfert de veac scormonește adîncu- rile acestor locuri, ne-a vorbit despre o altă preocupare a petroliștilor de aici : repunerea in funcțiune a sondelor vechi calamitate și abandonate.

— Trebuie să reactivăm peste 30 de asemenea sonde. Nu-i deloc ușor să îndreptăm coloane și conducte, să consolidăm terenurile în alunecare, să înlocuim utilajele degradate. Dar am înțeles din documentele de partid, din cuvîntările secretarului general al partidului, că nici un efort nu-i prea mare atunci cînd este vorba de interesele majore ale economiei naționale.Și faptele celor 25 de petroliști, în frunte cu riiaistrul Micu, sînt elocvente. în- ultimele luni ei au reparat și pus în funcțiune 5 sonde calamitate, de la care s-au extras pînă acum 380 de tone de țiței. Peste puține zile vor intra în' funcțiune, pe Valea Tazlăului, alte două asemenea sonde, cu o producție zilnică de 3—5 tone de țiței. Aceiași oameni conduși de maistrul Micu sînt și au

turile sînt concentrate pentru exploatarea întregului parc de. sonde Ia parametrii maximi, întărind în acest scop șsistența tehnică la locurile de muncă, luînd măsuri pentru creșterea operativității la intervenții, consolidînd și sporind numărul formațiilor specializate. Sursele de creștere a producției nu
petroliștii noștri acum, aș spune că decisive în sporirea continuă a producției au fost și sînt încrederea colectivului în forțele proprii, înaltul spirit de răspundere. Oamenii noștri nu se puteau împăca nicidecum cu situația din primele luni ale anului, mai cu seamă că in anul precedent se număraseră

La Schela de producție petrolieră 
Suplacu de Barcău—Bihor

au fost însă nici pe departe epuizate. „Examenul" lunilor viitoare îl vom susține la lucrările de investiții, de finalizarea cărora depinde sporirea producției de țiței. Astfel, terminarea a patru noi baterii de cazane în trimestrul ultim al anului va asigura un aport imediat de 80 tone țiței pe zi. în aceeași perioadă scontăm și pe intrarea în funcțiune a unei noi stații de compresoare, care va favoriza deschiderea celui de-al doilea front de combustie la Suplac. Fără a subaprecia Întreaga gamă de măsuri tehnice întreprinse, judecind după tenacitatea cu care muncesc

printre fruntașii pe țară. Zăcămîn- tul pe care-1 exploatăm este capricios, dar spiritul de responsabilitate, conștiința datoriei de a onora prin fapte tot mai bogate chemarea de a da țării cit mai mult țiței aii învins.— Concret, cum se manifestă răspunderea in muncă, spiritul colectiv ?— Noi am stabilit programe riguroase de urmărire a funcționării fiecărei sonde, analizînd zilnic stadiul realizării producției. Important mi se pare faptul că la întocmirea și aplicarea acestor programe numeroase soluții au fost pro- 
MAI MULT PETROLtorii punerii in funcțiune pe zăcă- mintul de la Cilioaia a 6 puțuri vechi.Dealtminteri, așa cum ne-a mărturisit tovarășul Vasile Aniței, secretarul comitetului de partid al schelei, fără a subestima măsurile de ordin tehnic și organizatoric, ceea ce a determinat in mod substanțial menținerea nivelului constant de producție la sondele vechi, ca și creșterea continuă a cantităților de țiței extrase a fost creșterea răspunderii în muncă a oamenilor, dorința lor vie de a răspunde prin fapte grijii permanente a conducerii partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă, grăitor demonstrată și de noile măsuri de creștere a retribuției personalului muncitor.•'Deviza petroliștilor schelei este : „Fiecare sondă să fie exploatată 

puse de sondori și șefi de brigăzi cu experiență, oameni care cunosc amănunțit caracteristicile fiecărei sonde și simt zilnic pulsul zăcă- mintului. în plus, existența brigăzilor cu gestiune economică internă întărește spiritul gospodăresc, stimulează inițiativa, fiecare om in parte și toți la un loc fiind răspunzători de nivelul producției, de cheltuielile efectuate, intr-un cuvînt de eficiența muncii lor. Dar. socotim noi, răspundere înseamnă la urma urmei și ambiția de a-ți perfecționa pregătirea profesională. De curind au absolvit cursurile de calificare 36 fochiști, 60 sondori șefi, fiind in desfășurare cursurile pentru 47 operatori de extracție. Sînt aspecte cărora experiența, dar în egală măsură și solicitările <?re's- cînde ale producției ne îndeamnă să le acordăm un loc prioritar. Desigur. toate măsurile pe care le întreprindem sint îndreptate spre creșterea producției zilnice de țiței, astfel incit să recuperăm integral nerealizările din prima parte a anului, să putem raporta îndeplinirea exemplară a sarcinilor și a angajamentelor asumate în întrecere.
Ioan EAZAcorespondentul „Scinteii" 

zilnic Ia debitul de producție maxim"; Aceasta impune ca nici o sondă să nu fie „uitată" sau lăsată să se „odihnească" mai mult decît timpul absolut necesar executării reparației.La schela de producție petrolieră Zemeș, intregul colectiv este hotărît să muncească fără preget pentru îndeplinirea integrală a planului pe acest an și a angajamentului asumat in întrecerea socialistă : livrarea unei producții suplimentare de 5 000 tone de țiței. Rezultatele de pînă acum confirmă : au fost extrase și livrate peste plan economiei naționale circa 3 000 tone de țiței in condițiile creșterii productivității muncii cu 33,5 la sută față de indicele planificat și reducerii cheltuielilor de producție cu 77 lei la mia de lei producție marfă.
_____ _______ J
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noapte, oamenii 
satele componen-

Toți ca unul!
La miez de 

dintr-unul din 
te ale comunei Petriș, județul 
Arad, au fost treziți din somn 
de o adevărată sarabandă de 
fulgere și trăsnete atit de dese 
și puternice cum nu-și mai 
aminteau Să mai fi auzit și văzut 
in viața lor. Tot cu iuțeala ful
gerului s-a dus vestea că una 
din căpițele de fin de la depo
zitul de furaje al fermei zooteh
nice luase foc de la un... trăsnet. 
Au sărit, efectiv, toți oamenii 
satului, să stingă flăcările mis
tuitoare. Căpița cu pricina a 
fost scoasă dintre 
incendiul localizat, 
du-se astfel o mare 
avutul lor, al obștii.

Bravo, băieți!
In aceste zile de maximă 

concentrare de forțe pentru 
stringerea rodniciei timpului și 
pregătirea celei viitoare. în uni
tățile agricole din consiliul unic 
Dobrotești, județul Teleorman, 
pot fi întilniti și elevi Care lu
crează cot la cot cu oamenii 
mari la efectuarea arăturilor, in 
afara orelor de școală. Toți sînt 
atestați tractoriști, toți sint 
feciori de mecanizatori. Ei con
duc cu pricepere tractoarele 
luate in primire de la părinți. 
Care părinți zoresc in aceste 
zile, pe combine, la recoltarea 
porumbului. Inginerul. șef al 
consiliului. Radu Alecu, care 
ne-a furnizat știrea, ne-a dat și 
numele citorva dintre acești e- 
levi mecanizatori harnici și _ si
litori : Stan Dincă, Iile Pitiș, 
Constantin Gabriel, Marin So- 
tir. Ionel Florea.

Bravo, băieți !

Au ce povesti
In apropierea unui monument 

de artă medievală din munici
piul Galați, un grup de elevi în
soțiți de directoarea muzeului 
de istorie din localitate, Aneta 
Anchel, și de profesori de-ai lor 
au efectuat, zile și săptămîni m 
șir, ample săpături arheologice.

Au fost descoperite și o serie 
de piese de mare valoare istori
că și documentară, dar nu asu
pra lor vom stărui in aceste rin- 
duri. Este de semnalat fapta ce
lor 20 de elevi de la diferite 
licee gălățene care și-au petre
cut o parte din vacanța mare, 

■ cite trei săptămîni fiecare, cu 
tîrnăcopul, sapa sau lopata pe a- 
cest șantier arheologic. Unii 
dintre ei s-au aflat la a treia 
vacanță petrecută în acest fel. 
Au făcut-o „de bună voie și ne
siliți de nimeni1'. Din pasiune, 
din dragoste pentru istorie, pen
tru mărturiile și mesajele lăsate 
de iluștrii noștri înaintași. Au ce 
novești colegilor acum, 
De la niște
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Icelelalte și 
prevenin- 
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In ai:
Isaci goi

De la o vreme, din 
unități agricole situate I

l
i
l
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diferite u.. «vv. <. „ ______ _______ în iUTUl
Brașovului au început să dispară, în mod misterios, viței, 
purcei, furaje concentrate. Orga
nele de miliție au intrat in aler
tă. Intr-o noapte, ofițerii Ioan 
Nițoiaș și Valerică Leonte de la 
Miliția județului Brașov au oprit 
autoturismul 4-PH-41Ș4, care li 
s-a părut suspect, întrucît in 
locul banchetei din spate se afla 
o grămadă de saci goi. Ba, mai 
mult, cei trei ocupanți — Viorel 
Breteu, Alexandru Filipoiu și 
Mihai Oncioiu — purtau în pi- 
doare cizme din cauciuc ude.

Așa au fost depistați . mai 
mulți răufăcători — majoritatea 
din comuna Măneciu, județul 
Prahova — care au dat multa 
vreme iama prin unitățile agri
cole din preajma Brașovului, 
furind 12 viței, peste 100 de pur- . 
cei, zahăr și furaje concentrate. | 
Acum au fost „concentrați" cu § 
toții pe banca acuzării- pentru a 
da seamă în fața legii.

Săritură 
lui Capră

O întimplare mal puțin obiș
nuită relatează ziarul „Zori noi" 
din Suceava. întorcîndu-se acasă 
pe trei cărări, Vasile Capră din 
Rădăuți s-a pomenit în fața 
apartamentului în care locuiește 
fără cheia de la ușă. A căutat-o 
prin toate buzunarele. Degeaba. 
Văzînd că are toate șansele* să 
înnopteze pe dinafară, a bătut 
la ușa unui vecin pe care l-a 
rugat să-i dea voie să treacă din 
balconul acestuia într-al lui. 
Onlul a făcut ochii mari, a în
cercat să-i sugereze alte soluții, 
dar Capră s-a dus glonț la bal
conul cu pricina. Nici n-a în
ceput bine escaladarea, că s-a și 
dezechilibrat, prăbușindu-se in 
gol de la etajul al patrulea!...

Nu vă speriați! Capră n-a pă
țit absolut nimic. A căzut pe o 
grămadă de frunze uscate. Mar
tori oculari susțin că s-a trezit, 
pe loc din băutură. Măcar de 
i-ar fi și de învățătură...

Intru lecuire
In nici un fel nu-și explicau 

vecinii tot mai desele vizite pe 
care o anume Lucreția Rostaș 
din Hunedoara le tot făcea fami
liei I. H. din aceeași' localitate. 
Nici măcar de cunoscut nu se 
cunoscuseră pini . atunci. Mai 
precis, pînă tind Lucreția nu i-a 
bătut gospodarului la ușă, intre- 
bindu-l cu glas mieros :

— Tot bolnavă vă e soția ?
— Tot bolnavă — a răspuns 

omul.
Și unde nu zici că a început 

să bolborosească tot felul de cu
vinte neînțelese, să alunge 
năluciri num'ai de ea știute. Așa 
cum știa și să ceară bani. Una 
peste alta, I. H. a plătit dofto- 
roqiei — n-o să vă vină să cre
deți — mai 
Farmece care nu i-au lecuit 
ția. ajunsă pînă la urmă tot 
doctor.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
i
i
i
i
i
i
i
l
i
i
I
ibine de 20 000 lei. 

so
la i

i

IC

Stimulente puternice pentru muncă de înaltă calitate 
și eficiență în industria energiei electrice

ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI l'N LEGĂTURĂ CU APLICAREA IN ACEASTĂ RAMURĂ A OECRETULUI CONSILIULUI DE STAT PENTRU MAJORAREA RETRIBUȚIEI PERSONALULUI MUNCITOR
La întrebările trimise redacției de mai mulți cititori răspunde astăzi 

tovarășul Claudian NANU, director adjunct în Ministerul Energiei Electrice.

CUM S-AU MAJORAT RETRIBUȚIILE 
OAMENILOR MUNCII DIN ACEASTĂ RAMURĂ ?înainte de a răspunde la această întrebare, vreau eă subliniez că industria energiei electrice se află printre primele ramuri ale economiei naționale în care s-a trecut la majorarea retribuțiilor. Aceasta dovedește grija deosebită de care se bucură din partea conducerii de partid și de stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu perso

— în lei —

Meseria
Plafoanele retribuțiilor tarifare ’)

Pînă la
1 septembrie

De la
1 septembrieOperaton Ia cazane, turbine și camere fie comandă din centrale, electricieni de exploatare ■» centrale și stații electrice, electricieni de exploatare rețele (retribuiți pe rețeaua tarifară energie electrică, nivel B) 1 703-3 162 1 799-3 333Operatori la cazane, turbine ș! camere de comandă din centrale, electricieni de exploatare în centrale și stații electrice, electricieni de exploatare rețele, PRAM și AMC (retribuiți pe rețeaua tarifară energie electrică, nivel A) 1 724—3 284 1 828-3 460Operatori autorizați la cazane, turbine și camere de comandă din centrale, electricieni autorizați de exploatare în centrale și stații electrice, electricieni autorizați de exploatare rețele, PRAM și AMC 1 826-3 509 1 926-3 705

•) Retribuțiile sint diferențiate pe categorii și trepte de calificare.

EXIGENTA COMUNISTĂ
- aceeași, în orice împrejurare, 

pentru toți comuniștiiCitim și recitim o notă de cercetare întocmită de colegiul Comitetului județean de partid Vilcea. Nu ne surprind atit de mult abaterile și abuzurile consemnate — care cuprind în bună măsură sesizările aduse la cunoștință, în cele două scrisori trimise redacției noastre, de comunistul Ion, Marin — ci unul din paragrafele acesteia; Care anume ? Acela in care, în concluziile colectivului de control al comitetului județean de partid, se cerea comitetului de partid din combinatul chimic ca, „pentru insuficientă combativitate in adunarea generală care a luat în dezbatere abaterile inginerului Vasile Costin, activitatea biroului organizației de bază de la secția „Electroliză 111“ să fie analizată și să se ia măsuri corespunzătoare".înainte de a vorbi despre importanta acestei măsuri, despre modul in care a fost ea dusă la îndeplinire, să rezumăm, pe scurt, faptele petrecute în adunarea de partid amintită. Atunci, în acea adunare, pe baza constatărilor efectuate de colegiul de partid — care au avut ca sursă scrisoarea aceluiași comunist I.M. — au fost puse în discuția comuniștilor unele abateri și abuzuri săvirșite de inginerul Vasile Costin. șeful secției „Electroliză III". Abateri care, in esență, vizau : existența unui stil de muncă defectuos in relațiile cu oamenii, ceea ce avea ca efect crearea unui climat de muncă încordat; ne- folosirea judicioasă a întregii zestre tehnice a secției; exercitarea unui slab control asupra modului în care se efectuează (și pontează) cele 8 ore ale programului de lucru si se respectă normele de protecție a' instalațiilor — abateri în fața cărora șeful secției închide ochii pentru că, nu o dată, el însuși este unul din autorii lor ț folosirea unor meseriași din secție, și pontarea lor ca prezent! la lucru, la întreținerea și repararea autoturismului propriu.Există fără îndoială sesizări care 6e confirmă și sesizări care nu se confirmă. Cele cuprinse în scrisorile la care ne referim au fost susținute, pe parcursul cercetărilor, și de alți comuniști; Printre cei care au ajutat atunci Ia stabilirea adevărului s-au numărat Gh. Popescu, mecanic A.M.C., Gh. Popa, inginer. Ion Gîju- lete, maistru, Valerian Misevschi. inginer, și alții. Dar iată că în ziua in care abaterile inginerului Costin au fost supuse analizei celor în măsură să stabilească cit de grave, cit de caracteristice sint acestea, primii care au „uitat" să mai susțină punctele de vedere, opiniile exprimate în timpul cercetărilor, au fost tocmai o bună parte din comuniștii amintiți. Care, cel puțin în cazul de față, au uitat — se pare — prevederea din Statutul partidului potrivit căreia fiecare membru de partid este obligat : „...să ia poziție și să
combată cu hotărire lipsurile și gre
șelile, tendințele de acoperire a 
neajunsurilor și să contribuie la lichi
darea lor". E oare posibil ca față de aceleași fapte, discutate o dată de la om la om și altă dată intr-o adunare generală, comuniștii să aibă două atitudini diferite : combativi în timpul cercetărilor și complet anonimi a- tunci cind trebuia spus răspicat adevărul. în adunarea generală de partid 7 In schimb, alți comuniști, și

cinema 
• Baloane de curcubeu : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) 
— 9: 11: 13,15: 15.30; 17,45; 20.
@ Un surîs în plină vară : BUCU
REȘTI (16 61 54) — 9; 11,15: 13,30-;
15,45: 18; 20.
• Aventuri Ia Marea Neagră : FES
TIVAL (15 63 84) - 9; 12; 16; 19.
O Misterele Bucureștilor : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20,
EXCELSIOR (65 40 45) — 9; 11,15; 13,30;

nal. detașamentul muncitoresc a! energeticienilor.De retribuții majorate beneficiază de la 1 septembrie toți cei peste 60 000 de oameni ai muncii din unitățile pentru producerea, transportul și distribuirea energiei electrice.Majorarea retribuțiilor tarifare ale muncitorilor s-a făcut, in medie, cu 5,5 la sută, astfel : 

in primul rînd tovarășii din biroul organizației de bază, ca Ion Pîrvu, Valentin Negrilă, Grigore Vasile. Ion Fechete. au apărat — în numele adevărului sau escamotării lui ? — pe șeful secției. „Ca om competent, bun organizator, exigent ; din această caîiză. — reclamat". Rezul’tâtdl ? Adunarea generală, in ciudă .unor a-' bateri evidente, grave, ^ăvîrșite. de comunistul'V. Costin, dovedind o ne-' permisă toleranță, a aprobat pro-, punerea biroului organizației de bază (mai puțin a Secretarului acestuia) ca respectivul comunist să fie sancționat cu „mustrare".Revenind după aproape 4 luni de la aceste evenimente în organizația de bază respectivă — și tot pe baza unei scrisori a comunistului I.M. — am discutat cu mulți comuniști și cu întregul birou al organizației de bază și. in mod ciudat, am întîlnit aceeași situație (abateri care se repetau) și aceleași atitudini diferite față de ele! Unii care continuau să emită opinii
VIAȚA DE PARTID

critice cu privire la comportarea ca șef de 6ecție și ca membru de partid a inginerului Vasile Costin. Alții, care, în ciuda unor fapte devenite intre timp evidente (la numai două săptămîni de la adunarea de partid amintită, biroul comitetului de partid din combinat, reanalizînd cu exigentă și fermitate situația, a infirmat hotărîrea acesteia și l-a sancționat pe Vasile Costin cu „vot de blam cu avertisment" — n.n.) îl elogiază ca „pe un cadru tehnic foarte capabil". Dar, adăugăm noi, Spre a stabili și din acest punct de vedere adevărul, cu șase sancțiuni administrative tocmai pentru ..modul în care își exercită atribuțiile de serviciu". Numai că, de data aceasta, adevărul a ieșit la iveală : raporturile de muncă între Aurel Birău. secretarul biroului organizației de bază, și Vasile Costin, șeful secției, nu se întemeiază pe principii corecte de conlucrare între doi oameni cu funcții de răspundere. Șeful secției îl ocolește pe secretarul biroului organizației de bază aproape în toate deciziile pe care le ia. nu se consultă cu acesta, nu se supune controlului organizației de partid. Secretarul biroului organizației' de bază a „acceptat" tot timpul această situație, ca acum să devină „combativ" pînă la dezvăluirea unor abateri grave despre care însă în adunarea de partid amintită n-a spus un singur cuvînt.Acestea sînt faptele. Cu implicațiile lor, ușor de bănuit, asupra activității colectivului de mutică al secției „Electroliză III", asupra capacității organizației de partid de a interveni în. soluționarea problemelor acestei secții, numită, pe bună dreptate. „inima" combinatului. Si aceste probleme nu sînt puține. Nici în ce privește îndeplinirea planului, nici in ce privește eficienta producției, nici în ce privește activitatea organizației de partid.Momente deosebite în viata unui
15,45; 13; 2045, MELODIA (12 06 88) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Nea Mărln miliardar : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20, la grădină — 19,15.
G Buletin de București : UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 13; 
20.
G întoarcerea din iad : GIULEȘTI 
(17 55 46) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Dragostea se întoarce : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
G Cine iubește și lasă : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17.30; 19.30.

în privința retribuțiilor tarifare pe clase de retribuire, pentru personalul operativ, tehnic productiv, precum și pentru personalul de ad
Categoria 
de personal

Plafoanele retribuțiilor tarifare *)

Pînă la
1 septembrie

De la
1 septembrie

Maiștri 2 380-3 350 2 500-3 520
Maiștrii principali 2 560-3 500 2 690-3 680
Subingineri 2 380-3 350 2 500-3 520
Subingineri principali 2 560-3 670 2 690-3 850
Economiști 2 470-3 500 2 590-3 680
Economiști principali 2 670-4 020 2 800-4 230
ingineri 2 560-3 670 2 690-3 850
ingineri principali 2 780-4 230 2 920-4 440

•) Plafoanele cuprind retribuțiile tarifare minime și maxime ale fie
cărei categorii de personal, diferențiate pe gradații.Conform prevederilor decretului, retribuțiile tarifare majorate nu afectează drepturile de alocații de stat pentru copii și chiriile pentru locuințe, precum și drepturile de compensații pentru majorarea prețurilor Ia produsele agroalimentare, la energia electrică, termică, gaze naturale și alți combustibili, stabilite conform decretelor Consiliului de Stat nr. 46/1982 și nr. 240/1982, chiar dacă in urma majorării re

DE CE ALTE VENITURI MAJORATE 
MAI BENEFICIAZĂ ENERGETICIENH ?Așa cum se precizează în decret, odată cu majorarea retribuției tarifare, s-a trecut și la majorarea celorlalte categorii de venituri de care beneficiază personalul muncitor din industria energiei electrice, 

colectiv, a unei organizații de partid pot să apară, desigur, oriunde. Important este ca ele să fie analizate cu responsabilitate partinică, adop- tîndu-se măsuri hotărite pentru înlăturarea neajunsurilor. Ceea ce din păcate nu s-a intîmplat in cazul or- ganikației la care.ne-am referit. Aici nil se cunoștea. lâ data documentării noastre, nici măcar tovarășul din comitetul de partid care răspunde de această organizație și care tovarăș, timp de cîteva luni de zile, n-a participat la nici o adunare generală a acestei organizații. Să ne mai mirăm că aici, la „Electroliză III", există climatul de „exigența" și „combativitate" înfățișat ?La Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia cu toată claritatea că pentru buna conducere a oricărui sector de activitate „se impun dezvoltarea și mai puternică a spiritului critic și autocritic, analiza temeinică a stărilor negative, a felului cum s-au îndeplinit intr-un domeniu sau altul sarcinile, recunoașterea deschisă a lipsurilor, aceasta constituind garanția înțelegerii juste a stărilor de lucruri și a stabilirii măsurilor necesare pentru înlăturarea/ lipsurilor". Or, prin atitudinea adoptată, de a nu interveni la timp, de a aștepta ca lucrurile să se rezolve de la sine, comitetul de partid a întîrziat — cu consecințele văzute — momentul redresării situației in organizația de bază amintită. Ceea ce. înseamnă că și în stilul său de muncă cu organizațiile de bază mai sînt probleme de corectat, de perfecționat.
C. PR1ESCU 
Ion STANCIUP.S. înainte de a vedea lumina tiparului aceste rînduri, tovarășul Pantelimon tlngureanu, secretarul comitetului de partid din Combinatul chimic de lâ Rîmnicu Vilcea, ne-a făcut cunoscute următoarele măsuri :a) Consiliul oamenilor muncii din această unitate — analizînd, la propunerea comitetului de partid, abaterile și abuzurile săvirșite în ultimii doi ani de inginerul Vasile Costin — a hotărît destituirea sa din funcția de șef de secție;b) Comitetul de partid a analizat, de asemenea, în biroul său activitatea biroului organizației de bază din secția „Electroliză III" și a luat măsuri în vederea îmbunătățirii muncii acestuia, creșterii combativității și exigenței organizației de partid față de lipsurile proprii, ale fiecărui comunist. S-au creat astfel condiții pentru înlăturarea deficiențelor existente în a- ceastă secție, pentru întronarea unui climat de disciplină și înaltă responsabilitate față de îndeplinirea sarcinilor economice, față de modul cum sînt respectate normele de muncă și de viață ale comuniștilor.

G Ancheta a stabilit — 20-; Domnul 
miliard — 9; 11; 13; 15,30; 17,45, FLO
RE ASCA (33 29 71).
G Melodii la Costinești : VUTORUL 
(11 48 03) - 15.30; 17,30< 19.
G B.D. Ia munte șl Ia mare ; MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
G Haiducii lui Șaptecai ; PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
G Ultimul cartuș — 9; 101; 13,15;
Chirurgul Schroth — 15,30; 17,45; 20; 
TIMPURI NOI (15 61 10).
G Carnaval J BUZEȘTI (50 43 58) — 15;
18,30.
G întllnire cu tinerețea ; DRUMUL 
SĂRII (31 28 1 3) — 15,30-; 17,30: 19,30.
G Valul verde : VOLGA (79 71 26) — 
9; 1L15; 13^6»; 15,45; 18; 20. 

ministrație, acestea s-au majorat, în medie, cu 5 la sută, după cum urmează i 

tribuției tarifare se depășește plafonul de 4 000 lei. De asemenea, nu sint afectate contribuția lunară pentru copiii din creșe și grădinițe, în perioada 1 septembrie 1983—31 august 1984, precum și bursele elevilor și studenților pentru anul școlar 1983/1984, acestea continuînd să se stabilească pe baza retribuțiilor tarifare ori a pensiilor nemajorate ale părinților sau susținătorilor legali.
venituri care alcătuiesc partea variabilă a retribuției nominale.In primul rînd, s-au majorat de ia 1 septembrie cotele sporului de vechime neîntreruptă în aceeași unitate, după cum urmează :

—------------  UnitățiIn județul Arad, numeroase unități turistice amplasate in locuri pitorești oferă condiții optime de confort și recreare. Astfel, in. localitatea Chișineu-Criș, un complex de alimentație publică și cazare denumit „Crișul" dispune de un restaurant spațios cu terasă, un cafe-bar și o braserie, precum și de camere pentru două persoane, cu confort modern și încălzire centrală.Printre cele mai noi și frumoa > unități turistice din acest județ se numără și hotelul Sebiș din localitatea cu același nume, situată la 73 km de Arad. Unitatea are 43 locuri de cazare de categoria I A, un restaurant 'cu terasă, cafd-bar, bar de zi, braserie. în împrejurimi se află numeroase locuri pitoYești și istorice (cetatea Dezna), precum și stațiunea Moneasa.Și la Săvîrșin, Ia 86 km de Arad b fost dat în folosință hanul Săvîrșin, care asigură vizitatorilor 60 locuri de cazare cu confort optim, precum și teren pentru amplasarea de corturi. Unitatea are, de asemenea, un restaurant cu terasă și o braserie. La Ineu (la 42 km de' Arad), hotelul „Moara cu noroc" dispune de locuri în camere cu încălzire centrală, restaurant cu terasă, bar de zi. cofetărie cu laborator propriu.O unitate apreciată de turiști este și hanul „Sălașul de la răscruce", situat în zona de agrement a ora
MUNCĂ ȘI FRĂȚIE

(Urmare din pag. I)să precizeze o idee pe 
care i-o cunosc dintr-o 
discuție purtată și cu 
alt confrate : „Dacă 
profesiunea îți dă sa
tisfacții, atunci ea îți 
echilibrează tot res
tul vieții".

...Și fiindcă tot sint 
predispus. spre relua
rea unor popasuri re
portericești, să mi se 
măi permită o singură 
și simplă secvență de 
la Variaș, din județul 
Timiș, localitate unde, 
alături de români, mai 
trăiesc deopotrivă ger
mani și sirbi, unul din
tre sîrbi, Rankov Ve- 
nimir, fiind și prima
rul comunei. Variașul 
e un fel de Sevres al 
etaloanelor pentru 
marile recorduri ale 
recoltelor de cereale, 
drept pentru care în
treprinderea agricolă 
de stat de aici e de 
mai multe ori distinsă 
cu titlul de Erou al 
Muncii Socialiste. 
L-am întrebat odată 
pe directorul acestei 
întreprinderi, ingine
rul loan Ageu : Care e 
explicația acestor ■ re
corduri. „înfrățirea 1“ 
— mi-a răspuns din- 
sul, explicîndu-se 
imediat : „Știți, în 
agricultură, îndeosebi 
la păioase, la grîu, de 
pildă, se produce un

G Contrabandă la vamă ; POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
G Avarul: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30; 14; 16,45; 19,30.
G Cobra se întoarce : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 
18,15: 20,15, la grădină — 19.
® Femeia dispărută : CAPITOL 
(16 29 17) - 9; 11,15-13,30; 15,45; 18; 20, 
la grădină - 19,15, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30-; 15,45; 18;
20,15.
G Hercule cucerește Atlantida : FA
VORIT- (45-31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
G Tess î CENTRAL (14 12 24) — 9;
12; 16; 19.
® Maria Mirabels — 9; 11>; 13; 15,

Tranșele de vechime Cotele sporului de vechime
neîntreruptă înainte de
în aceeași unitate ț septembrie După 1 septembrie

3- 5 ani — 3%
5-10 ani 3% 6%

10-15 ani 5% 9%
15-20 ani 7% 12%
peste 20 ani 10% 15%Se cuvine menționat faptul că noile cote ale sporului de vechime sc aplică la retribuțiile tarifare majorate, ceea ce asigură venituri sporite pentru toate categoriile de personal. Bunăoară, un energeti- cian, încadrat pe funcția de operator Ia turbine din centrale electrice, retribuit pe rețeaua-tarifară energie electrică, nivel A, categoria 6, treapta II, cu o vechime neîntreruptă în aceeași unitate de peste 20 de ani, care avea înainte de 1 septembrie o' retribuție tarifară da 2 652 lei, încasa un spor de vechime de 265 lei. (10 la sută din retribuția tarifară). Acum el va primi un spor de vechime de 15 la sută din retribuția tarifară majorată (de 2 796 lei), adică 419 lei ; cu alte cuvinte, va realiza un venit suplimentar — numai datorită majorării sporului de vechime — de 154 lei, case se adaugă la majorarea retribuției tarifare.O altă componentă a părții variabile din retribuția nominală, care s-a majorat de la 1 septembrie și de care vor beneficia energeticie- nii, o constituie venitul ce se acordă individual personalului muncitor sub formă de participare la realizarea producției, a beneficiilor și Ia împărțirea beneficiilor. Tot de la 1 septembrie s-a majorat — de la 1 la sută la 2 la sută din fondul de retribuire planificat — cota de constituire a fondului de premiere pen

•*«*•'**, iZ

șului Arad. Unitatea oferă condiții pentru un popas agreabil, dis- punînd de 64 locuri de cazare’ in camere elegante (confort categoria IA), de căsuțe camping, teren pentru amplasarea de corturi, un restaurant spațios — cu bazin prooriu de pește — o braserie, un cafe-bar, precum, și numeroase posibilități de distracții : teren de tenis și volei, popice, biliard etc.

fenomen extrem de 
prețios, vital aș zice, 
respectiv un proces de 
înfrățire. La noi acest 
proces natural e înain
te de toate uman. Oa
menii de diferite nea
muri s-au înfrățit, 
asemenea griului, cre- 
ind astfel condiții și 
pentru recoltele noas
tre".

•k
Trei localități, trei 

locuri de muncă din 
trei zone diferite ale 
țării, dar una și 
aceeași realitate. Aici, 
poetul predispus la 
sinteză, la imagini 
de ansamblu conclu
dente a preferat să-l 
lase pe reporter să 
vină cu argumentele 
concrete ale vieții. 
Iar argumentele — 
dacă mai e nevoie de 
ele — acestea sint : 
pretutindeni, oamenii 
muncii, fără deosebi
re de naționalitate, se 
bucură de aceeași con
diție umană de muncă 
și viață, deopotrivă 
materială și spirituală, 
adică de demnitatea pe 
care le-o dă munca lor 
cinstită, de egalitatea 
participării la organi
zarea și conducerea so
cietății noastre socia
liste, de avantajele 
care decurg din înalta 
calitate de cetățean și 
fiu al acestei țări. 
„Toate acestea sint a-

devăruri rostite pen
tru noi înșine", după 
cum îmi spunea odată 
primarul comunei Sin- 
zieni, Roncz Elemer. 
„Da, pentru noi înșine, 
cei de aici, din Româ
nia, nu numai pentru 
români, ci și pentru 
maghiari, germani, 
sîrbi, pentru toți ciț.i 
putem zice odată cu 
poetul Horvath Imre : 
«Iubesc aceste plaiuri 
românești / Cu soarele 
ce bate in ferești ; / Mi-s dragi și munți și 
riurv și cimple / Acest 
pămint mi-e patrie și 
mie»".

Iată de ce aceste 
însemnări le-am inti
tulat, parafrazînd o 
deviză de la 1848, 
„Muncă și frăție". Dar, 
cum munca a devenit 
azi, potrivit aspirației 
lui Eminescu, „izvorul 
libertății și al fericirii", 
se înțelege că o aseme
nea formulă sinteti
zează cum nu se poa
te mai expresiv și mai 
convingător unul din 
adevărurile cele mai 
puternice ale vieții 
noastre, liantul de ne
clintit al unității tutu
ror cetățenilor fromâni, 
fără deosebire de na
ționalitate, în jurul 
partidului, al secreta
rului său general, pur
tătorul de steag al des
tinului nostru socialist.

New York, New York — 16,30; 19,15 : 
DOINA (16 35 38).
G Vestul sălbatic ; FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20, 
la grădină — 19.
e Dublu delict : LIRA (31 71 71) —
15,30; 17,4’5; 20, Ia grădină — 19,30.
© Omul păianjen se întoarce : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30-z 17,30;
19,30, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
© Cascadorul Hooper : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.
G Iubire fără soare : FLACĂRA 
(20 33 40) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,30. 
© Micul lord ; ARTA (21 31 86) — 9; 
ÎL; 13; 15; 17,15; 20. 

tru realizări deosebite. In plus, energeticienii vor beneficia. în continuare, de drepturi suplimentare sub formă de premii pentru economii de materii prime și materiale, ca și de sporuri pentru munca de noapte, pentru condiții deosebite de lucru și altele.în încheiere, as dori să subliniez că datoria fiecărui om al muncii, a tuturor colectivelor de energeli- cieni este de a răspunde noilor măsuri de majorare a retribuțiilor printr-o muncă fără preget, calitativ superioară, care să asigure buna aprovizionare a tuturor sectoarelor economiei naționale cu energia e- lectrică necesară, realizată cu consumuri de combustibili cit mai reduse. Punînd accentul pe buna întreținere a utilajelor din dotare și funcționarea lor la parametrii su- ' perieri de exploatare, pe întărirea ordinii și disciplinei la locurile de muncă, pe creșterea eficienței întregii activități economice, energeticienii își vor spori contribuția la dezvoltarea economiei naționale și creșterea mai rapidă a venitului național — sursa sigură și trainică a progresului economic necontenit al țării și a îmbunătățirii continue a nivelului de trai al întregului popor.
Convorbire realizată de
Mihai IONESCU

Aceleași condiții bune de cazare și masă le oferă și hanul Vinga, situat Ia mijlocul unui pitoresc cring. pe drumul național Arad j — Timișoara, km 30, hotelul Lipoya, din orașul cu același nume, ; la circa 1 km de binecunoscuta stațiune balneoclimaterică Lipoya, precum și hotelul Nădlac, la 45 km de Arad.In imagine : hotelul Sebiș.
tv

PROGRAMUL 1
15.00 Telex
15,05 Politehnica TV. Lecție introductivă
15.25 Emisiune în limba germană (par

țial color)
17,15 Tragerea de amortizare ADAS si 

rezultatele tragerii Loto
17.25 La volan
17.35 Secvențe nigeriene reportaj
17,53 1031 de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.35 Cîntece pe adresa dumneavoastră
20.50 Dorința cea mai arzătoare — co

piii. Documentar
21,00 Cadran mondial. Pentru dezarma

re, pentru pace
21.25 Film artistic (color). ,,Drumul m2 

tăsii". Premieră pe țară. Product’ 
a studiourilor de filme XI’An 
R.P. Chineză

22,30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Blocnotes bucureștean — infor 

ții utilitare
15.20 Videoteca internațională
15.50 Stadion
16,10 Film artistic. „Nu-ml place zi 

de luni“. Scenariul și regia : 7’ 
deusz Chmielewski

17.50 100'1 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Laureați ai Festivalului nație 

„Cîntarea României*4
20,45 Publicitate
20.50 Generația deceniului IX. Ser 

mentul datoriei și conștiința c ) 
re-1 definește

21,05 Concertul Filarmonicii „Geor 
Enescu“. Festival Brahms ,

22,30 Telejurnal

teatre
® Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche — . 
19,30.
O Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert I 
simfonic. Dirijor : Remus Georgescu. 
Solist : Miroslav Rusin (U.R.S.S.) — 
19.
@ Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
isala Schitu Măgureanu, 14 75 46) . 
Amintiri — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
Hl-Ica — 17.30.
@ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne- I 
cunoscuta și funcționarul — 20.
G Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 19. j
O Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala j 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 19,30. i 
® Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Șapte martori — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 17.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 7' 
Anotimpurile minzului —- 10; N 
fără frică — 17.
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Excelenței Sale Domnului PAUL BIYA
Președintele național al Uniunii Naționale Cameruneze, 

Președintele Republicii Unite CamerunCu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte național al Uniunii Naționale Cameruneze, vă transmit cele mai calde felicitări și urarea de a obține noi succese în activitatea pe care o desfășurați in fruntea partidului și a statului.Sînt convins că relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate militantă statornicite intre partidele și țările noastre vor cunoaște o evoluție mereu ascendentă, o diversificare și aprofundare, spre binele popoarelor roman și camerunez, în interesul păcii și colaborării in lume, al eliminării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice mondiale, al progresului și bunăstării tuturor națiunilor.
NICOLAE CEAUȘESCUSecretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALĂ 4 REPUBLIC!^ BOTSWANA

Excelenței Sale Domnului QUETT K. J. MASIRE
Președintele Republicii BotswanaCu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a proclamării independenței de stat a Republicii Botswana, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul botswanez prieten.Exprim convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare existente între țările noastre se vor adinei continuu, in spiritul înțelegerilor realizate împreună, cu ocazia recentei dumneavoastră vizite in România, spre binele popoarelor român și botswanez, al politicii de pace și independență națională, de colaborare și securitate în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a primit din partea primului ministru al Republicii Singapore, Lee Kuan Yew, o te
legramă de mulțumire pentru felicitările și bunele urări adresate acestuia cu ocazia împlinirii virstei de 60 de ani.

Cronica zileiAsociația de prietenie româno-chi- neză și Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea au oferit, joi seara, o masă cu prilejul 'xs’ei de-a 34-a aniversări a procla- Șcii Republicii Populare Chineze.$’■ participat tovarășii Alexandrina .J&Jușe. viceprim-ministru al gu- . "’lui. Ion Popescu-Puțuri, pre- f sr ele Asociației de prietenie ro- i ir, chineză, Nicolae Mihai, adjunct I d de secție la C.C. al P.C.R.,f ntin Oancea, adjunct al mi->>,. ului afacerilor externe, repre- ntanți ai Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. Ministerului Apărării Naționale, ai I.R.R.C.S., alte persoane oficiale.u luat parte Li Zewang. amba- 6a *rul R.P. Chineze la București, n nbri ai ambasadei.i alocuțiunile rostite de președinți Asociației de prietenie româno- c îeză și ambasadorul R.P. Chineze 1; București a fost subliniată sem- r xicâția evenimentului sărbătorit. Lind relevate, totodată, marile realizări obținute de poporul chinez, sub ( conducerea Partidului Comunist Chinez. in construcția societății socialiste.A fost evidențiată, totodată, im- r .anța hotăritoare a înțelegerilor c. - - -te cu prilejul întâlnirilor la .1. de la București și Beijing.. î •- amplificării și divensifi-a relațiilor de priete-pe multiple planuri. : 3,rtide, țări și po-
1 . S,J '5 ?• ' » 9 . toastat pen-2 «A*. •• n prieteniei' • a n ' și țări.‘->r ro-

1 - V ■ 1 htcă-
î» *. ’e

■' ..'i t'.’S','u. ■; 'A J.A - I , . ■ ■6Knixte •a.’ A ■cononix., Comisia 'jAl’schimbul- ... :ți a convenit
* sioriarea coopera.cele două țări, in >niile construcției de .triei electrice, electroni, tehnice, industriei chimic turii și industriei aliment, asemenea, au fost analizate . litățile cooperării româno-olatiuef' pe .terțe piele.Protocolul sesiunii a fost semnat, joi, de către Constantin Pârvuțoiu, director în Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, și Willem Maarse, director in Ministerul Afacerilor Economice al Olandei.

■kLa ' București s-au desfășurat, în erioada 26—29 septembrie, lucră

rile celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno- australiene.La încheierea lucrărilor a fost semnat un document care prevede măsurile ce vor fi adoptate în vederea dezvoltării și diversificării schimburilor comerciale și acțiunilor de cooperare economică dintre România și Australia.
★Joi s-a încheiat vizita de prietenie a delegației Federației Cooperativelor de Aprovizionare și Desfacere din R.P. Chineză, condusă de tovarășul Pan Yao, președintele federației. Oaspeții au avut convorbiri cu tovarășul Paul Niculescu, președintele Centrocoop. în cursul cărora a fost analizat stadiul relațiilor bilaterale în domeniul cooperației, perspectivele dezvoltării lor continue. Relevîndu-se cu satisfacție evoluția pozitivă a acestor raporturi, a fost exprimată dorința reciprocă de intensificare a cooperării, fiind stabilite în acest sens măsuri corespunzătoare. Au fost abordate, totodată, o serie de .aspecte privind participarea celor două părți la dezvoltarea colaborării în cadrul mișcării cooperatiste mondiale.în timpul șederii în tara noastră, membrii delegației chineze au vizitat unități de producție, achiziții, prestări servicii, comerciale, de alimentație publică, cooperative de credit din județele Vîlcea, Sibiu. Alba, Brașov și Sectorul .agricol Ilfov.*Cu prilejul apropiatei sărbători a Zilei naționale a Republicii Populare Revoluționare Guineea, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat. joi duipă-amiază. în Capitală, o manifestare culturală, in cadrul căreia ziaristul Mircea S. Ionescu a prezentat impresii de călătorie din această tară.Au participat membri ai conduce- I.R.R;C.S„ Ligii române de priete- • popoarele din Asia si Africa.'tanti ai Ministerului Aface- °.me. un numeros public.' ■.? : ' față Aboubacar . Kaba.

■A. ’’■epublicii Populare Re-■'.nea la București, jdei.
*s-au deschis, joi, lu- . de-a 5-a ediții a sesiunii : comunicări a Institutului 1 de Fizică, la care, participă ..ii, alți specialiști din domeniul ' _ii și ingineriei nucleare din toa- unitățile de cercetare, învățămînt și producție de profil din țară.Reuniunea constituie un nou prilej de evaluare a celor mai' semnificative realizări ale fizicii în sfera cercetării fundamentale și aplicative, de evidențiere a Unor noi posibilități de aplicare în practică a celor mai recente cuceriri ale fizicii, de integrare a cercetării cu invățămîntul și producția.

La 30 septembrie, poporul Republicii Botswana sărbătorește împlinirea a 17 ani de la proclamarea independenței țării.Stat situat în inima Africii australe, între Zimbabwe, Namibia și R.S.A., Botswana are, în cea mai mare parte, un teritoriu arid, două treimi din suprafața sa de 582 000 kmp fiind ocupat de deșertul Kalahari. Pă- mînturile cele mai fertile se găsesc în regiunea de sud-est, unde trăiește majoritatea populației <935 000 locuitori), care se ocupă mai ales cu creșterea animalelor.în perioada care a trecut de la proclamarea independenței, poporul tinerei țări africane a depus eforturi susținute pentru a lichida înapoierea economică moștenită din trecut, o atenție deosebită fiind acordată extinderii suprafețelor agricole și valorificării bogățiilor subsolului. Astfel, prospecțiunile geologice

întreprinse în acest răstimp au dus la descoperirea . unor mari zăcăminte deaur, cupru, nichel, cărbune și diamante, a căror exploatare deschide largi perspective creșterii potențialului al anualățării, de economicProducția diamanteeste de aproape 5 milioane de carate și acoperă 35 Ia sută din veniturile valutare ale statului. Paralei, au fost puse bazele unei industrii proprii și s-au luat măsuri pentru dezvoltarea transporturilor, rețelei me- dico-sanitare, învăță- mîntului. De curinds-a hotărît construirea unei lungi căi de comunicații prin deșertul Kalahari, care va fi una dintre celemai importante artere de acest gen din Africa.Solidar cu cauza po- poărelor africane, poporul român urmărește cu simpatie eforturile depuse de poporul Botswanei pentru consolidarea independenței și fău

rirea unei vieți noi. între Republica Socialistă România și Republica Botswana s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care, așâ cum a dovedit-o recenta vizită în țara noastră a șefului statului botswanez, cunosc o evoluție mereu ascendentă. Convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Quett K. J. Masire s-au încheiat cu înțelegeri și acorduri de mare însemnătate, care vor duce la intensificarea colaborării bilaterale în domeniul economic, al învățămîntului, culturii, științei și mijloacelor de informare in masă.Ridicarea pe o treaptă tot mai înaltă a conlucrării dintre România și Botswana corespunde pe deplin intereselor celor două țări și popoare, constituind, totodată, o contribuție la cauza păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.
Vizita delegației Consiliului Executiv 

al Adunării Republicii Socialiste MacedoniaJoi au avut loc la București convorbiri între tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Dragoliub Stavrev, președintele Consiliului Executiv al A- dunării Republicii Socialiste Macedonia.Subliniindu-se rolul determinant al întîlnirilor și convorbirilor dintre conducătorii de partid și de stat ai României și Iugoslaviei, în cursul convorbirilor a fost relevată cu satisfacție dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări. Au fost analizate aspecte referitoare la dezvoltarea raporturilor economice dintre România și Iugoslavia și, în acest cadru, acțiunile de colaborare și cooperare dintre țara noastră și R.S. Macedonia ce decurg din înțelegerile și hoțărîrile adoptate la nivel înalt. O atenție deosebită a fost acordată modalităților de lărgire și diversificare a schimburilor comer

ciale, precum și de intensificare a colaborării și cooperării în diferite ramuri de producție de interes comun. De ambele părți a fost exprimată hotărîrea de a se acționa și în continuare pentru sporirea schimburilor economice bilaterale, pentru amplificarea conlucrării în celelalte domenii.A fost prezent Milos Melovski, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.în onoarea delegației conduse de tovarășul Dragoliub Stavrev. tovarășul Gheorghe Oprea a oferit un dineu.
★în aceeași zi, delegația Consiliului Executiv al Adunării R.S. Macedonia a avut convorbiri cu tovarășa Suza- na Gâdea. președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste. De asemenea, oaspeții au vizitat: întreprinderea de mașini grele și cartiere de locuințe din Capitală.(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 30 septembrie, ora 20 — 3 
octombrie, ora 20. în țară î Vremea va 
fi în general frumoasă, dar rece noap
tea și dimineața. Cerul va fi ,variabil, 
înnorări mai pronunțate se vor sem
nala la începutul intervalului în regiu
nile din nord-estul tării, apoi în nord- 
vest, unde Izolat va ploua. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu intensi

ficări în primele zile Ia munte $1 în 
estul tării. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero $i 10 grade, mai 
coborîte în estul Transilvaniei $1 nor
dul țării, iar maximele între 12 si 22 
de grade, mai ridicate în sud-vest. Lo
cal se va semnala brumă, îndeosebi în 
centrul țării. Seara $i dimineața, ceată, 
în București : Vremea va fi frumoasă, 
dar răcoroasă noaptea și dimineața. 
Cerul va fi variabil. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 3 și 6 grade, 
iar cele maxime între 19 și 22 de grade. 
Dimineața, ceață slabă. (Otilia Diaconu, 
meteorolog de serviciu).
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Pași înapoi in cupele europene de fotbal
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phenian ■ Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen

Intensificarea cooperării 
economice între țările 

din vestul AfriciiPHENIAN 29 (Agerpres). — La Phenian a avut loc un schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost transmise tovarășului Kim Ir Sen un cald mesaj de salut și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitate, iar poporului coreean prieten bunăstare și fericire.Mulțumind călduros pentru mesaj, tovarășul Kim Ir Sen a transmis, la rindul său, tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial, cele mai calde urări de sănătate și succes în fruntea partidului și statului, iar poporului român prieten prosperitate și fericire.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Kim Ir Sen a tovarășului general-colonel Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, care întreprinde o vizită oficială în R. P. D. Coreeană, în fruntea unei delegații militare.în cursul convorbirii a fost relevată cu satisfacție dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-coreene, evidențiindu-se contribuția hotăritoare a înțelegerilor convenite cu ocazia întîlnirilor la nivel înalt la promovarea cooperării între cele două țări și popoare pe plan politic, economic, tehnico-știin- țific și în alte domenii de intereș reciproc.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie. A fost prezent Constantin Iftode, ambasadorul României la Phenian.

ABIDJAN 29 (Agerpres). — La Abidjan, capitala Coastei de Fildeș, s-au încheiat lucrările unei reuniuni consacrate problemelor comerțului, desfășurată în cadrul Comunității Economice a Statelor Vest-Africane (E.C.O.W.A.S.), transmite agenția T.A.S.S.Participanții la întilnire au examinat căile de extindere a cooperării comerciale între țările membre ale organizației. în acest scop s-a hotărit instituirea in cadrul E.C.O.W.A.S. a comerțului liber și crearea unei zone valutare vest- africane. Dezbaterile au relevat necesitatea unui amplu schimb de informații în domeniul comerțului și a unei mai eficiente coordonări a activității economice a țărilor membre ale E.C.O.W.A.S. De asemenea, s-a hotărit sprijinirea inițiativei de creare a unor noi centre care să finanțeze realizarea proiectelor de dezvoltare a industriei și agriculturii în vestul Africii.

budapesta . Convorbiri româno-ungareBUDAPESTA 29 (Agerpres). — Tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, a efectuat o vizită în R. P. Ungară. în cadrul convorbirilor avute cu Jozsef Marjai, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Jend Văncsa, ministrul agriculturii și alimentației, au fost abordate aspecte de interes comun privind pro

ducția și activitatea de cercetare științifică în domeniul agriculturii.Cu acest prilej, tovarășul Ion Dincă, împreună cu alți delegați din țări socialiste, a participat la Zilele complexului agroindustrial Babolna — manifestare în cadrul căreia au fost prezentate unele realizări in domeniul culturii porumbului, creșterii animalelor, mecanizării și chimizării agriculturii și au fost vizitate unități. agricole fruntașe.

SOFIA

Plenara C.C. al P.C. BulgarSOFIA 29 (Agerpres). — La Sofia a avut loc o plenară a C.C. al P. C. Bulgar, care a aprobat proiectele planului unic de dezvoltare social-economică a R. P. Bulgaria și bugetul pe anul 1984 — informează agenția B.T.A.Examinind unele probleme organizatorice, Comitetul Central l-a eliberat, la cerere, pe A. Lilov, din funcția de membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.C. Bulgar, în legătură cu trecerea sa în altă muncă.
Manifestări, luări de poziție împotriva
cursei înarmărilor, pentru dezarmare, (

în primul find nucleară,
„Hiroshima și Nagasaki - ne avertizează 

asupra monstruozităților unui război 
termonuclear"

ț — subliniază secretarul general al O.N.U.

(NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — Sub deviza „Să ne dezarmăm acum !“, la sediul din New 
I York al Națiunilor Unite a fost « inaugurată o expoziție cu caracter 
ț permanent care avertizează împo- 
1 triva pericolului nuclear ce planea- 
J ză asupra umanității. Numeroasele ) exponate, donate Organizației Na- i țiunilor Unite de către locuitorii * orașelor japoneze Hiroshima șl 
i Nagasaki, amintesc despre ororile. / care s-au produs în urma căderii ) asupra lor a bombelor atomice 
i americane în august 1945. 
J Hiroshima și Nagasaki, transfor- 
i mate în ruine, ca urmare a folosirii

armei nucleare — a subliniat, Ia ceremonia oficială de inaugurare a expoziției, Javier Perez de Cuellar, secretarul general al O.N.U. — ne avertizează pe fiecare dintre noi asupra monstruozităților unui război, în special termonuclear. Vorbitorul a subliniat că în prezent nu există o sarcină mai importantă decît frînarea cursei înarmărilor. Perez de Cuellar a adresat tuturor statelor apelul de a sprijini deplin campania mondială de dezarmare, inițiată de cea de-a doua sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării.

pentru pace i

Apeluri în favoarea J 
unor măsuri urgente 

de dezarmare

Prin tradiție, miercurea a doua și miercurea a patra din luna septembrie a fiecărui an sint zile rezervate primului tur din cupele europene de fotbal pentru echipele de club. în actuala ediție, fotbalul nostru s-a prezentat, cum se știe, cu trei formații.în principala competiție — Cupa Campionilor Europeni — Dinamo București a luat un start bun. în compania campioanei Finlandei, Kuusysi Lahti, a realizat 1—0 în de- s plasare și 3—0 pe teren propriu, cali- ' , fieîndu-se lesne pentru turul al doi- ț lea. Este adevărat, adversara n-a arătat o valoare internațională ; de aceea Dinamo va privi, desigur, cu , mai multă atenție și va trata cu sporită concentrare și maximă mobilizare confruntările sale viitoare. Pentru că, indiferent ce adversar îi va fi desemnat astăzi la Ziirich (cînd la 1 sediul U.E.F.A. vor avea loc tragerile la sorți), în turul al doilea (și mai departe, cum sperăm) va fi mult mai ' ■' greu. Să dorim campioanei noastresă aibă parte de sorți cit de cit su- rîzători, să nu mai aibă accidentați, J...I să se pregătească virtos și să joace la o valoare egală (dacă nu chiar su- perioară) sumei valorice a jucătorilor săi !< în Cupa Cupelor, ediția aceasta absentăm din motivele cunoscute.în Cupa U.E.F.A., Universitatea Craiova a avut un adversar puternic, competitiv și ambițios : Haiduk '. Split, La Craiova a fost 1—0 ; la> Split, In manșa a doua, tot 1—0 șii după prelungiri. Departajarea s-afăcut prin lovituri de la 11 m (iugoslavii au înscris trei, ai noștri numai I una), adueîndu-ne aminte că Universitatea a mai fost eliminată și în | ■ trecut de Dinamo Moscova tot pentru că e deficitară la executarea penal- tiurilor. Este inexplicabil că o forma- _ ție de asemenea valoare internațională — cum e Universitatea Craiova I — nu se pregătește special și pentru a executa eficient aceste penaltiuri Care, teoretic, și chiar practic pentru alții, înseamnă goluri sigure. Totuși, ce-am putea să-i reproșăm unei e- chipe care — trecind peste indisponibilități mai vechi sau mai noi : Bălăci, Crișan, Geolgău, trecind și peste un moment psihologic apăsător — a luptat cu exemplară dăruire 120 de minute, timp în care Lung a salvat miraculos, dar și înaintașii noștri au Vi.;»., ratat incredibil golul calificării de . vreo opt-nouă ori ! Universitatea ’ Craiova părăsește Cupa U.E.F.A. mai *- ■ devreme decit ne așteptam, dar să nu uităm că s-a bătut bărbătește și

nu e nevoită să plece fruntea cum fac la ora aceasta unele dintre adversarele sale din ediția precedentă : Kaiserslautern — învinsă cu 3—0, Bordeaux cu 4—0 ! Este de așteptat ca, odată liniștiți, valoroșii fotbaliști craioveni să se concentreze asupra jocurilor din campionatul nostru și să se pregătească pentru a fi cit mai utili echipei naționale.Tot în Cupa U.E.F.A., echipa Sportul studențesc — lidera actuală a campionatului — a fost eliminată de Sturm Graz — lidera campionatului austriac. Ai noștri aveau situația compromisă încă de la București (1—2), astfel incit egalul (0—0) de la Graz rămîne doar un simplu rezultat de palmares. De vină poate că sint lipsa de experiență a Sportului, ca și absența unor‘condiții optime de pregătire șl recuperare la stadionul său din Regie. Dar, sigur, de vină sint mai ales jucătorii și antrenorii care au tratat cu o superficialitate de neînțeles jocul de-acasă. Să fie aceasta o lecție aspră pentru Sportul studențesc !Așadar, fotbalul nostru trece in turul doi al cupelor europene numai cu o singură echipă. Anul trecut, pe vremea aceasta, treceam cu trei : Dinamo, Universitatea Craiova, Corvinul. Un pas inapoi (din păcate foarte important, cu repercusiuni in viitor)

s-a făcut prin neparticiparea celei de a patra echipe (in Cupa Cupelor). Acum s-au făcut alți pași inapoi. Insuccesul reliefează — dacă mai era nevoie! — slăbiciunile fundamentale cronice ale fotbalului nostru : campionat de nivel mediocru, pregătire de mîntuială, un sistem organizatoric depășit de mult etc. Dar acest insucces in fotbal nu este din păcate singular în activitatea sportivă de la noi în acest an preolimpic ; el se alătură rezultatelor nesatisfăcătoare înregistrate și în alte jocuri sportive (volei, polo, baschet) sau în ramuri individuale (atletism, tir, scrimă; lupte). Ceea ce înseamnă că organul de conducere al mișcării sportive — C.N.E.F.S. — trebuie să tragă semnalul de alarmă și să întreprindă urgent măsurile ce se impun pentru posibila și dorita redresare-a situației în timp util — pînă la Olimpiada dedă anul.în ceea ce privește reprezentarea fotbalului, este cazul ca acum eforturile să fie concentrate in jurul echipei naționale (care să forțeze calificarea la turneul final al Europenelor) și al echipei olimpice (care să încerce calificarea pentru Los Angeles). Bineînțeles,, fără a se neglija — ca pînă acum — soluționarea problemelor esențiale, de fond ale fotbalului nostru.
Gheorghe MITROI

Comentarii după primul
Comentind primul tur al Cupelor 

europene de fotbal, corespondenții 
agențiilor internaționale de presă 
subliniază faptul că, anul acesta, 
cele trei competiții continentale 
intercluburl au început sub semnul 
surprizelor.

© in „Cupa campionilor europeni" echipa Olympiakos Pireu a 
eliminat cunoscuta formație olan
deză Ajax Amsterdam, ciștigind cu
2— 0 (după prelungiri) manșa a doua, 
după ce terminase la egalitate (0—0) 
primul joc in deplasare. O calificare 
in extremis. datorită golului în
scris in deplasare, a obținut Ț.S.K.A. 
Sofia in fața formației cipriote 
Omonia Nicosia. Fotbaliștii bul
gari au ciștigat primul meci cu
3— 0, pierzindu-l pe al doilea cu 
1—4. Printre echipele calificate este 
citată și Dinamo București, învin
gătoare in ambele manșe cu formația 
finlandeză Kuusysi Lahtl, cu 1—0 
șl, respectiv, 3—0. S-au mai califi
cat echipe redutabile ca A. S.

Roma, Liverpool, Bohemians Praga, 
Benfica Lisabona, Dinamo Minsk, 
Partizan Belgrad și S. V. Hamburg, 
deținătoarea trofeului.

9 Rezultate și mai neașteptate au 
fost înregistrate in „Cupa U.E.F.A.", 
unde o serie de mari favorite au 
fost nevoite să părăsească prematur 
întrecerea. Printre acestea se nu
mără echipele spaniole Real Madrid 
(ținută in șah pe teren propriu 
(1—1) de Sparta Praga, după ce 
pierduse meciul tur cu 2—3), șl 
Atletico Madrid (eliminată de echipa 
olandeză F. C. Grtiningen). Au ra
tat calificarea in turul II și echi
pele vest-germane V.F.B. Stuttgart 
si F. C. Keiserslautern, scoase din 
competiție de formațiile Levski 
Spartak Sofia și, respectiv, Wat
ford. Ca o surpriză este apreciată 
și eliminarea echipei Universitatea 
Craiova, semifinalista ediției trecute, 
care a ratat calificarea numai după 
executarea loviturilor de la 11 m in 
meciul de la Split. De subliniat 
șl performanța echipei italiene Ve

in cîteva rînduri
O Aseară, Sala Floreasca din Capitală a găzduit o .foarte atractivă și aplaudată partidă de baschet masculin. Echipa Dinamo București, campioana țării noastre, a primit vizita celebrei formații C.S.P. Limoges (anul trecut — cîștigătoare a cupei Koraci ; anul acesta — întărită cu trei redutabili baschetbaliști prove- niți din S.U.A.), în cadrul primului tur al Cupei campionilor europeni. Oaspeții au învins cu scorul 97—83.
O Ieri după-amiazâ, pe Stadionul Dinamo din București, a avut loc meciul restanță din Divizia B dintre Dinamo Victoria și F.C.M. Brașov. Au invins brașovenii cu 1—0.® Jucătorul echipei Atletico Bilbao, Andoni Goikoetxea, care în cursul unui recent meci de campionat l-a accidentat pe Armando Maradona de la F.C. Barcelona, a fost suspendat pentru 18 meciuri de către comisia sportivă a federației spaniole de fotbal. în urma accidentării suferite, Maradona va fi indisponibil timp de aproape patru luni.
O în sala sporturilor din Kiev s-au încheiat miercuri seara campionatele mondiale de lupte libere. Iată cîști- gătorii titlurilor la ultimele categorii : 52 kg : Valentin Iordanov (Bulgaria) ; 62 kg : Viktor Alekseev(U.R.S.S.), (Traian Marinescu (România) s-a clasat pe locul 5) ; 74 kg : David Schultz (S.U.A.) ; 90 kg :Piotr Naniev (U.R.S.S.); peste 100 kg : Salman Hasimikov (U.R.S.S.).
tur

rona, autoarea unei duble victorii 
(1—0 și 3—2) in fața formației 
Steaua Roșie Belgrad.

® Rezultate scontate in „Cupa Cupelor", singura surpriză fiind 
calificarea echipei finlandeze Val- 
keakosken Haka in dauna formației 
irlandeze Sligo Rovers, pe care a 
invins-o in ambele meciuri. De re
marcat calificarea la limită reali
zată de echipa scoțiană F. C. Aber
deen, deținătoarea Cupei, după o 
victorie cu 2—1 în deplasare și un 
meci egal : 1—1 pe teren propriu 
cu formația islandeză Akranes. O 
curiozitate, in trei partide (Glasgow 
Rangers — F. C. La Valletta (Malta). 
„Cupa Cupelor", Austria Viena — 
Aris Bonnevoie (Luxemburg) șl 
Bayern Munchen — Anortosis Lar
naca (Cipru), in „Cupa U.E.F.A.") a 
fost înregistrat un scor fluviu 
identic 10—0.Tragerea la sorți a meciurilor din turul II va avea loc astăzi la Ziirich.

R. F. GERMANIA: Deputați ai Bundestagului 
cer guvernului să renunțe la instalarea 

noilor rachete
BONN 25 (Agerpres). — In Statele Unite, ca și in Europa occidentală, 

crește împotrivirea față de planurile N.A.T.O. de amplasare a noi ra
chete nucleare americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul unor țări 
vest-europene — se subliniază intr-o declarație a deputaților in Bun
destag din partea ecologiștilor vest-germani, Petra Kelly și Gert Bastian, 
întorși recent dintr-o călătorie in S.U.A.

In declarație se arată că și in rindul reprezentanților așa-numitei 
„Americi oficiale" pot fi intilnite păreri ce susțin opoziția populației 
vest-germane față de amplasarea rachetelor „Pershing-2" și „Cruise".

In încheiere, în declarație se cere guvernului vest-german să renunțe 
la instalarea noilor rachete și se adresează un apel 
pace din Europa și din S.U.A. să-și unească acțiunile 
rării pericolului unui război nuclear.

GENEVA 29 (Agerpres). — La Geneva s-au încheiat lucrările Conferinței organizațiilor neguvernamentale pentru pace, la care au participat 150 de delegați repre- zentînd 50 de organizații internaționale și 41 de organizații naționale din 18 țări, între care și un reprezentant al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România. Au fost adoptate mesaje’ către președintele celei de-a 38-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. și Comitetul pentru dezarmare de la Geneva, care conțin apeluri împotriva pericolului nuclear. Totodată, mesajele subliniază necesitatea înfăptuirii grabnice a măsurilor vizînd preîntîmpinarea unui război nuclear și sînt avansate o serie de propuneri pentru nuarea riscului unui nou mondial. dimi- război

militanțllor pentru 
in vederea inlătu-

BELGIA: Demonstrație de protest 
împotriva „expoziției morții“BRUXELLES 29 (Agerpres). — La Bruxelles a avut loc o mare demonstrație de protest împotriva Tîrgului internațional de armament organizat în capitala Belgiei de corporații dintr-o serie de țări membre ale N.A.T.O., ocupate în sfera producției de armament. Manifestanta au blocat intrările în perimetrul tîrgului, exprimîndu-și protestul împotriva prezentării de arme de exterminare în masă, a cursei înarmărilor și a planurilor

de desfășurare de noi arme nucleare cu rază medie de acțiune pe teritoriul unor state vest-europene. Poliția a intervenit pentru a-i împrăștia pe manifestanți. Forțele de ordine au reținut peste 200 de persoane, iar alte trei au fost rănite și spitalizate — au anunțat organizatorii manifestației.Guvernului belgian i-au fost adresate mii de scrisori în care se cere interzicerea acestei „expoziții a morții".

ANGLIA: 350 de re
prezentanți ai vieții 
științifice cheamă la 
înghețarea arsenale

lor nucleareLONDRA 29 (Agerpres). — Peste 
350 de reprezentanți ai vieții știin
țifice britanice au chemat opinia 
publică din Marea Britanie. parti
zanii dezarmării din alte state să 
participe mai activ la campania 
pentru înghețarea arsenalelor nu
cleare. Apelul, publicat intr-un su
pliment special al ziarului londonez 
„Times", este semnat de cunoscute 
personalități științifice, specialiști 
in științele umaniste șl naturale, 
de experți in probleme militare și 
in fizica nucleară.

Propunerea cu privire la îngheța
rea arsenalelor nucleare — subli
niază autorii documentului — a gă
sit un larg ecou și sprijin in rin- 
durile opiniei progresiste din nu
meroase țări, inclusiv din S.U.A.
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NICARAGUA: SuCCOSe 

ale Armatei Populare 
Sandiniste împotriva 

forțelor contrarevoluționareMANAGUA 29 (Agerpres). — într-un comunicat oficial, dat publicității la Managua și reluat de agenția I.P.S., s-a anunțat că Armata Populară Sandinistă și-a reinstituit. controlul asupra postului de frontieră EI Espino, situat la 237 km nord de capitală, după ce a fost atacat de forțe contrarevoluționare antisandiniste autointitulate „Forța Democratică Nicaraguană" (F.D.N.). în cursul luptelor, 10 soldați ai forțelor armate nicaraguane au I fost răniți, 20 contrarevoluționari au fost uciși și peste o mie de persoane civile au fost evacuate din zonă — precizează comunicatul.Săptămîna trecută aproximativ 500 de membri ai F.D.N., dintre care mulți foști membri ai Gărzii Naționale somoziste. au atacat, venind din Honduras, cinci .posturi de frontieră nicaraguane din regiunile Madriz și Nueva Segovia, în nordul țării. Comandantul regiunii militare de nord al Armatei Populare Sandiniste, Javier Carrion, a precizat că forțele contrarevoluționare au eșuat in încercarea lor de a-și institui controlul în regiunea de nord a țării, retrăgindu-se peste frontieră, la bazele lor din Honduras.

SITUAȚIABEIRUT 29 (Agerpres). — Comitetul libanez al securității, reunit joi la Beirut, a aprobat redeschiderea aeroportului din capitala libaneză, care a fost închis la 28 august, informează agențiile M.E.N, și A.P. într-o declarație dată publicității la sfirșitul reuniunii comitetului se arată, de asemenea, că s-a căzut de acord să fie facilitate activitățile Crucii Roșii și ale altor organizații umanitare și să se acționeze pentru slăbirea încordării in țară. Au fost discutate și alte măsuri care urmează să fie adoptate pentru menținerea încetării focului pe teritoriul libanez și pentru asigurarea securității traficului rutier, relevă agențiile menționate.

DIN LIBANLa scurtă vreme după anunțarea deciziei de redeschidere a aeroportului, pe pistele sale a aterizat un avion al companiei libaneze „Middle East Airlines".Pe de altă parte, agenția U.P.I. subliniază, citind surse guvernamentale din Beirut, că președintele Libanului, Amin Gemayel, a început o serie de contacte cu personalități politice din țară pentru pregătirea viitorului Congres național libanez de reconciliere, prevăzut in acordul de încetare a focului.Cît privește modul cum se respectă acest acord, agențiile menționate relevă că în Beirut și în zonele muntoase din vecinătate se menține un calm relativ.
Agenda valutar-comerciald

9 Cursul dolarului s-a redresat, joi, la reluarea tranzacțiilor valutare pe piețele de schimb monetare, in raport cu principalele devize occidentale, după ce în ziua precedentă înregistrase un recul, informează agenția Associated Press. Astfel, la principala bursă vest-europeană — LONDRA — dolarul a fost cotat la 2,1360 franci elvețieni. 2,6450 mărci vest-germane, 2,9640 guldeni olandezi. 8,0565 franci francezi, 1 604,75 lire italiene, ceea ce" reprezintă niveluri superioare față de cele înregistrate, miercuri, la încheierea tranzacțiilor ffi în același timp, cursul aurului a scăzut. La LONDRA, de pildă, uncia de metal galben a fost cotată la 409 dolari, în scădere cu 4 dolari. Tendința de scădere a cursului aurului s-a manifestat și pe celelalte piețe de schimb.

• Ca urmare, în principal, a creșterii cu 3,6 la sută a importurilor, balanța comercială a Statelor Unite a înregistrat in Tuna august a acestui an un deficit de 7,18 miliarde dolari, ceea ce reprezintă o cifră lunară record — a precizat intr-o conferință de presă la WASHINGTON ministrul american al comerțului, Malcolm Baldrige, citat de agenția U.P.I, în luna menționată, importurile s-au cifrat la 23,81 miliarde dolari (cu 10 la sută mai mult decît media lunară a acestui an), iar exporturile au atins 16,63 miliarde dolari. O Potrivit unui raport statistic dat publicității la WIESBADEN și reluat de agenția Reuter, în luna septembrie, prețurile au crescut în R. F. Germania cu 2,9 la sută în raport cu aceeași perioadă a anului trecut.(Agerpres)
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f a conflictelor A

prezentate de ministrul român al afacerilor externe, Stefan* rf Andrei
® Căutarea unui echilibru militar prin sporirea armamente!» 

nu poate constitui o temelie a păcii
© Este necesară o cooperare activă a tuturor statelor penă 

rezolvarea problemelor economice mondiale -.1

.<

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — în ședința plenară de joi a 
i luatcelei de-a XXXVIII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a 

cuvîntul ministrul afacerilor externe al României, Ștefan Andrei.Actuala sesiune a Adunării Generate a O.N.U. își desfășoară lucrările în condițiile in care probleme complexe și contradictorii ale vieții internaționale au agravat situația mondială. Popoarele lumii sînt profund îngrijorate de creșterea în ritm galopant a cursei înarmărilor, și în primul rînd a înarmărilor nucleare, de perpetuarea unor conflicte și focare de tensiune și apariția altora noi. adîncirea decalajului dintre țările bogate și țările 6ărace.Viața, realitățile demonstrează că logica și realismul politic si spiritul de conlucrare sînt tot mai mult înlocuite de neîncredere. încordare, confruntare crescînde. S-a ajuns la exacerbarea unor factori artificiali, s-au transplantat pe planul relațiilor interstatale divergente de natură ideologică decurgînd din deosebirile de sisteme social-polltice. unele stări conflictuale locale au fost plasate în aria disputelor dintre blocuri opuse, se intensifică lupta pentru zone de influentă și sfere de dominație.Se poate afirma că. în prezent, asistăm pe scena mondială la subminarea gravă a însăși politicii de coexistentă pașnică, unanim acceptată de toate popoarele lumii ca gura .alternativă la izbucnirea conflagrații.îh fata acestei realități, creează o atmosferă apăsătoare în viata internațională, reprezentînd o gravă amenințare la adresa suveranității și libertății multor națiuni, se impune mai mult ca oricînd să se acționeze cu tot mai multă hotărire împotriva politicii de forță și dictat, pentru oprirea creșterii confruntării și reluarea politicii de colaborare, destindere și pace, pentru statornicirea între state a unor relații noi. întemeiate pe deplina egalitate în drepturi, pe respectarea strictă de către toate statele și în toate împrejurările a independentei și suve- , vanității naționale, neamestecului în '■ treburile interne, avantajului reciproc. a dreptului fiecărui .popor de a-și decide de sine stătător destinele.-Sintem convinși că în confruntarea. Ia scară planetară, dintre aceste tendințe diametral opuse — cea de dominație, agresiune si dictat, pe de o parte, și pe de altă parte voința și aspirația îndreptățită a imensei majorități a statelor spre independentă, libertate și pace — este posibil si trebuie să triumfe politica rațiunii, a dreptului împotriva forței. a înțelegerii și securității internaționale. In temeiul .răspunderii fată de soarta omenirii, fată de dreptul sacru al popoarelor la existentă, la viată, la libertate si pace, tuturor statelor le revine înalta îndatorire de a acționa într-un' spirit constructiv și de colaborare, care să se reflecte în dezbaterile, bilanțul și rezoluțiile Adunării Generale de la această sesiune, să contribuie în mod efectiv Ia curmarea cursului spre confruntare, la însănătoșirea radicală a climatului international, la rezolvarea în interesul popoarelor a problematicii grave și complexe care confruntă astăzi omenirea.Pornind de la opțiunile fundamentale și ireversibile ale poporului român, de la vocația sa de pace și colaborare, președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, arată : „Considerăm că este necesar să se acționeze acum, prin măsuri concrete, pentru a reduce încordarea internațională, pentru reluarea politicii de destindere, Și de a nu se întreprinde nici o acțiune care poate agrava situația internațională, de a se acționa de către toate statele cu cea mai înaltă răspundere față de propriul popor, față de cauza generală a păcii, a securității internaționale".Perioada care a trecut de la sesiunea precedentă a Adunării Generale atestă, fără putință de tăgadă, că deteriorarea situației internaționale, creșterea pericolului de război, sporirea încordării între state, adîncirea crizei economice mondiale sînt generale în primul rînd de intensificarea cursei înarmărilor, și în primul rînd a înarmărilor nucleare.Analiza lucidă a situației actuale, înseși documentele O.N.U. evidențiază o realitate alarmantă — anume că s-a ajuns la un asemenea stadiu al înarmărilor, al acumulării de armamente de toate tipurile și îndeosebi de arme nucleare îneît însăși existenta civilizației și a. vieții pe planeta noastră este pusă în pericol.în aceste împrejurări, problema fundamentală a epocii noastre este preîntîmpinarea războiului și asigurarea păcii, oprirea cursei înarmărilor. trecerea la dezarmare, și in primul rînd la dezarmarea nucleară, realizarea unui echilibru militar nu pe calea acumulărilor de noi armamente, ci prin reducerea celor existente Ia un nivel cit mai scăzut.în Europa se află, cea mai mare concentrare de armamente, inclusiv nucleare, aici stau față în față cele două blocuri militare opuse, create,. așa cum se știe, în perioada „războiului rece", .și care alimentează neîncrederea și confruntarea. Această situație impune măsuri energice și consecvente în direcția lichidării politicii de bloc, reducerii activităților militare ale celor două blocuri, res- trîngerii ariei geografice, a competiției militară și scoaterii de sub pericolul nuclear a unor zone cit mal întinse, dezangajării militare cit mai largi. .,In momentul de față problema crucială pentru Europa o constituie pericolul amplasării, încă în acest an, a noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune, ceea ce ar descni- de calea intensificării cursei înarmărilor, ar crește primejdia de război., în primul rînd de război nuclear, și ar pune în pericol existența .tuturor popoarelor europene, însăși viața civilizației umane.România consideră că nu există nici o justificare pentru acceptarea ca un fapt împlinit a amplasării noilor rachete nucleare, ci. dimpotrivă, făcîndu-se totul cit mai este timp și mai este posibil să se evite acest pas foarte grav. Statele, guvernele care vor face amplasări de rachete pa teritoriul lor își asumă o mare
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răspundere în fața propriilor poare, in fața întregii omeniri.România apreciază că, prin eforturi, prin tratative desfășurate intr-un spirit de conlucrare, acțio- nîndu-se cu întreaga răspundere și de o parte și de alta, este posibil să se ajungă la un acord corespunzător care să asigure oprirea amplasării de noi rachete, retragerea și distrugerea celor existente.Pornind tocmai de la acest deziderat major, președintele României, Nicolae Ceaușescu, a adresat, recent, mesaje președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Iuri Andropov, și președintelui S.U.A., Ronald Reagan, cerînd să se facă totul încit să nu se ajungă la amplasarea de noi arme nucleare.în cazul că, pînă Ia sfîrșitul acestui an, negocierile nu se vor încheia cu rezultate -pozitive. România propune să se ajungă la înțelegerea ca amplasarea a noi rachete cu rază medie de acțiune să fie amînată, ce! puțin pînă la sfîrșitul anului 1984, începutul anului 1985, iar negocierile să fie continuate. în perioada aceasta. U.R.S.S. să dea garanții. în sensul declarațiilor sale anterioare, că va opri desfășurarea de noi rachete cu rază medie de acțiune și modernizarea lor și va reduce în mod unilateral b parte a acestora aflate in zona europeană a teritoriului U.R.S.S. Totodată. în condițiile în care nu se va ajunge Ia un acord în legătură cu aceste propuneri, președintele României a propus să se aibă în vedere cel puțin să nu fie amplasate rachete cu rază medie de acțiune pe teritoriul Republicii Federale Germania, Republicii Democrate Germane. Republicii Socialiste Cehoslovace și al altor state, ca o măsură intermediară pînă la realizarea unei înțelegeri finale în cadrul negocierilor de Ia Geneva.Ținînd seama că obiectul negocie- ' rilor sovieto-americane privește securitatea și viața tuturor popoarelor europene. considerăm că este necesar ca și celelalte state europene să participe, într-o formă sau alta, la aceste tratative sau să se inițieze direct negocieri între țările participante la Tratatul de la Varșovia sistatele N.A.T.O. pe problema armelor nucleare cu rază medie de acțiune.In general, considerăm că, fiind vorba de salvgardarea intereselor vitale de pace și securitate ale tuturor popoarelor, de însăși viața lor, toate statele au dreptul și îndatorirea de a-și spune cuvîntul și de a-și aduce propria contribuție la eforturile pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară. în această lumină, considerăm că toate statele au datoria. în virtutea obligațiilor asumate prin Carta O.N.U., de a conlucra cu spirit de răspundere pentru folosirea eficientă a cadrului oferit de O.N.U., de Comitetul de dezarmare de la Geneva, pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării.Mai mult ca oricînd, este necesar să se facă totul pentru a opri politica de înarmare, pentru apărarea dreptului vital al oamenilor, al popoarelor Ia existență, la independență, la pace. Aceasta reclamă eforturi hotă- rîte pentru realizarea fără noi întir- zieri a unor pași concreți și semnificativi pe calea dezarmării nucleare, îndeosebi a încetării producției de arme nucleare și trecerii Ia reducerea treptată a stocurilor existente pînă la eliminarea lor totală, a înghețării dezvoltării și desfășurării de noi tipuri și sisteme de arme de distrugere în masă, a interzicerii definitive a tuturor armamentelor nucleare și a celorlalte arme de distru- gero în masă.Accentuarea cursei înarmărilor constituie un factor principal al adîn- cirii crizei economice mondiale, alimentează propaganda de război, generează o psihoză de nesiguranță și insecuritate în rîndul maselor populare, stîrnește neîncrederea și suspiciunea în viața internațională. Trebuie spus deschis popoarelor adevărul că armele atomice sînt arme ale morții și distrugerii și nu arme ale păcii și securității popoarelor și că nu trebuie- să așteptăm să se ajungă la folosirea armelor nucleare, deoarece atunci va fi prea tîrziu. Să nu ignorăm faptul că oricînd se pot găsi iresponsabili care să apese pe trăgaciul armamentelor, că un accident în- tîmplător poate declanșa distrugerea atomică a umanității.Pornind și de la faptul că sporirea an de an a cheltuielilor pentru înarmare, creșterea în proporție geometrică a armamentului de toate tipurile, desfășurarea de noi rachete nucleare se fac în dauna tuturor țărilor, amputează în fapt bugetele consacrate necesităților sociale, dezvoltării științei, învățămîntului. artei și culturii, aDărării mediului ambiant. România se pronunță ferm pentru reducerea cheltuielilor militare.Este un adevăr axiomatic că ritmul în care se desfășoară cursa înarmărilor poluează în modul cel mai grav' atmosfera internațională, face ca omenirea să trăiască într-un adevărat coșmar. în fața alternativei — viața sau holocaustul nuclear — popoarele europene, ca dealtfel popoarele de pe toate continentele, se angajează tot mai puternic în lupta pentru dezarmare și pace. Acum, cit nu este prea tîrziu. milioane și milioane de oameni de toate vîrstele. de convingeri filozofice și religioase diferite participă în impresionante mișcări pentru pace pentru a spune un NU hotărît armelor nucleare, pentru a se stăvili cursa înarmărilor. A trece peste voința popoarelor, a nu asculta glasul puternic al opiniei publice mondiale înseamnă a merge împotriva cursului istoriei, al rațiunii, înseamnă a acționa în direcția înveninării climatului internațional.întărirea păcii și securității internaționale reclamă convenirea și înfăptuirea unor măsuri eficiente de creștere a încrederii între state, de dezarmare nucleară' și convențională, de reducere substanțială a armamentelor și efectivelor armate. Subliniind rolul și răspunderea deose-
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

noi
bită care revin în primul rînd statelor puternic înarmate, care dispun de arsenalul atomic, considerăm, totodată, necesar ca toate statele interesate să ia parte nemijlocit la negocierile de dezarmare, să aibă posibilitatea să-și spună cuvîntul și ca nimeni să nu nesocotească voința și aspirațiile lor.în concepția guvernului român, înfăptuirea măsurilor de încetare a cursei înarmărilor și dezarmare trebuie să aibă loc în condiții de încredere reciprocă și securitate egală, asigurîndu-se realizarea echilibrului militar Ia niveluri cit mai reduse, sub un striot control internațional, de natură să garanteze îndeplinirea întocmai a tuturor obligațiilor asumate de către toate statele părți. Pornind de la această concepție. România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru crearea în cadrul O.N.U. a unui organism internațional învestit cu dreptul de a controla și inspecta realizarea întocmai a măsurilor de încetare a cursei înarmărilor și dezarmare convenite.Ca tară europeană, care a militat și militează statornic pentru securitate și cooperare pe continent, România a salutat rezultatele Reuniunii de la Madrid, care evidențiază adevărul axiomatic că și în condiții internaționale complexe și dificile nu există probleme, oricit de complicate, care să nu poată fi rezolvate pe calea tratativelor, atunci cînd se dă dovadă de rațiune politică. de spirit constructiv și dorință de cooperare, cînd se pornește de la interesele majore ale popoarelor, ale păcii și securității întregii lumi.Considerăm deosebit de pozitiv faptul că la Madrid s-a realizat consensul pentru convocarea Conferinței consacrate măsurilor de creștere a încrederii, securității și dezarmării în Europa și s-a convenit organizarea unui șir de reuniuni viitoare care asigură continuitatea procesului inițiat în capitala Finlandei.Important este acum să continue și să se consolideze rezultatele obținute pentru promovarea securității și dezvoltarea cooperării In Europa. în acest sens. România a propus începerea de negocieri directe între statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale N.A.T.O., cu privire la înghețarea și reducerea cheltuielilor militare, la dezarmare și înlăturarea pericolului unui război. Ținînd seama de ponderea pe care aceste state o au în volumul armamentelor și al cheltuielilor mondiale de înarmare, realizarea unei. înțelegeri între țările care aparțin celor două alianțe militare ar avea o pondere însemnată în procesul dezarmării generale. în ceea ce o privește, România a hotărît înghețarea bugetului său militar pînă în 1985 la nivelul anului 1982.O contribuție importantă la dezangajarea militară, sporirea securității și încrederii dintre state ar consti- tui-o crearea de zone denuclearizate în diferite părți ale lumii. în această direcție se înscrie și propunerea României privind transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, a prieteniei și colaborării,- lipsită de arme nucleare, de trupe și baze militare străine.Cursul evenimentelor atestă că politica anacronică, profund periculoasă de folosire a forței și amenințării cu forța în relațiile dintre state, recurgerea la presiuni și amestec in treburile interne constituie o sursă a focarelor de tensiune și conflict, a încordării și convulsiilor în viața internațională, factorul care propulsează cursa înarmărilor și generează veritabile atentate la adresa păcii, securității și progresului popoarelor, a drepturilor și aspirațiilor lor vitale.Interesele supreme ale popoarelor, ale păcii și securității internaționale cer să se excludă cu hotărire politica de forță și amenințare cu forța, indiferent de formele sale de manifestare, să se pună capăt conflictelor și acțiunilor armate și să se treacă la rezolvarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai pe calea pașnică, a tratativelor.în spiritul acestei poziții principiale, România consideră că se impune ca organismele internaționale, și în primul rînd Organizația Națiunilor Unite, să aibă un rol mai activ și o contribuție eficientă, pentru a determina și accelera soluționarea stărilor de tensiune și conflict pe calea tratativelor.Existența pe ordinea de zi a Adunării Generale a unui punct vizînd soluționarea prin mijloace pașnice a diferendelor dintre state și adoptarea prin consens, la sesiunea precedentă, a Declarației privind reglementarea pașnică a diferendelor internaționale constituie, desigur, pași pozitivi importanți, care validează actualitatea eforturilor în această direcție și care solicită un angajament ferm din partea statelor membre ale O.N.U. și de a conlucra, în continuare, pentru atingerea acestui obiectiv major.împreună cu alte state, România a prezentat o propunere detaliată acestei sesiuni a Adunării Generale privind crearea, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, a unui organism special pentru bune oficii, mediere și conciliere, care să acționeze în direcția prevenirii apariției de noi confruntări armate și a soluționării pașnice, pe calea tratativelor, a conflictelor și oricăror bleme dintre state.Din aceeași preocupare tribui la întărirea păcii, Ia nivel regional și prin dezvoltarea unor relații de colaborare, respect reciproc și înțelegere izvorăște și inițiativa României vizînd întărirea bunei vecinătăți dintre state. Dezbaterile de pînă acum din Adunarea Generală au creat condiții pentru a se trece Ia elaborarea conceptului de bună vecinătate și convenire 1 a principiilor, căilor și modalităților de transpunere a acestuia în practica relațiilor dintre toate statele.România este profund preocupată de persistența unor grave focare de tensiune și conflict în diferite părți ale planetei. O îngrijorare deosebită provoacă situația din mult încercata regiune a Orientului Mijlociu.Conflictul din această regiune, inclusiv situația îngrijorătoare din Liban, trebuie soluționat pornind de la problema centrală și prioritară.

altor pro-de a «insecurității internațional,

și. anume asigurarea drepturilor poporului palestinian. în acest sens, este necesar să se înceapă cit mai repede negocieri și, așa cum este cunoscut. România 6-a pronunțat pentru organizarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U.. cu participarea părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, precum își U.R.S.S. și S.U.A., pentru a se ajunge la o reglementare globală, trainică și justă a conflictului din Orientul Mijlociu. O asemenea reglementare implică retragerea trapelor israeliene din teritoriale arabe ocupate în urma războiului din 1967, rezolvarea problemei poporului palestinian pe baza drepțului său la autodeterminare, inclusiv la constituirea unui stat pro- jpriu independent, asigurarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor din această regiune.Totodată, ne pronunțăm pentru menținerea încetării focului în Liban, pentru reconciliere națională, retragerea deplină a trupelor israeliene din Liban, pentru respectarea independentei. suveranității, unității naționale și integrității teritoriale ale Libanului.Doresc să folosesc acest prilej pentru a reafirmă de la această tribună solidaritatea și sprijinul activ al României față de poziția si inițiativele R.P.D. Coreene, de eforturile sale vizînd unificarea pașnică și independentă a Coreei.în spiritul politicii tradiționale a României de sprijinire a luptei pentru libertate și independentă a popoarelor. doresc să reînnoiesc solidaritatea militantă a poporului și statului român cu lupta poporului na- tnlbian pentru' dobândirea fără întârziere a independentei Namibiei pe baza rezoluțiilor O.N.U. Ne pronunțăm. de asemenea, pentru abolirea politicii de apartheid și discriminare rasială din Africa de Sud și pentru adoptarea de măsuri care să determine autoritățile de la Pretoria să pună capăt cu desăvîrșire acțiunilor lor agresive împotriva statelor vecine.Situația economică internațională, marcată de amplificarea manifestărilor crizei economice, determină a puternică perturbare a relațiilor comerciale și a cooperării economice dintre state, se repercutează negativ asupra tuturor statelor, dar în mod deosebit asupra țărilor în curs de dezvoltare, contribuind Ia perpetuarea si amplificarea decalajelor dintre țările bogate și țările sărace.Provoacă o deosebită îngrijorare tendințele de extindere a protecțio- nismului și practicilor discriminatorii. accentuarea disproporțiilor intre preturile materiilor prime și ale produselor industrializate, creșterea po- ■ verii datoriei externe a țărilor- in ctirs de dezvoltare și dobânzile înalte pentru credite, reducerea programelor de asistență, împiedicarea accesului la tehnică și tehnologie modernă.în condițiile interdependenței tot mai strînse- între țările bogate și țările sărace, ieșirea din criza economică reclamă reluarea activității economice nu numai în țările dezvoltate. ci și revitalizarea procesului de dezvoltare economică în țările în curs de dezvoltare, asigurarea condițiilor ca acestea să-și recapete rolul dinamic în economia mondială, în creșterea 'comerțului internațional.După părerea României, a președintelui Nicolae Ceaușescu. starea negativă/ a economiei mondiale și cu deosebire gravitatea situației economice a țărilor în curs de dezvoltare reclamă imperios instituirea unei conlucrări reale între țările dezvoltate si țările în curs de dezvoltare pe principii jle egalitate, de echitate, care să asigure generalizarea rapidă a unei relansări economice durabile, relansarea procesului dezvoltării în țările în curs de dezvoltare și întreprinderea de pași concreți în direcția instaurării noii ordini economice internaționale, mai drepte, care să țină seama de interesele tuturor națiunilor. Aceasta constituie o condiție fundamentală atît a asigurării stabilității economice generale, cit și a însănătoșirii climatului politic internațional.Doresc să subliniez în mod deosebit gravitatea datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare față de țările dezvoltate, care a devenit o problemă fundamentală, cu caracter global, de a cărei soluționare depind atit oprirea înrăutățirii situației țărilor în curs de dezvoltare,_ cit și stabilitatea economică mondială. Considerăm necesară anularea datoriilor țărilor celor mai sărace, reducerea în mod proporțional cu venitul național pe locuitor și reeșalonarea datoriilor celorlalte țări în curs de dezvoltare. fără dobîndă sau cu dobindă mică, pe o perioadă lungă.. Ca măsură intermediară, s-ar putea avea în vedere, amînarea datoriilor externe ale țărilor în curs.de dezvoltare pe o perioadă de 2—3 ani, fără dobîndă sau cu dobindă mică, urmind ca în continuare să se ducă tratative în cadrul unei conferințe a țărilor debitoare și creditoare pînă la găsirea soluțiilor adecvate.Reluarea procesului de dezvoltare în țările în curs de dezvoltare, fără de care nu este posibilă o redresare durabilă și generalizată, reclamă între altele asigurarea unui flux masiv, de resurse financiare, dinspre țările dezvoltate spre țările în curs de dezvoltare, care este posibilă, în primul rind, prin reducerea cheltuielilor militare cu circa 10—15 la sută anual.Negocierile desfășurate pînă în prezent între Nord și Sud — inclusiv la cea de-a VI-a sesiune a U.N.C.T.A.D., care a avut loc în acest an — nu au condus la rezultate semnificative. Depășirea crizei economice și relansarea procesului de dezvoltare în țările în curs de dezvoltare reclamă imperios angajarea de urgență a unui dialog economic internațional autentic între aceste țări și țările dezvoltate.In scopul facilitării acestui dialog, s-ar putea avea în vedere stabilirea în cadrul O.N.U. a unui mecanism deschis tuturor țărilor membre O.N.U., care să examineze problemele economice majore cu care este confruntată comunitatea internațională în domeniile materiilor prime, energiei, comerțului, datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, monetar-financiar.

în orice caz, este necesar să se convină un cadru adecvat de negociere, inspirindu-ne și după experiența altor tratative internaționale complexe cum au fost cete din cadrul Conferinței O.N.U. privind dreptul mării, și să se treacă de urgență la negocieri pe problemele economice măjore pentru găsirea de soluții unanim acceptabile, care să contribuie la însănătoșirea durabilă a economiei mondiale, lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale.între problemele care vor fi examinate la actuala sesiune a Adunării Generate a O.N.U. figurează, după cum este cunoscut, și racolarea de cadre calificate din țările în curs de dezvoltare. Grupul de experți al U.N.C.T.A.D. creat în baza rezoluției 37/207 inițiate de. .'„Grupul celor 77“ și-a început activitatea și urmează să aibă cel puțin încă două reuniuni. Apreciem că U.N.C.T.A.D. trebuie să continue eforturile în vederea convenirii, cu participarea tuturor țărilor, a unui ansamblu de principii, orientări și norme privind exodul de cadre și a unui program integrat de acțiune în acest domeniu care să conducă la eliminarea consecințelor nefaste ale acestui fenomen asupra țărilor în curs de dezvoltare.în perspectiva țional ză să deviza pace".
Anului intema- al tineretului, care urmea- se desfășoare în 1985, , sub „Participare, dezvoltare, problematica ' tinerei generații polarizează pe bună dreptate tot mai mult atenția statelor și a opiniei publice internaționale. Această realitate trebuie să se regăsească. în preocupările, dezbaterile și hotărîrile actualei sesiuni a Adunării Generale.Ținerea în cursul anului 1983 a celor cinci reuniuni regionale consacrate A.I.T., printre care reuniunea europeană pe care România a avut plăcerea- să o găzduiască la Costi- nești, marchează o etapă nouă pe calea pregătirii efective a Anului internațional al tineretului.Programul concret de măsuri și activități ce urmează a fi întreprinse înaintea și în timpul Anului internațional al tineretului, recomandările suplimentare privind punerea în aplicare a acestuia, rapoartele celor cinci reuniuni regionale, supuse atenției actualei sesiuni a Adunării Generate, conțin atlt măsuri la scara națională, cit și acțiuni vizînd întărirea colaborării internaționale în soluționarea problemelor specifice care preocupă astăzi tînăra generație. La aceasta se adaugă o serie de alte propuneri și sugestii valoroase, avansate de statele membre la Adunarea Generală, în Comitetul consultativ pentru Anul internațional al tineretului, la reuniunile regionale și în alte foruri, care merită a fi examinate în continuare cu toată atenția și receptivitatea.Revine Adunării Generale să adopte hotărîrile necesare, de natură să conducă la intensificarea pregătirilor pentru Anul internațional al tineretului și marcarea corespunzătoare a acestui important eveniment la scară mondială, sub egida Națiunilor Unite, să asigure problematicii tineretului, în ansamblul structurilor O.N.U., venită și un loc pe tinerei generații în de miine.Viata, realitățile, nu s-a pus niciodată cu atîta urgență și acuitate ca în prezent problema creșterii rolului O.N.U., a folosirii eficiente a posibilităților și cadrului oferite de forul mondial pentru soluționarea problemelor majore ale umanității. în acest moment de răscruce pentru întreaga omenire, soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale impune mai mult ca oricînd participarea activă, cu drepturi depline, fără deosebire de orinduire socială sau de mărime, a tuturor statelor, și în primul rînd a statelor mici, și mijlocii, a statelor în curs de dezvoltare și a celor nealiniate. care reprezintă imensa majoritate a popoarelor lumii.Apreciem că a sosit timpul să se examineze în mod aprofundat modalitățile concrete prin care să se poată- asigura îndeplinirea prin intermediul O.N.U. a obiectivelor fundamentale care au fost proclamate prin Carta O.N.U. Avem în vedere., înainte de toate. examinarea propunerilor vizind îmbunătățirea substanțială a activității O.N.U., democratizarea în continuare a organelor, structurilor si funcțiilor sale, creșterea eficacității O.N.U. -și adaptarea organizației la cerințele și realitățile lumii contemporane.Considerăm că este necesar ca mandatul Comitetului special pentru Carta O.N.U, și creșterea rolului organizației să fie simplificat și precizat. astfel incit el să se poată concentra asupra propunerilor majore și să prezinte Adunării Generale, prin consens, propuneri concrete de îmbunătățire a eficienței și contribuției O.N.U. la asigurarea și consolidarea păcii și securității mondiale.Popoarele lumii, profund preocupate de evoluția complexă a situației internaționale, privesc cu încredere Organizația Națiunilor Unite, așteaptă cu speranțe roadele actualei sesiuni a Adunării Generate. Este necesar să acționăm cu și mai multă hotărire pentru schimbarea cursului evenimentelor internaționale, pentru o politică nouă, care să asigure tuturor popoarelor realizarea năzuințelor Iot pentru o viată mai bună, mai dreaptă, pentru o politică de pace si colaborare internațională. în acest ■ spirit. România desfășoară o vastă activitate internațională, punînd în centru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste. în primul etnii noștri, extinde raport rile în curs de dezvoltare nealiniate, cu celelalte sta tul principiilor coexistenDoresc să reafirm hotărî ției române de a contribu cu celelalte delegații, la g soluții practice, cit ma ■ numeroasele și import», me aflate pe agenda ses» încit, prin eforturi unite, spirit constructiv, de coi facem să triumfe rațiunea înțelegere, de destindere, și pace, de respect al in naționale a tuturor popoi

preocupărilor și continuitatea cu- măsura ponderii lumea de azi șidemonstrează că
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NAȚIUNILE UNITE 29 (Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite), 

Analizele profund științifice ale țării noastre privind caracteristicile 
bloului vieții internaționale actuale, care poartă amprenta gindirii cr 
toare de înalt umanism a tovarășului Nicolae Ceaușescu, punctele de < * 
dere, propunerile și inițiativele românești vizînd rezolvarea în spirit nu 
Urea definitivă a forței și triumful norme'îor dreptului și legalității ișiga 
sesc o nouă și importantă confirmare in dezbaterile de politică generai 
ale sesiunii in curs a Adunării Generale a O.N.U.Abordînd problema stărilor conflictuale existente astăzi în lume, primul ministru al Indici, Indira Gandhi, a subliniat că acestea sînt rezultatul nemijlocit al manifestărilor frecvente ale recurgerii la forță, al cursei înarmărilor, al politicii colonialiste și neocolonialiste, al sărăciei și mizeriei generate de starea de subdezvoltare și decalajele economice, al nesocotirii drepturilor legitime ale popoarelor de a trăi liber și independent, de a-și organiza viața așa cum o doresc, fără nici un fel de ingerințe.din afară. Premierul Indiei a reafirmat apelul conținut în documentele Conferinței Ia nivel înalt de la Delhi a țărilor nealiniate de a se acționa cu hotărire, pe baza rezoluțiilor O.N.U. și cu aportul direct al organizației mondiale, pentru soluționarea pe căi politice, pașnice, a conflictelor existente în lume și pentru preîntîmpinarea izbucnirii altora noi. Vorbitoarea a relevat, în context, urgența unei soluții de pace în Orientul Mijlociu, arătînd că aceasta trebuie să se bazeze pe încetarea ocupării ilegale de către Israel a teritoriilor arabe, pe recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian, a dreptului la securitate al tuturor statelor din zonă, pe începerea unui proces de reconciliere între toate părțile interesate.Președintele Franței, Franțois Mitterrand, a subliniat de la începutul discursului său că, prin menirea și vocația ei, Organizația Națiunilor Unite are misiunea nobilă de a servi la menținerea păcii și promovarea dialogului, a negocierilor bazate pe respect și încredere pentru rezolvarea pe cate pașnică a tuturor disputelor. „Organizația, a spus el. rămîne un loc unic, unde, în ciuda unor inconveniente și a tentațiilor eterne de a .se recurge la forță, se cer și pot fi căutate perseverent soluții pașnice".Vorbitorul a scos în relief că experiența din anii postbelici a vieții internaționale dovedește cu claritate că forță, cursa înarmărilor, căutarea unui echilibru militar bazat pe sporirea necontenită a armamentelor și pe capacitatea de descurajare nu-
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■J'"-? -/.„/.s..„u 9, iviuuneșn mima rezolvarea m spini-no
democratic, a marilor probleme acumulate in lume in etapa actuală, abi 
lirea definitivă a forței, si triumful nnrmelnr rlrt>nt,rl,ii ol îonnUtxtn

cleară nu pot constitui o temelie nădejde a păcii mondiale, proba c mai concludentă constituind-o mi' tiplicarea conflictelor in diferite z?. ( ■'. /ale planetei. , /■■■'Președintele francez a apreciat, •/. ,•>. asemenea, că o cauză importantă conflictelor din lumea a treia o cri stituie starea de subdezvoltare ri răcia, deficitele balanțelor dtf p. și agravarea datoriei externe li ța : lor sărace, declarind că există o ,/t gătură organică între „insecuRrop.. militară și insecuritatea economyConstatind o „serioasă deteru a relațiilor politice și econr.r mondiale" și „o exacerbare s tradicțiilor în toate sferele r? rilor internaționale", preșe Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. Șpiliak. a relevat in mod dec. rolul și răspunderile O.N.U. in zolvarea prin căi și metode pașn prin convorbiri și negocieri, a fc relor de criză și conflict, ară' între altele : „Națiunile Unite își îndeplini misiunea lor de salv, dare a păcii și securității nt dacă ele vor deveni un instrumen1 sprijinire eficientă a popoarelor lupta lor împotriva colonialism și a tuturor celorlalte forme de minație străină și de apărare a împotriva forței și agresiunii. I • urmare, organizația mondială tre să se angajeze mai ferm în re varea actualelor stări de criză 8 din lume".Aspirațiile popoarelor de a se volta în pace, libertate și inde- dență. a spus președintele Prazi lui R.S.F.I.. constituie o trăsăr caracteristică a zilelor noastre, poarele eint tot mai hotărite să ziste dominației, hegemoniei, oci ției, amestecului și intervenției, ceasta atestă că situația internat nală deși foarte dificilă nu este 1 sită de speranță. Direcția de ei luiție viitoare va depinde îp> ițe,, măsură de acțiunea noașț?aj' corni • și continuă. Aceasjp' presupune ■ cooperare activărin lupta imnotr/ a tot ceea ce uatirpă sau neagă dr< turile națiunilor și statelor, drepf rile și libertățile fundamentale a oamenilor.

au început lucrările toamnă a Comisieie la Cartagena — or- m al Pactului Andin, gehția E.F.E. Pe ordi-

Se poate si trebuie să se pună capăt
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O declarație a secretarului general al C.C. al P.C.U.S 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S 

Iuri AndropovMOSCOVA 29 (Agerpres). — A- genția T.A.S.S. a dat publicității declarația tovarășului Iuri Andropov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., in legătură cu unele probleme ale situației internaționale, îndeosebi ale dezarmării.După ce se formulează unele critici privind linia politică promovată de administrația S.U.A. în aceste probleme, în declarație se spune : în secolul nuclear, politicienii responsabili nu au decît o singură opțiune — să facă totul pentru preîntîmpinarea catastrofei nucleare. Linia noastră continuă să fie orientată spre menținerea și consolidarea păcii, spre destinderea încordării, spre frînarea cursei înarmărilor, spre extinderea și adîncirea colaborării dintre state. Aceasta este voința neabătută a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a întregului popor sovietic. Sîntem convinși că acestea sînt și aspirațiile tuturor popoarelor. Noi pornim de la faptul i;ă omenirea nu este condamnată la pieire. Cursei înarmărilor se poate și trebuie să i se pună capăt. Omenirea merită o soartă mai bună decît aceea de a trăi într-o lume măcinată de conflicte, sub amenințarea armelor aducătoare de moarte.De doi ani se desfășoară tratative sovieto-americane în legătură cu una dintre cele mai acute probleme — reducerea armamentelor nucleare în Europa. Poziția părții ’sovietice urmărește să se ajungă la soluții re- ciproc-acceptabile pe o bază onestă, echitabilă, soluții care să nu afecteze interesele legitime ale nimănui.Noi sîntem adversari principiali ai întrecerii in domeniul fabricării și acumulării de arme de exterminare în masă — a declarat I. Andropov. Nu aceasta este opțiunea noastră. Ea nu poate duce Ia soluționarea nici uneia dintre problemele care stau în fata omenirii : problemele dezvoltă-

rii economice a statelor, ale apără: mediului înconjurător, ale crea; unor condiții elementare de vis pentru oameni, pentru alimentat' sănătatea și instruirea acestora.Eliberarea resurselor material cheltuite in mod nesăbuit pent: cursa înarmărilor, valorificarea posibilităților creatoare inepuizabile: ale omenirii — iată ce-i poate uni 'pc oameni, iată ce trebuie să determi-, ne politica statelor la cumpăna secolelor al XX-lea și al XXI-lea. Pentru ca toate acestea să fie înfăptuite, este necesar să fie stăvilite forțele militarismului, iar lumea să’ fie apărată prin eforturi comune de pericolul de alunecare in prăpastie.Toate popoarele, fiecare locuitor al planetei noastre trebuie să fie conștiente de pericolul ce le amenință, să înțeleagă acest lucru pentru a-și uni eforturile în lupta pentru propria existentă.Omenirea nu și-a pierdut si nu-și poate pierde rațiunea. Acest lucru își găsește expresia și în amploarea mișcării împotriva rachetelor, a mișcării antirăzboinice care s-a declanșat pe continentul european și p alte continente, mișcare la care iau parte oameni de diferite condiții sociale. politice și religioase.Toți cei care își ridică astăzi gla sul împotriva nesăbuitei curse înarmărilor. în apărarea păcii pot fi convinși că politica Uniunii Sovietice și a altor țări socialiste est,' orientată spre înfăptuirea acestor obiective. U.R.S.S. dorește să trăiască în pace cu toate țările, inclusiv cu S.U.A. Ea nu urzește planuri agresive. nu impune nimănui cursa înarmărilor. nu impune nimănui ordinea sa socială.Planurile si aspirațiile noastre -.- a declarat în încheiere LV. Andropov — își găsesc expresia în propunerile concrete orientate spre realizarea unei cotituri hotărîtoare spre mai bine pe arena internațională.
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pe scurt
NEGOCIERILE SOVIETO-AMERICANE DE LA GENEVA. La Geneva a avut loc joi o nouă ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A., participante Ia negocierile privind limitarea armamentelor nucleare în Europa.

nea de zi se află elaborarea strategiei dezvoltării sectorului industrial al economiilor naționale andine.
R COMUNIST ÎN ORA- ANO-CALABRO (ITA- o Caracciolo, membru i Comunist Italian, a funcția de primar al îsano-Calabro (provin- i. în consiliul munici- tățîi respective au fost ți din partea partide- . și social-democrat.

PESTE 25 LA SUTA DIN TALUL ABSOLVENȚILOR ȘCOLILOR MEDII DIN IRLANDA NU AU REUȘIT SA-ȘI GĂSEASCĂ ÎN ACEST AN UN LOC DE MUNCĂ potrivit pregătirii lor. Totodată, după cum se arată la Dublin, numai 26 la sută din cei 62 000 de elevi înscriși în anul școlar 1932 au reușit să-și continue studiile, în prezent, datorită creșterii vertiginoase a taxelor de școlarizare.POPULAȚIA FINLANDEI. Anul trecut, populația Finlandei a crescut cu 30 000 de persoane, aiungind la începutul anului P1983 la 4 824 300 locuitori — a ariunțat difracția de statistică din Helsinki.
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