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Un nou detașament al clasei muncitoare 
beneficiază de majorarea retribuțiilor: 
oamenii muncii din industria metalurgică
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datei la care se efectuează majo
rările de retribuții dovedește aten
ția deosebită de care se bucură 
lucrătorii din acest domeniu de ac
tivitate din partea conducerii de 
partid și de stat, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal.

Prin toate prevederile sale, De
cretul Consiliului de Stat pentru 
majorarea retribuției personalului 
muncitor asigură oamenilor muncii 
din industria metalurgică posibili
tatea de a obține venituri sporite. 
Esențial este insă ca, odată cu ma
jorarea retribuțiilor, fiecare colectiv 
muncitoresc din această ramură să

Potrivit prevederilor Decretului 
Consiliului de Stat nr. 325/1983, 
incepînd de azi, 1 octombrie, se 
trece la majorarea retribuției perso
nalului muncitor dintr-o nouă ra
mură economică, anume in unită
țile industriale ale Ministerului In
dustriei Metalurgice.

De noua majorare a retribuțiilor 
vor beneficia peste 170 000 de oțe- 
lari, furnaliști, laminoriști și ceilalți 
lucrători din unitățile industriale, 
metalurgice și de cocsificare a căr
bunelui. Faptul că și in actualul 
cincinal metalurgiștii se află pe un 
loc de frunte in privința eșalonării

acționeze ferm pentru creșterea su
plimentară a producției și produc
tivității muncii, pentru reducerea 
mai substanțială a consumurilor 
materiale și de energie, pentru ri
dicarea eficienței intregii activități 
economice. Și aceasta pentru a se 
asigura o corelare corespunzătoare 
intre fondurile alocate suplimentar 
pentru majorarea retribuțiilor și 
creșterea volumului producției, pre
cum și recuperarea cheltuielilor de
terminate de majorarea retribuțiilor.

Amănunte și precizări în legătură 
cu modul de aplicare a majorării 
retribuțiilor în industria metalurgică 
- in pagina a IV-a a ziarului.
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în fiecare județ, in fiecare unitate agricolă,

printr-o mobilizare generală a tuturor forțelor de la sate:

în ultimul trimestru al anului, odată cu generalizarea

CERINȚA HOTĂRÎTOARE - REALIZAREA ZI DE ZI 
Â VITEZEI DE LUCRU PLANIFICATE

• Pînă în seara zilei de 29 septem
brie, porumbul a fost strîns de pe 
1514600 hectare, ceea ce reprezintă 71

* la sută din suprafața cultivată.
• Exemplul județului Olt, care a în

cheiat culesul porumbului - un puternic 
imbold pentru toate județele țării de a 
intensifica și mai mult ritmul recoltării și 
depozitării porumbului și celorlalte cul
turi, de a executa la timp și în condiții 
de bună calitate însămînțările de toamnă.

• Livrarea ritmică și integrală a pro
duselor contractate la fondul de stat - 
o obligație legală, o îndatorire patriotică 
a fiecărei unități agricole.

• însămînțarea orzului să fie termi
nată în două-trei zile, iar a grîuiui - pînă 
la 10 octombrie.

• AZI Șl MlINE - ZILE DE MUNCA 
RECORD ÎN TOATE UNITĂȚILE AGRI
COLE, ÎN TOATE JUDEȚELE.

Stadiul recoltării porumbului
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Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente pe județe, 
suprafețele de pe care a fost strînsă recolta, pînă în seara 
zilei de 29 septembrie, în întreprinderile agricole de stat 
(cifra de sus) și in cooperativele agricole (cifra de jos)

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ, LOCUITORI Al SATELOR!

Munciți fără preget, din zori și pînă în noapte, pentru a intensifica 
la maximum ritmul recoltării!

Folosiți din plin toate mijloacele, toate atelajele pentru a transporta 
și pune la adăpost cît mai repede și fără pierderi întreaga recoltă!

Acționați energic, zi și noapte, pentru a realiza viteze mult sporite 
la arături, pregătirea terenului și semănat, spre a încheia însămînțările 
la termenele stabilite!1______________ _________________________ 7

Producție fizică 
peste prevederi 
AlBA

Colectivele de muncă din in
dustria județului și-au intensi
ficat eforturile pentru realizarea 
exemplară a producției fizice. 
De la începutul anului au 
fost obținute suplimentar im
portante cantități de mate
rii prime, energie electrică, 
utilaje tehnologice și alte pro
duse. Au fost livrate peste pre
vederi economiei naționale 49 
tone cupru în concentrate. 280 
tone cupru de convertizor, 100 
tone antidăunători, 20 000 tone 
sare, 10 400 tone bentonitâ, 2,2 
milioane kilowați-oră energie 
electrică, 750 tone utilaje teh
nologice, 590 tone piese turnate 
din fontă, 289 mașini-unelte, 
1 000 metri cubi cherestea, porțe- 

Ilan menaj in valoare de 16,3 mi
lioane lei și altele, (ștefan Di- 
nică).

TELEORMAN
Oamenii muncii din industria 

județului Teleorman au realizat 
și livrat în perioada care a tre
cut din acest an numeroase pro
duse utile economiei naționale, 
în valoare de peste 221 milioane 
lei. Acestea se concretizează in 
41 9W 000 mc gaze asociate uti
lizabile, 1 400 tone țevi sudate 
din otel, mijloace de automati
zări electrotehnice în valoare de 
36,3 milioane lei, 153 tone uti
laje chimice, mașini și utilaje 
agricole in valoare de 17,5 mili
oane lei. piese de schimb pentru 
material rulant in valoare de i 
11.3 milioane lei. 206 tone lacuri 
și vopsele, materiale de con- . 
structii., confecții. încălțăminte. i 
De menționat că Întregul spor j 
de producție s-a obținut pe sea
ma creșterii productivității mun
cii. («lan ștefan).
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aplicării acordului global, în toate unitățile economice

Muncă exemplară, înaltă răspundere 
pentru îndeplinirea planului 

la producția fizică, la toți indicatorii!
• Generalizarea acordului global impune realizarea producției planificate la fie* 
care sortiment • O sarcină prioritară : livrarea ritmică, zi de zi, a producției desti
nate exportului © Puternică angajare muncitorească pentru creșterea productivității 
muncii, pentru reducerea cheltuielilor materiale, pentru ridicarea eficienței economice

Ne mal despart numai trei luni 
de sfirșitul acestui an. Este o pe
rioadă în care colectivele din toate 
unitățile economice sînt chemate 
să acționeze energic, cu înaltă răs
pundere muncitorească, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
pentru consolidarea rezultatelor 
bune obținute pină acum în înde
plinirea planului și a angajamen
telor asumate în întrecere, pentru 
înfăptuirea neabătută a tuturor 
prevederilor programului de dez
voltare economico-socială a țării 
pe acest an — an de importanță 
deosebită pentru realizarea obiecti
velor întregului cincinal actual.

Evidențiind cerința de a se face 
totul pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a planului pe 
anul 1983, in cuvintarea rostită la 
ședința comună a Consiliului Na
țional al Agriculturii și a Consfă
tuirii cu activul din industrie 
și investiții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că realizarea 
producției fizice la toate sortimen
tele constituie o obligație și o sar
cină do importanță primordială 
pentru toate colectivele de oameni 
ai muncii, pentru toate organele și 
organizațiile de partid.

Este pozitiv faptul că, In răs
timpul care a trecut din acest an, 
numeroase întreprinderi au realizat 
importante cantități de produse 
peste prevederile planului. în ace
lași timp însă, un șir de întreprin
deri nu au reușit să-și îndepli
nească în întregime, la toate sorti
mentele, planul la producția fizică 
pe cele trei trimestre ce au trecuț 
din acest an. Or, realizarea ritmi
că și integrală de către fiecare în
treprindere, de către fiecare ra
mură și județ a tuturor produse
lor — in structura sortimentală și 
calitativă prevăzută in plan și in 
contractele economice — constituie 
o cerință esențială, o condiție

hotăritoare a dezvoltării In ritmul 
prevăzut a economiei naționale. Și 
aceasta întrucît toate produsele, 
toate sortimentele au o destinație 
precisă, un rol bine definit în me
canismul dezvoltării economice a 
țării și, ca atare, ele trebuie fa
bricate ritmic, în cantitățile prevă
zute, spre a se satisface cerințele 
economiei naționale, necesitățile 
de consum ale populației și exi
gențele extinderii exportului.

Cu toții am luat cunoștință de 
recentele decrete ale Consiliului de 
Stat, prin care au fost aduse o 
serie de perfecționări mecanismu
lui economico-financiar, sistemului 
de retribuire a muncii și de repar
tiție a veniturilor oamenilor mun
cii. în spiritul și litera noilor re
glementări, producția fizică consti
tuie elementul determinant in sta
bilirea veniturilor oamenilor mun
cii, aplicarea acordului global — 
formă superioară de organizare și 
retribuire a muncii, care se gene
ralizează in întreaga economie in- 
cepind de azi, 1 octombrie — bazin- 
du-se in măsură hotăritoare pe 
acest indicator. Alegerea producției 
fizice ca indicator de bază în cal
cularea și eliberarea fondului de 
retribuire a pornit tocmai de la 
realitatea că economiei noastre na
ționale îi sînt necesare produse 
reale, concrete, in structura și can
titățile prevăzute in plan, de cali
tate superioară, competitive pe 
piața externă. Iar planul la pro
ducția fizică poate fi considerat 
îndeplinit numai in condițiile in 
care s-au fabricat integral toate 
sortimentele prevăzute și, cu prio
ritate, cele destinate exportului.

Cu toată claritatea trebuie să se 
înțeleagă că nerealizarea unui pro
dus sau sortiment nu poate fi com
pensată cu fabricarea peste plan, 
în afara prevederilor legii, a altor 
produse sau sortimente. Tocmai de

aceea, concomitent cu îndeplinire 
ritmică și integrală a sarcinilor 
plan „la zi", recuperarea grabn 
a restanțelor la producția fi 
acolo unde acestea au apărut, con
stituie in prezent o sarcină de mare 
însemnătate. Este o sarcină care 
solicită, zi de zi, întreaga capaci
tate organizatorică și politică a or
ganizațiilor de partid, o activitate 
stăruitoare din partea cadrelor 
de conducere din economie, price
perea și hărnicia tuturor colective
lor de oameni ai muncii, astfel 
incit pină la sfirșitul anului preve
derile planului la producția fizică 
să fie îndeplinite integral. Ia toate 
sortimentele.

In acest context, subliniem Im
portanța cu totul deosebită pe care 
o are realizarea planului la pro
ducția fizică in industria extracti
vă, la cărbune, petrol, minereuri și 
alte materii prime absolut necesa
re economiei naționale. In acest 
scop, în prezent se impune, mai 
mult ca oricînd, ca acele unități din 
acest sector unde există rămîneri 
in urmă în realizarea producției 
fizice, să se întroneze o ordine și o 
disciplină desăvirșite, să se acțio
neze cu înaltă răspundere munci
torească pentru folosirea deplină, 
cu înalt randament, a mijloacelor 
tehnice din dotare, în vederea re
cuperării grabnice a restanțelor. 
Nici un moment nu trebuip sa se 
piardă din vedere că sarcinile de 
plan pe acest an la resurse ener
getice și de materii prime trebuie 
considerate minime și ele trebuie 
îndeplinite integral și chiar depă
șite, orice creștere suplimentară de 
producție fiind nelimitată.

în cadrul eforturilor pentru În
deplinirea planului la producția fi
zică. o prioritate a priorităților o

(Continuare in pag. a IlI-a)

VIBRANT ECOU AL MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

AL APELULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Să impunem înfăptuirea
aspirației fierbinți a tuturor

popoarelor continentului:
EUROPA -

FĂRĂ ARME NUCLEARE!
O unică voință, exprimată 

cu hotărire la adunările și mitingurile 
oamenilor muncii
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„VREM O EUROPA FĂRĂ ARME NUCLEARE I" - este voința unanimă a oamenilor muncii de la Complexul 
C.F. București-Grivița
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VIBRANT ECOU AL MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, j 

AL dPflfflt// FRONTULUI DEMOCRATA Ș[ UNITĂJII SOCIALISTE '

Să impunem înfăptuirea aspirației fierbinți a tuturor pnpnarelnr, 
continentului: europa-fără arme nuclearei
COMBINATUL SIDERURGIC DIN CĂLĂRAȘI

Să se facă totul, cu înaltă 
răspundere, pentru succesul 
tratativelor de dezarmare!

Combinatul siderurgie Călă
rași — cea mai tînără vatră a 
metalurgiei românești — a ofe
rit, ieri, cadrul unei vibrante a- 
dunări consacrate luptei pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare și pace. Prin 
pancartele purtate, prin lozincile 
rostite cu însuflețire — „Parti
dul — Ceausescu — Pace", 
„Partidul — Ceaușescu — Româ
nia". „Pace și dezarmare" — si- 
derurgiștii au dat glas deplinei 
lor adeziuni la politica Înțeleap
tă, clarvăzătoare a partidului $1 
statului nostru. Participant!! la 
adunare au exprimat voința lor 
neclintită de a sprijini prin 
faptele lor de muncă străluci
tele inițiative ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care urmă
resc să ferească omenirea de 
primejdia unei catastrofe nu
cleare, să asigure condiții de 
liniște și pace tuturor popoare
lor.

„Este nevoie acum mal mult 
ca oricind — a spus laminoris- 
tul Dorel Mihailidis — să ne 
unim eforturile cu cele ale altor 
popoare ale continentului pentru 
a impune oprirea amplasării de 
noi rachete nucleare in Europa, 
trecerea la retragerea si distru
gerea celor existente. S-au adu
nat destule arme de toate tipu
rile pe continentul nostru ca să

mal asistăm pasivi la sporirea 
acestor arsenale nucleare, care 
primejduiesc viața popoarelor 
europene și a celorlalte națiuni 
ale lumii. Cerem oame ic. po
litici, întruniți la masa tratati
velor. să dea dovadă de-realism 
și luciditate, să pună mai presus 
de orice viața și pacea, bunul 
cel mai de preț al oamenilor de 
pretutindeni".

Muncitoarea Maria Ionuț, pre
ședinta comisiei de femei, a 
exprimat gîndurile tovarășilor ei 
de muncă, preocupările și voința 
neclintită de a contribui prin 
rezultatele lor In producție la 
creșterea prestigiului patriei 
noastre, a contribuției ei la 
cauza înțelegerii și colaborării 
cu toate popoarele : „Dorința 
noastră fierbinte este de a ne 
crește în liniște copiii, de a dă
rui societății pe care o con
struim oameni devotați, care să 
apere cuceririle și binefacerile 
socialismului, să edifice pe pă- 
mintul sfînt al patriei comunis
mul — viitorul luminos al în
tregii omeniri. De la tribuna a- 
dunării noastre, afirmăm hotărît 
voința de pace a femeilor din 
Combinatul siderurgic Călă
rași".

In telegrama adresată de 
participant! tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se spune :

Împreună cu întregul popor, noi, siderurgiștii din cea mal 
tinără cetate a otelului, exprimăm atașamentul nostru deplin 
la noua și strălucita inițiativă de pace a României socialiste, 
la Apelul pentru dezarmare și pace al F.D.U.S., inspirat de 
nobilele dumneavoastră chemări pentru preintimpinarea răz
boiului, pentru inlăturarea pericolului nuclear. Vă încredin
țăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, 
urmind neabătut exemplul dumneavoastră, ne vom mobiliza 
și mai mult forțele pentru a spori contribuția noastră la creș- 
erea puterii economice a României .socialiste, la afirmarea 

tot mai puternică a politicii sale de pace și colaborare.

CENTRUL NAȚIONAL DE FIZICĂ —

BUCUREȘTI. ... îpm

Uriașa forță a atomului
să fie pusă exclusiv in slujba 

păcii și progresului!
într-o atmosferă de puternică 

însuflețire, 
Centrului : 
București • 
a științei 
3 000 de < 
tehnicieni 
trunit pentru a da glas senti
mentelor lor de deplină adeziune

, ieri pe platforma 
Național de Fizică 
— adevărată citadelă 
românești — peste 

cercetători, ingineri, 
și muncitori s-au in-

la Apelul F.D.U.S.. document 
politic inspirat din înflăcăratele 
chemări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din neobositele sale 
inițiative de pace. Partlcipanții 
la însuflețită adunare purtau 
portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, drapelele patriei și 
partidului, lozinci si pancarte pe

„FORJA ATOMULUI SA FIE FOLOSITA EXCLUSIV IN SCOPUL PROGRESULUI OMENIRII 1“ - cer participant!! la însuflețită adunare de la Centrul Nație.
Fot

care se putea citi : „România — 
Ceaușescu — Pace !“, „Să spu
nem un NU hotărît înarmări
lor !“, „NU rachetelor în Euro
pa !“.

în cadrul mitingului, deschis 
de tovarășul Stefan Goage, se
cretar al Comitetului de partid 
al sectorului 5, numeroși vorbi
tori au evidențiat însemnătatea 
Apelului, relevind că pacea re
prezintă bunul cel mai 
al omenirii, că munca, 
idealuri ale umanității, 
căminelor și al copiilor 
condiționate de oprirea 
înarmărilor, de înfăptuirea de- 
zarmării., în primul rînd a celei 
nucleare. „Ca cercetători ai tai
nelor atomului, spunea Gabriela 
Pavelescu. vicepreședintă a Co
mitetului O.D.U.S., cunoaștem 
bine atit binefacerile materiale 
și spirituale pe cane le ofe
ră utilizarea acestuia in sco
puri pașnice, cit și consecințele 
dezastruoase ale unei confla
grații nucleare. De aceea, în de
plină cunoștință de cauză, sub
scriem la strălucitele inițiative 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și cerem în modul 
cel mai ferm ca minunatele cu
ceriri ale științei și tehnicii mo
derne să fie puse numai in 
slujba păcii și progresului, si nu

a distrugerii șl războiului". La 
rindul său. dr. ing. Burzo Emil 
arăta : „Puternic mobilizați de 
fermitatea si consecventa cu 
care tovarășa _academician doc
tor inginer 
savant de 
ședințele 
..Oamenii 
militează 
scopuri exclusiv pașnice a cu
ceririlor geniului uman, ne an
gajăm să ne înzecim eforturile 
pentru a impune, cu argumen
tele științei, oprirea amplasării 
în Europa de noi rachete, retra
gerea și distrugerea celor exis
tente"- în același șpns. ing. Pe
tru Florican. cercetător Irina 
Negoescu. ing. Lucian Goicea, 
cercetător Lidia Purghel, 
maistrul Gheorghe Butilă și 
eleva Cătălina CurceanU. secre
tara comitetului U.T.C. din Li
ceul de matematică fizică nr. 4, 
și-au exprimaț hotărirea de a 
nu precupeți nici un efort pen
tru ca, împreună cu întregul 
popor, să contribuie la trium
ful cauzei dezarmării.

în încheierea adunării, intr-o 
atmosferă de angajare și vi
brant patriotism, participanții 
au adoptat o telegramă adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune, între altele :

Răspunzind din toată inima vibrantei dumneavoastră 
chemări, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
comuniștii, toti oamenii

Elena Ceaușescu, 
renume mondial, pre- 

Comitetului român 
de știință și pacea", 
pentru utilizarea în

de preț 
marile 

viitorul 
lor sint 

cursei

Fizică își exprimă deplina adeziune la nobilul mesaj de pace 
adresat de România întregii lumi, hotărirea de a acționa cu 
nețărmurită abnegație pentru pace și dezarmare. Ca specia
liști în domeniul fizicii și energiei nucleare, ca miîitanți 
activi în cadrul Comitetului român „Oamenii de știință și 
pacea", condus cu înaltă răspundere și fierbinte patriotism 
de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
sintem pe deplin conșticnti de primejdiile unui război mon
dial in care s-ar folosi tehnica modernă. în primul rînd cea 
nucleară. De aceea ne pronunțăm pentru reducerea arma
mentelor nucleare la niveluri cit mai scăzute, pînă la elimi
narea lor completă din Europa și din întreaga lume.

ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ PENTRU PIESE

DE SCHIMB — ORADEA

Securitatea internațională - 
prin reducerea înarmărilor,

nu prin creșterea arsenalelor!

muncii din Centrul National de

într-o atmosferă de profundă 
angajare civică, pe platoul din 
incinta întreprinderii mecanice 
pentru piese de schimb din 
Oradea și-au dat întîlnire peste 
1 000 de muncitori, maiștri, teh
nicieni și ingineri care au ieșit 
din schimbul de dimineață.

Participanții la această impre
sionantă adunare, deschisă de 
tovarășul Traian Bonta, mem
bru al biroului Consiliului mu
nicipal Oradea al F.D.U.S., 
și-au manifestat sprijinul de
plin față de inițiativele și de
mersurile tovarășului Nicolae

Ceaușescu în vederea opririi 
cursei înarmărilor, pentru de
zarmare și pace, destindere, 
înțelegere șl colaborare. Purtînd 
portrete ale conducătorului 
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. dra
pele și pancarte pe care se 
putea citi : „România — 
Ceaușescu — Pace !“, 
chete-n Europa !“. „Să 
cursa înarmărilor !“.

„Paceă este temeiul 
înfăptuirilor noastre, 
în cuvîntul său, maistrul 
ciun Simuț, secretarul comitetu
lui de partid. în numele a tot 
ceea ce am făcut și facem in 
anii, socialismului, ne ridicăm 
glasul pentru a cere oprirea 
amplasării de noi rachete în 
Europa, pentru retragerea și 
distrugerea 
Numeroși 
du-se 
umanist

„Nu ra- 
înceteze

tuturor 
spunea, 

~ Cră-

amenințare 
timpul ca. - ' . c
ferent de I 
besc, să-și 
trăi într-o 
arma nuc' __ .
unui dezastru atomic" — arăta 
maistrul Onisiu Bălan.

Evocînd condițiile deosebite 
create de socialism tinerei ge
nerații, lăcătușul Cornel Moș, 
secretarul comitetului U.T.C. 
din întreprindere, arăta : „Este 
necesar să ne opunem cu hotă
rire cursei înarmărilor, să ce
rem ca energia tineretului de 
pretutindeni să fie folosită nu
mai și numai în interesul pro
gresului. civilizației și bună
stării". în spiritul aceleiași idei. 
Lucia Quai, .desenator tehnic, 
ridieîndu-și glasul împotriva 
cheltuirii de forgiuri uriașe în 
scopuri de înaintăm, a eviden
țiat necesitatea de'ccșe lupta 
cu toate forțele 
rea securității 
înarmărilor, nu 
arsenalelor.

Participanții au adoptat ? te
legramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, printre altele :
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MAREA CHEMARE

celor existente", 
vorbitori. referin

ța conținutul profund 
al Apelului F.D.U.S., 

au evidențiat încrederea 
acționînd cu fermitate 
apărarea dreptului lor 
la viață, popoarele sînt 
sură să impună oprirea 
înarmărilor, să 
curmarea politicii de

Ne alăturăm
forțe iubitoare _ _ ___ _____ __________
sâ se treacă la dezarmare, pentru triumful păcii pe planeta 
noastră. Exprimîndu-ne deplina adeziune Ia inițiativele și 
activitatea pe care o desfășurați pentru nobila cauză a păcii, 
vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci cu răspundere revoluționară pentr 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, pentru ir 
făptuirea întregii politici interne și internaționale a Rom; 
niei socialiste.

lupta
pentru realiza- 
prin rtducerea 
prin cfyșterea

lor că. 
pentru 

suprem 
în mă- 

cursei 
determine 

forță și de
cu toată puterea faptelor noastre celorlalte 
de pace de pe continent, cerînd cu hotărire

LA ACȚIUNE PENTRU VIAȚĂ!
ȘANTIERUL NAVAL GIURGIU

Glasul viguros al siderurgiștilor gălățeni : „
GERII Șl COLAb

DA PĂCII, ÎNȚELE

Vorbește pasionat, 
gîndurile ii vin de un
deva, din adâncurile 
conștiinței. Este, in 
fiecare cuvint al tehni- 
cienei Manda Malagic, 
o încărcătură, aș spu
ne. parcă de o natură 
electrică :

— Tatăl meu a trăit 
războiul — mărturiseș
te. Și acum mai are 

■ Câteva schije in corp, 
fier la fel de încins 
ca atunci cind i-a 
mușcat carnea ; șl so
crul meu e mare muti
lat de 
povestit 
lor, și 
că au 
armă 
partidului, in acel 23 
August de neuitat, îm
potriva războiului, a 
fascismului, pentru 
făurirea destinului de 
pace și libertate al ță
rii. Ei, părinții noștri, 
ai mei, ai dumnea
voastră, ai milioane
lor de oameni al mun
cii, ne-au transmis 
această moștenire : 
pasiunea! de a construi 
viața, nu de a o dis
truge. Destinul nostru 
nou, de libertate, de 
dreptate, de indepen
dență, a fost plătit cj 
jertfe, cu prea multe 
jertfe. Știți, in afară 
de tehnică mă pasio
nează istoria. Am fă
cut chiar o facultate 
in acest sens. Drumul 
omenirii prin timp, 
știu, e plin de zbu
cium, de durere, de 
luptă. Dar am ajuns la 
acel punct de răscruce 
cind putem determina 
n->i sensuri viitorului. 
Mă întreb cum e posi
bil ca in era aceasta 
să se mai nască gin- 
dul distrugerii vieții, 
mă întreb pentru că, 
iată, in toată cursa 
nebunească a înarmă
rilor există tocmai po
sibilitatea aceasta cum
plită. Ea este prezentă 
in toată competiția

război. Ne-au 
nouă, copiilor 
nepotului lor, 
pus mina pe 
la chemarea

re, capabile să trans
forme planeta intr-un 
deșert ! împotriva lor 
ne-am ridicat și che
măm întreaga omenire 
să se ridice la luptă cit 
nu este prea tirziu.

— Trebuia să luați 
cuvîntul la tribuna 
adunării, să le spuneți 
tovarășilor dv. de 
muncă, de aici, de la 
uzinele „Timpuri noi", 
Ce simțiți, ce gindiți.

— Prin felul in care 
s-a desfășurat această 
adunare, toți cei 2 UCO

ca fiul meu, în vîrsti 
de 16 ani, pasionat de 
electronică, să-și reali
zeze visurile con
struind mașini pentru 
navele maritime de co
merț — mesageri ai 
voinței noastre de 
pace și colaborare 
fructuoasă intre na
țiuni.

—> $tim ce vrem, ce 
să creăm, cum să 
creăm — arăta tmărul 
electrician Ștefan Ion. 
Avem toate posibilită
țile deschise. Fiecare 
tinăr de aici — pri a

însemnări de la adunarea con
structorilor de mașini de la uzi
nele „Timpuri noi" din Capitală

de oameni ai muncii 
de aici și-au rostit cu- 
rîntul, fiecare poves- 
tindu-și, de fapt, via
ța, năzuințele, istoria 
lor, care - este , istoria 
țării, istoria unei per
manente lupte pentru 
pace. Așa au povestit 
Tănase Gheorghe, pre
ședintele sindicatului, 
și muncitoarea Vasili- 
ca Hoblea, și ingine
rul Marin Badea și toți 
ceilalți. Mesajul nos
tru de pace,
Apelul pentru dezar
mare
F.D.U.S.,' 
marele Erou al păcii, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a adresat 
direct Organizației Na
țiunilor Unite, tuturor 
popoarelor și guverne
lor, chemind la rațiu
ne, la încetarea cursei 
aberante a înarmărilor, 
tn timp ce se citeau 
scrisorile adresate 
ambasadelor U.R.S.S. 
și S.U.A. imi spuneam 
că printre acele rinduri 
concepute din sufletul 
nostru, de voința noas
tră este săpată și 
dorința mea fierbinte

însoțind

și pace 
inițiat

al 
de

viți-i ! — are un plan 
de viitor : să termine 
liceul, să se perfecțio
neze neîncetat în pro
fesie. să urmeze o fa
cultate, lucrind in 
uzină, ca miile si ca 
alte milioane șt mili
oană de oameni. Vrem 
să ne facem familii, 
să ne creștem copiii 
in spiritul nobil de 
echitate si dreptate al 
societății 
Știu ce e 
de vîrsta 
dar. nici

noastre. Nu 
războiul, cei 
mea nu știu, 
nu vrem să 

știm, avem multe de 
făcut! De aceea ne-am 
adunat in această hală 
pentru a spune că toc
mai pe terenul viito
rului nostru, unde toți 
tinerii din lume avem 
atltea de clădit, de in
ventat, nu vom permi
te să se dezlănțuie 
coșmarul nuclear. Fie
care dintre noi este 
el însuși un vast șan
tier, șantierul minu
nat in care se creează 
OMUL NOU. omul a- 
părător al valorilor 
etice noi, al civiliza
ției umane, al vieții ! 

...Străbăteam curtea

uzinei prin lumina 
soarelui generos al a- 
cestei toamne, împreu
nă cu fostul maistru 
principal la uzinele
„Timpuri noi", David
Dodiș. Mărturisea că 
„a rămas al uzinei"
chiar dacă a ieșit la
pensie, că toate gindu- 
rile sale și inima sa 
sînt in aceste ateliere 
și hale la înălțarea 
cărora ei toți, muncito
rii, nu și-au precupe
țit forțele, inteligența.

— Prin luptă eroică, 
clasa muncitoare
adus țării pacea și 
independența — spu
nea el. Și noi șl schim
bul nostru de mîine, 
tinerii ca Ștefan Ion, 
cunoaștem valoarea 
muncii libere. Dorim 
ca toate popoarele 
mii să se bucure 
această valoare 
pace, la adăpost 
amenințarea 
lui.
torului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
înseamnă 
PAȘNICA, 
practice de rezolvare, 
înseamnă VIAȚA, viar 
ți roditoare pentru 
milioane de oameni. 
Prin acest Mare Erou 
al păcii România este 
azi cu respect consul
tată și ascultată de în
treaga lume. Cu_ acest 
verb ' . .
PAȘNICA — am sem
nat șl noi, muncitorii 
de la „Timpuri noi", 
telegrama către condu
cătorul partidului și al 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sorijinin-’ 
in acest fel, din toată 
inima, cu toată vi
goarea, strălucitele 
sale inițiative de pace 
și colaborare intre 
toate națiunile lumii, 
pentru înlăturarea de
plină a primejdiei răz
boiului de pe cerul 
planetei noastre.

lu
de 
în 
de 

războiu.- 
Verbul conducă -

ACȚIUNE
soluții

ACȚIUNE

Dlonisie ȘINCAN

Nu există justificare pentru 
acceptarea ca fapt împlinit 

a amplasării rachetelor!
Adunarea oamenilor muncii 

de la Șantierul naval Giurgiu 
s-a constituit, prin întreaga sa 
desfășurare, intr-un vibrant 
ecou la înflăcăratele chemări 
ale președintelui României so
cialiste. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru intensifica
rea luptei în vederea opririi 
cursei înarmărilor, și în primul 
rînd a înarmărilor nucleare.

Deschizînd adunarea celor 
peste 1 200 de constructori na
vali. președintele Consiliului 
oamenilor muncii. Petre Nicu- 
lescu, a spus : „Apelul la rațiu
ne și înțelegere, propunerile 
concrete și pline de înțelepciu
ne pe care le conțin mesajele 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conducătorilor 
nii Sovietice si Statelor 
ale Americii fac dovada 
înalte răspunderi fată de 
ta păcii în Europa și in 
Ne alăturăm cu toată 
eforturilor consecvente ale con
ducătorului nostru iubit, pen
tru a face să se audă glasul 
hotărît de pace al poporului 
român." ..Eu și colegii mei — a 
apus la rindul său muncitorul 
Petre Boboc — ne exprimăm 
deplina adeziune și via satis
facție față de înțeleaptă poli
tică de pace pe care o promo
vează cu neabătută consecventă

Uniu-
Unite 
unei

soar- 
lume, 
ființa

și principialitate cel ce conduce 
destinele poporului român spre 
un viitor luminos; eminentul 
om politic și patriot înflăcărat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

Evidențiind primejdiile ne 
care le creează sporirea conti
nuă a arsenalelor nucleare, 
muncitorul Marcel Nedelcu ară
ta : „Știm că Europa este deja 
saturată de tot felul de arme 
din cele mai distrugătoare. Nu 
trebuie să se accepte noile ra
chete nucleare ; dimpotrivă, 
cele existente să fie retrase și 
lichidate. Considerăm că nu este 
încă tîrziu să se acționeze pen
tru a nu se începe o nouă și 
gravă escaladare a înarmărilor. 
Nu poate exista nici un fel de 
justificare pentru acceptarea 
ca un fapt împlinit a noilor ra
chete. Manifestările noastre ho- 
tărîte în sprijinul păcii, parte 
integrantă a uriașului văl de 
proteste împotriva cursei înar
mărilor din Europa si din in- 
treaga lume, deirionstrează cu 
claritate că popoarele resping 
ferm politica de forță, de dez
voltare a hol arme de distruge
re în masă."

Cei prezenți au adresat o te
legramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care, intre altele, 
se spune :

Cu sentimente de nețărmurită dragoste și aleasă stimă, 
ne exprimăm totala adeziune și vă aducem profundul nostru 
omagiu fierbinte, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, pentru necontenita dumnea
voastră activitate desfășurată în scopul nobil al întăririi 
păcii, prieteniei, colaborării între toate popoarele lumii, 
pentru oprirea amplasării în Europa a noi rachete cu rază 
medio de acțiune, retragerea și distrugerea celor existente.

Participanții la adunări și 
mitinguri au trimis scri
sori ambasadelor U.R.S.S. și 
S.U.A. la București, ambasa
delor tuturor statelor euro
pene, precum și mesaje că
tre Organizația Națiunilor

Unite, in care se adresează 
chemarea de a se întreprin
de acfiuni pențru curmarea 
cursei înarmărilor, in primul 
rind a celor nucleare, pentru 
înfăptuirea dezarmării și 
asigurarea păcii.
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ÎN AGRICULTURĂ
INSĂMÎNȚĂRILE-încheiate cit mai grabnic!

BACĂU: Chiar si intr-un județ fruntaș la semănatul griului 
ritmul lucrărilor poate fi intensificat

în unitățile agricole din județul 
Bacău vitezele de lucru la semănat 
cresc de Ia o zi la alta. Suprafața 
însămințată cuprindea 27 694 hectare 
în seara zilei de 26 septembrie, 
33 115 hectare — la 28 septembrie și 
36 500 hectare la 29 septembrie. S-a 
încheiat la-termenul prevăzut se
mănatul orzului pe cele 10 200 hec
tare. ca și al plantelor furajere. De 
asemenea, au fost însămințate 18 000 
hectare cu grîu de toamnă, repre- 
zentind 33 la sută din suprafața pre
văzută, județul situîndu-se pe un 
loc fruntaș între județele din zona a 
Il-a agricolă.

Ca să se încheie semănatul griu
lui pînă la 10 octombrie trebuie să 
se realizeze o viteză medie zilnică 
de 3 350 hectare, nivel care a și 
fost atins în zilele cînd s-a lucrat 
intens la însămînțarea orzului. De
altfel, experiența și rezultatele mul
tor unități agricole, unde munca a 
fost temeinic organizată, confirmă 
că există reale posibilități ca ritmul 
de lucru să sporească simțitor, res- 
pectîndu-se, totodată, normele tehni
ce de calitate. Spunem aceasta întru- 
cit, la această dată, 85 la sută din 
suprafețele destinate griului au fost 
eliberate de plantele premergătoare, 
iar pe 14 000 de hectare terenul este 
pregătit. Ce se întreprinde pentru 
realizarea și depășirea vitezei zilnica 
prevăzute ja semănat 1 Iată cîteva 
constat>.î făcute la fața locului.

Pe^îfru a se obține randamente su- 
înSrîoare la pregătirea terenului și 
semănat, peste tot se lucrează în for
mații mari, sub directa îndrumare a 
specialiștilor, respectîndu-se cu 
strictețe tehnologiile prevăzute. La 
ferma Călugăreni a I.A.S. Traian, 
bunăoară, mecanizatorii de pe cele 
15 tractoare, care lucrează la pregă
tirea patului germinativ și semănat, 
sînt supravegheați în permanență de 
inginerul-șef Mircea Nicolău și teh
nicianul Nae Samson. „Sintem hotă- 
rîți să încheiem semănatul într-un 
timp cit mai scurt, fără să facem 
nici un rabat la calitate — spunea 
inginerul-șef al unității. Dacă este 
nevoie, repetăm lucrarea de două și 
chiar de trei ori, pînă cind patul 
germinativ în care trebuie să semă
năm devine ca un strat pentru legu
me. Și in toamna trecută am semă
nat. in condiții asemănătoare, de se
cetă, dar acolo unde s-au făcut lu
crări bune, de calitate, producția a 

. fost mare. De aceea, arăm la o adîn- 

cime la care să nu iasă bulgări și 
imediat discuim pentru a evita pier
derile de apă din sol“. Nu numai la 
Călugăreni. ci și în celelalte ferme 
ale întreprinderii agricole de stat 
Traian se seamănă într-un teren 
bine pregătit, fără bulgări și resturi 
vegetale. După semănători, pămîntul 
este tăvălugit pentru a se tasa mai 
bine.

în ritm intens se lucrează și în 
multe cooperative agricole, cele mai 
bune rezultate obținîndu-se în con
siliile agroindustriale Filipești, Moi- 
nești, Podu Turcului, Parincea și 
Dealu Morii. Inginerul Gheorghe 
Antochi, directorul general al direc
ției agricole, aprecia că, în pofida 
condițiilor grele de muncă din a- 
ceastă toamnă, se execută lucrări 
de bună calitate. Specialiștii din 
unități, ca și cei trimiși de direcția 
agricolă pe teren urmăresc cu exi
gență respectarea normelor tehnice 
la pregătirea patului germinativ și 
semănat și adaptează viteza de 
înaintare a mașinilor în funcție de 
condițiile fiecărei sole.

De bună seamă, ritmul la semănat 
ar putea crește mult dacă în toate 
consiliile agroindustriale din județ 
ar fi folosite din plin utilajele exis
tente. Dar în vreme ce în unitățile

Cea mai mare parte a terenuri
lor destinate însămînțărilor de 
toamnă din județul Cluj o dețin 
cele de pe care trebuie strînse 
culturile de porumb, cartofi, soia, 
sfeclă de zahăr și trifoliene pen
tru sămînță. Cum o lucrare este 
.condiționată de cealaltă, comanda
mentul județean pentru agricultură 
a hotărit să se acționeze cu toate 
forțele la recoltarea cu prioritate 
a culturilor de pe aceste terenuri 
și eliberarea lor de resturi vegetale, 
pentru a se putea trece neîntirziat 
la pregătirea solului și semănat. 
După încheierea însămînțării orzu
lui. toate forțele au fost concen
trate pe terenurile destinate griu
lui. Pină acum au și fost însă- 
mințate cu această cultură 17169 
hectare — 33 la sută din suprafața 

agricole din consiliile agroindustri
ale Filipești și Moinești au fost în
sămințate suprafețe ce reprezintă 
peste 50 la sută din cele planificate, 
în cele din consiliile agroindustriale 
Izvoru Berheciului și Gh. Gheor- 
ghiu-Dej s-au însămînțat sub 20 la 
sută din suprafețele prevăzute. în 
unele unități din ambele consilii 
agroindustriale sînt cîte 900—1 000 
hectare de teren eliberate de cultu
rile tîrzii care așteaptă să fie arate 
și însămințate. Lucrările întîrzțe de
oarece conducerile consiliilor agro
industriale respective nu au luat 
măsuri ca tractoarele să lucreze 
peste tot în două schimburi sau în 
schimburi prelungite. Mai mult 
chiar, unele tractoare sînt folosite 
Ia diferite treburi mai puțin pre
sante sau, pur și simplu, stau de
fecte în secțiile de mecanizare. Din 
această cauză nu se realizează nici 
jumătate din suprafața de arături 
prevăzută a se ara in fiecare zi. în- 
trucit timpul trece, iar semănatul 
trebuie încheiat în perioada ootimă, 
este imperios necesar ca pretutin
deni în județ să se lucreze cu vi
teze sporite.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii*

si stiluri de ei

planificată. în unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Huedin, 
griul a fost însămînțat pe 80 la 
sută din suprafață.

împreună cu inginerul loan Bă- 
gineanu, de la direcția agricolă, ne 
deplasăm în cîteva unități din 
Lunca Arieșului, pentru a urmări 
la fața locului cum se lucrează la 
semănat. în comuna Luna îl întîl- 
nim pe tovarășul Octavian Penea, 
inginerul-șef al consiliului-■ agro
industrial Cîmpia Turzii. Aflăm că 
din cele 6 525 de hectare destinate 
semănatului au fost eliberate de 
resturi vegetale 4 700 hectare. Pe 
suprafețele pregătite (3 060 hectare) 
au fost insămințate integral cultu
rile furajere și orzul, iar grîul — 
pe 705 hectare. „Viteza zilnică o 
vom tripla — ne spune inginerul-

Semânotul griului la C.A.P. Manasia, județul Ialomița poto : N. Buică

șef. în prezent se află în brazdă 
55 de semănători, ceea ce va asi
gura încheierea însămînțării griu
lui in epoca optimă.

La C.A.P. Luncani se aflau pe 
cimp sute de oameni care recoltau 
porumbul și eliberau terenul de 
resturi vegetale. Pe inginerul-șef 
al unității, loan Giurgiu, îl găsim 
la ferma din Gligorești, unde orga
niza munca mecanizatorilor și con
trola calitatea însămînțării griului. 
Ne spune că este mulțumit de 
modul in care lucrează mecaniza
torii Vaier Pantea, Nicolae Bar- 
toș, Emil Orban, Ioan Șandru, ei 
contribuind la realizarea în această 
cooperativă agricolă a 4 473 kg grîu 
la hectar în acest an. Și în co
muna Viișoara lucrările se desfă
șoară în ritm intens. Inginerul-șef 
al cooperativei, Alexandru Dioșan, 
evidențiază și el calitatea muncii 
formației de mecanizatori care, în 
următoarele zile, după cum apre
cia el, va termina semănatul griului 
pe cele 430 hectare.

în unitățile din consiliul agroin
dustrial Turda, forțele sînt concen
trate la eliberarea terenului, de 
coceni. însămînțările de toamnă au 
fost executate pe 60 la sută din 
cele 4 255 de hectare. S,e lUerdazăt 
în schimburi prelungite cu 26 Se
mănători.

Vremea se menține bună. în 
unitățile din consiliile agroindus
triale Aghireș, Iclod, Gherla, Mo- 
ciu, Țaga și altele, unde sînt mari 
suprafețe nerecoltate încă, este 

absolut necesar să se la măsuri 
energice pentru urgentarea strîn- 
gerii porumbului și a sfeclei de 
zahăr, pentru eliberarea mai grab
nică a terenului și mărirea vitezei 
zilnice la Însămînțarea griului

BRAȘOV: 0 Mare in așteptarea 
unui răspuns ferm: de ce 

nu slnt recuperate intirzieriie ?
Județul Brașov este situat in zona 

a treia agricolă, care grupează jude
țele cu climă mai rece. Prin urmare, 
aici trebuie să însămînțeze mai de
vreme toate culturile de toamnă, ast
fel ca plantele să răsară si să se 
dezvolte normal pină la venirea fri
gului. Or, pină în seara zilei de 29 
septembrie, în județ mai erau de în
sămînțat cîteva sute de hectare cu orz. 
în ce privește semănatul griului, a- 
ceăst'ă lucrare a fost executată doar 
pe 21 la Sută din suprafața prevă
zută.'De. dă ațit de puțin ? Pentru â 
găsi răspuns la această Întrebate am 
urmărit cum se desfășoară lucrările 
în citeva unități agricole.

în consiliul agroindustrial Șercaia, 
din cele 890 hectare prevăzute a fi 
însămințate cu orz, 700 de hectare 
au primit sămința. Se apreciază că 
în maximum trei zile se va încheia 

astfel ca această importantă lu
crare să se încadreze în epoca 
optimă.

Coste] ȘTEFANESCU
corespondentul „Scînteii" 

această lucrare. La semănatul griu
lui există, insă mari decalaje intre 
unități. în timp ce cooperatorii din 
Șinca și Șercăița au introdus să
mința pe 400 din cele 640 hectare și, 
respectiv, pe 185 hectare din cele 
350 hectare, in alte unități — cum 
sînt cele din Părău și Șercaia — nu 
s-a insămințat nici un hectar. Că f 
putea lucra repede și bine, aceasta i 
demonstrează experiența si rezulta
tele cooperativei agricole Veneția. 
Inginerul agronom Iancu Popa se 
afla pe cîmp, urmărind cu multă 
exigentă desfășurarea însămînțării 
griului. Terenul era bine pregătit, iar 
lucrarea se desfășura în condiții de 
bună calitate. Aici, cu o zi înainte, 
se transportase ultima căruță cu sfe
clă de zahăr la baza de recepție din 
gara Șercaia, rezultat pe care nu-1 
înregistrase nici o altă unitate. „Se- 

crețul" constă în faptul că s-a asi
gurat o participare largă a coopera
torilor la recoltarea sfeclei, că trans
portul producției de pe cîmp pină la 
rampa de încărcare din sat s-a efec
tuat cu carele. Sintem hotărîți ca 
pînă la 5 octombrie să încheiem îr 
sămînțarea griului — ne spunea i 
ginerul agronom.

Nu s-ar putea afirma că vecinii 
venețienilo*-. cooperatorii din Părău, 
unde se află de fapt și primăria, nu 
sînt oameni harnici. Dar aici, dato
rită slabei preocupări din partea 
consiliului de conducere al cooperati
vei și a primăriei, lucrările sint 
mult rămase în urmă. Semănatul 
griului n-a început, iar la orz. din 
cele 200 hectare prevăzute au rămas 
de însămînțat 60. Și aceasta datorită 
organizării defectuoase a muncii. 
Timp de cîteva zile mecanizatorii 
n-au putut lucra cu întreaga capaci
tate a mașinilor deoarece conducerea 
cooperativei n-a găsit cîțiva oameni 
să trateze sămința. însămînțarea 
griului a întîrziat mult și in alte 
cooperative agricole. Ca atare, se 
impune să fie luate măsuri energice 
în vederea bunei organizări si coor
donări a lucrărilor. La indicația or
ganelor județene de partid și agricole 
au-fost stabilite, pe unități și comu- 
nev-vtteze-zilnice de lucru la semă
nat. Acestea trebtiie respectate ri
guros peste tot, pentru ca însămin- 
țările de toamnă să se Încheie cit 
mai repede.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii*

r
PLANUL LA PRODUCȚIA DE CĂRBUNE 

^realizațșldepășițin fiecare unitate minieră!
n toate sectoarele de activitate, dar îndeosebi în industria 

I extractivă a cărbunelui, realizarea exemplară a planului la pro
ducția fizică reprezintă una din sarcinile prioritare, de cea mai 
mare importanță pentru înfăptuirea obiectivelor economice ale 
acestui an si întregului cincinal. După cum se știe. în acest an, 

pe baza sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. cu cadre de conducere, specialiști și 
muncitori din industria minieră și geologie din luna ianuarie, s-au luat 
o serie de măsuri pentru perfecționarea activității in minerit, cum ar fi 
trecerea la programul de lucru continuu. îmbunătățirea organizării mun
cii, extinderea acordului global ș.a. Ca o nouă dovadă a grijii pe care 
conducerea partidului o acordă acestui detașament de frunte al clasei 
noastre muncitoare, oamenii muncii din industria extractivă au benefi
ciat printre primii, incepind de la 1 septembrie, de majorarea retribuției.

Avind în vedere și măsurile luate pentru dotarea unităților miniere 
cu utilaje și instalații moderne, de mare randament, se poate spune că 
în acest an au existat condiții pentru creșterea substanțială a producției 
de cărbune energetic și cocsificabil. Eforturile pe care minerii le-au 
făcut in cele nouă luni care au trecut din acest an se concretizează in 
sporirea producției cu 5,2 milioane tone față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Este un rezultat care confirmă posibilitățile existente pentru creș
terea in continuare a extracției de cărbune și asigurarea în întregime, 
în cele mai bune condiții, a necesităților economiei naționale. Subliniem 
acest lucru intrucit sarcinile de plan pe perioada care a trecut din acest 
an nu au fost îndeplinite integral. Se impune deci ca in ultimul trimestru 
al anului să se acționeze cu și mai multă hotărire pentru recuperarea 
restantelor și realizarea exemplară a planului.

Direcția principala de acțiune: CREȘTEREA
RANDAMENTELOR COMPLEXELOR MECANIZATE

Accentul trebuie pus in primul rind pe sporirea producției de căr
bune pentru cocs și semicocs. Din datele puse la dispoziție de Ministerul 
Minelor rezultă că. in ultimele trei zile. în unitățile din Valea Jiului 
producția d.' cărbune pentru cocs și semicocs a înregistrat o creștere 
evidentă. Totuși, planul zilnic nu se realizează cu aproape două mii tone 
de cărbune cocsificabil. De aceea, este necesar ca la Lonea, Uricani, 
Bărbăteni. in toate minele din Valea Jiului să se ia măsuri hotărite, 
eficiente pentru întărirea disciplinei în muncă, folosirea mai bună a 
timpului de lucru și a utilajelor din dotare, creșterea randamentelor în 
fiecare abataj, astfel incit să se continue dinamica ascendentă a produc
ției din ultimele zile și să se livreze combinatelor siderurgice cantități 
tot mai mari de cărbune cocsificabil.

Reale posibilități există și pentru sporirea producției de cărbune 
energetic. în special in această perioadă, cind pină la sosirea anotimpului 
rece nu au mâi rămas decit puține zile, trebuie să se asigure o perfectă 
organizare a muncii, o mai bună colaborare intre unitățile producătoare 
și consumatoare de cărbune energetic, în așa fel incit în cel mai scurt 
timp să se completeze stocurile de lignit stabilite pentru perioada de 
iarnă. în prezent se constată unele neajunsuri in desfășurarea activității 
de transport și descărcare a vagoanelor cu cărbune la termocentrale. în 
ziua de 29 septembrie, de exemplu, s-a realizat o producție totală de 
155,4 mii tone, dar s-au transportat și descărcat numai 89,5 mii tone de 
cărbune. Dealtfel, in unitățile miniere există in stoc peste 1,2 milioane 
tone de lignit. Practic, in unitățile din combinatele miniere Motru, Ro- 
vinari. Ploiești. în întreprinderile miniere Horezu, Sălaj. Mehedinți, Voi
vozi. activitatea de extracție a cărbunelui a început să fie stingherită 
deoarece nu se asigură suficiente vagoane la punctele de încărcare.

Deviza minerească ..Tării, cît mal mult cărbune !“ este acum mai 
actuală ca orieînd. $i fără îndoială că minerii, toți oamenii muncii din 
acest sector de activitate vor munci cu abnegație și hotărîre. în fiecare 
abataj și carieră de extracție, pentru sporirea cît mai substanțială a 
producției de cărbune.

începutul acestui an a fost de bun 
augur pentru minerii din Uricani. Pe 
baza aplicării unor măsuri privind 
pregătirea mai temeinică a produc
ției, ei au extras în primul trimestru 
peste prevederi o însemnată canti
tate de cărbune cocsificabil și între
gul colectiv al întreprinderii discuta 
cu optimism despre rezultatele pe 
care urma să le obțină in continuare. 
Aceasta cu atit mai mult cu cit, 
chiar la începutul lunii aprilie, a fost 
pus in funcțiune al doilea complex 
de susținere și tăiere mecanizată cu 
înălțime mare, un utilaj modern, de 
mare tehnicitate și capacitate, care 
ar fi trebuit să extragă zilnic cel pu
țin 600 tone de cărbune.

— Ne-am simțit onorați atunci 
cînd am fost înștiințați că al doilea 
complex de mare productivitate va 
fi introdus tot aici, la Uricani, ne 
spunea inginerul Carol Schreter. di
rectorul minei. Tot în întreprinderea 
noastră s-a introdus,. în urmă cu doi 
ani, primul complex cu înălțimea de 
peste 4 metri, dotat cu o modernă 
combină de abataj, a cărei funcțio
nare este comandată prin radio. Cu
noscuta brigadă condusă de comu
nistul Ilie Amorăriței, maistru elec
tromecanic, bătuse toate recordurile 
din țară, ajungînd la o productivitate 
de peste 20 tone cărbune pe post.

Primul complex a fost preluat de 
maistrul electromecanic Petru Man- 
driș, iar al doilea — de Ilie Amoră- 
riței, care ne-a relatat : „Am preluat 
al doilea complex împreună cu o 
nouă brigadă, in care am inclus și 
cițiva ortaci cu multă experiență. 
Montajul noului complex a constituit 
pentru brigada noastră, pentru sec
tor și conducerea minei un adevărat 
examen. Să mă explic : complexul 
al doilea, ca și primul, era construit 
pentru lucru în planuri drepte. Or, 
în noul front de lucru, aveam un 
plan de înclinare de pînă la 27 de 
grade. Montajul l-am făcut în condi
ții grele, a trebuit să efectuăm mo

dificări la sistemul de dirijare a sec
țiilor, la combină ; de fapt. întregul 
complex a fost adaptat condițiilor de 
lucru in plan înclinat".

La puțin timp după punerea în 
funcțiune a complexelor mecanizate 
s-au ivit insă greutăți care au îm
piedicat realizarea planului la pro
ducția de cărbune. în ultimele patru 
luni, minerii de la Uricani n-au reu
șit să-și îndeplinească integral pla
nul, deoarece ambele complexe me
canizate lucrează sub randamentul

LA ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ URICANI

prevăzut. După părerea inginerului 
Emeric Kovacs, directorul tehnic al 
minei, surpările de cărbune, in urma 
cărora s-au format goluri deasupra 
secțiilor, tectonica deosebită din sec
toarele celor două abataje de mare 
capacitate nu au permis realizarea 
vitezelor de avansare și a produc
țiilor prevăzute.

Această stare de lucruri a deter
minat o mobilizare intensă a între
gului colectiv, care a întreprins nu
meroase acțiuni pentru a-și onora 
angajamentul de a da țării mai mult 
cărbune. Conducerea minei, șefii 
sectoarelor și alți specialiști, șefii 
brigăzilor și minerii au muncit zi 
și noapte, au căutat soluții pentru 
depășirea condițiilor grele de zăcă- 
mint. Acum, munca în ambele aba
taje este mai spornică, se acționează 
cu toate forțele pentru reintrarea în 
normal și creșterea producției de 
cărbune cocsificabil. Brigada lui Pe
tru Mandriș mai are de străpuns cu 
complexul nr. 1 o falie de steril. 
Rezultatele obținute dovedesc că 
minerii sînt mai tari decit stînca. 

Viteza de înaintare a crescut pînă la 
0,9 metri pe zi, ceea ce echivalează 
cu o producție de peste 400 tone căr
bune, față de 300 tone, cit se rea
liza anterior. Pentru a grăbi Îna
intarea complexului s-a trecut la 
aplicarea unei tehnologii soeciale 
care permite tăierea a două fișii de 
cărbune pe zi, în loc de 1,5 fișii 
Aceasta înseamnă că producția va 
crește la 600 tone cărbune pe zi. Iar 
cit de curind, după parcurgerea fa
liei de steril, se vor putea tăia 3 fișii 
de cărbune, ceea ce echivalează cu 
o producție de 1 000 tone cărbune pe 
zi. Și la complexul nr. 2 se întreză
resc rezultate mai bune. După stră
baterea unui banc de gresie, care re
duce grosimea stratului de cărbune, 
complexul va putea funcționa la în
treaga capacitate, extrăgînd 1 000 
tone de cărbune pe zi.

în vederea recuperării în cel mai 
scurt timp a restanțelor și sporirii 
substanțiale a producției, comitetul 
de partid și conducerea minei au da
toria de a urmări cu mai multă exi
gență și fermitate aplicarea măsuri
lor stabilite privind îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras. întărirea 
ordinii și disciplinei muncii în sub
teran. Cu atit mai mult cu cit mi
nerii din Uricani pierd o cantitate 
însemnată de cărbune datorită neres- 
pectării indicatorilor de calitate, nu
mărului incă mare al celor care lip
sesc de la lucru și defecțiunilor care 
apar la unele utilaje și instalații din 
subteran.

Colectivul de mineri din Uricani 
este hotărit să înlăture ferm neajun
surile care mai există în organizarea 
producției și a muncii, pentru a-și 
onora exemplar sarcinile la produc
ția de cărbune cocsificabil. O dove
desc faptele, rezultatele tot mai bune 
din luna septembrie.

Ion TEODOR 
Sabin CERBU

Imagine de la cariera Berbești a Exploatârii miniere Horezu

Muncă exemplar organizată, 
inaltă răspundere

(Urmare din pag. I)
constituie realizarea integrală, In 
structura prevăzută in contractele 
iucheiate cu partenerii externi și la 
un înalt nivel calitativ, a producției 
destinate exportului, Fiecare co
lectiv de întreprindere, fiecare 
muncitor și specialist trebuie să 
înțeleagă cu toată răspunderea, 
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că îndeplinirea 
in cele mai bune condiții a planu
lui la export constituie cea mai 
importantă problemă a economiei 
românești. De aceea, in fiecare 
întreprindere, secție și atelier, rea
lizarea producției destinate expor
tului trebuie să se situeze in cen
trul preocupărilor organizațiilor de 
partid și consiliilor oamenilor 
muncii, să fie urmărită permanent, 
pe tot fluxul tehnologic, pentru ca 
loturile de produse destinate par
tenerilor externi să se constituie zi 
de zi și decadă cu decadă, iar pla
nul fiecăreia din lunile care au mai 
rămas pînă la sfîrșitul anului să fie 
îndeplinit cu un avans de citeva 
zile, astfel incit mărfurile să fie 
verificate, ambalate și expediate în 
luna resnectivă. spre a fi încasate.

Cu stăruință, operativitate și 
înaltă răspundere, organizațiile de 
partid, organele de conducere co
lectivă din unități și centrale 
industriale trebuie să întreprindă 
in acest ultim trimestru al anului 
acțiuni și mai cuprinzătoare în ve
derea creșterii susținute a eficien
tei economice. Este o sarcină fun
damentală a acestui an, a întregului 
cincinal. Organele și organizațiile de 

partid au datoria de a mobiliza și 
mai puternic colectivele de oameni 
ai muncii pentru identificarea și 
punerea in valoare a noi resurse și 
posibilități de creștere mai accen
tuată a productivității muncii, de 
reducere mai substanțială a cheltu
ielilor de fabricație și. îndeosebi, a 
consumurilor de materii prime, 
materiale, energie și combustibil pe 
unitatea de produs, pentru înnoirea 
și modernizarea producției și a 
tehnologiilor, utilizarea cu randa
mente maxime a mașinilor și in
stalațiilor, pentru intensificarea 
activității de recuperare și valori
ficare a tuturor materialelor recu
perabile și refolosibile.

De bună seamă, sarcinile pe care 
le are de înfăptuit fiecare colectiv 
de întreprindere in ultimul trimes
tru al anului sînt deosebit de com
plexe și realizarea lor in cele mai 
bune condiții are o importanță deo
sebită pentru dezvoltarea economi- 
co-socială a țării. Fiecare colectiv 
de întreprindere este chemat să 
acționeze cu abnegație și înaltă 
răspundere muncitorească, cu elan 
revoluționar, astfel ca în toate uni
tățile să se lucreze la nivelul ma
xim al posibilităților, ca sarcinile 
de plan la producția fizică și ex
port să fie înfăptuite zi de zi, de
cadă cu decadă. în condițiile creș
terii continue a eficientei economi
ce, pentru ca planul pe acest an 
hotăritor al cincinalului să fie în
deplinit exemplar, la toți indica
torii. Aceasta este în interesul pro
gresului necontenit al țării, crește
rii bunăstării întregului popor I
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ÎNCEPÎND DE AZI, 1 OCTOMBRIE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MUZICII I
Un nou detașament al clasei muncitoare 
beneficiază de majorarea retribuțiilor:

Mesajul umanist al muzicii I FAPTUL I
I

oamenii muncii din industria metalurgică
Amănunte și precizări în legătură 

cu modul de aplicare a majorării 
retribuțiilor în metalurgie am soli
citat tovarășului ing. Liviu POP, 
specialist în Ministerul Industriei 
Metalurgice.

LV CE MĂSURĂ CRESC 
retribuțiile TARIFARE 
ALE METALURG1ȘTILOR ?
Majorarea privește atît retri

buțiile tarifare, cit și componen
tele părții variabile ale retribuției 
nominale. Majorarea retribuției ta
rifare se face în mod diferențiat.

Pentru muncitorii calificați din 
sectoarele de cocsificare a cărbu
nelui, retribuția tarifară se majo
rează, în medie, cu 15 Ia sută, ea 
urmînd să crească de la vechile pla
foane cuprinse între 1887—3845 lei, 
la noile plafoane cuprinse în
tre 2 072—4 428 lei. Retribuții
le tarifare ale maiștrilor din 
sectoarele de cocsificare a căr
bunelui se majorează, în medie, cu 
10 la sută, de la vechile plafoane 
cuprinse între 2 780—4 020 lei, la 
noile plafoane cuprinse între 
3 060—4 440 lei. Pentru personalul 
tehnic de execuție din cadrul sec
toarelor de cocsificare a cărbunelui, 
retribuțiile tarifate vor fi mai mari

cu o clasă de retribuire față de cele 
prevăzute de Legea retribuirii pen
tru rețeaua tarifară siderurgie, 
nivel A.

în privința muncitorilor șl maiș
trilor din întreprinderile mari și 
complexe de produse refractare 
nominalizate în decret — întreprin
derile de la Alba Iulia, 9 Mai- 
Turda, Pleașa-Ploiești, Aleșd și Ră- 
săritul-Brașov — care execută că
rămizi și alte produse refractare cu 
caracteristici tehnice ridicate, re
tribuțiile tarifare se măresc atît pe 
calea majorării generale, cit și prin 
trecerea la o rețea superioară de 
retribuire : de la rețeaua tarifară 
materiale refractare, la rețeaua tari
fară ciment, realizîndu-se astfel o 
creștere totală a retribuției tarifare 
de circa 14 la sută. Astfel, retribu
țiile muncitorilor sporesc de la 
vechile plafoane cuprinse între
1 703—2 815 lei, la noile plafoane cu
prinse între 1 926—3 431 lei. Retri
buțiile tarifare ale maiștrilor din 
aceste întreprinderi sporesc de la 
vechile plafoane cuprinse între
2 240—3 200 lei, la noile plafoane 
cuprinse între 2 500—3 680 lei.

în ce privește celelalte categorii 
de personal din industria metalur
gică, retribuțiile tarifare ale munci
torilor se majorează. în medie, cu 
5,5 la sută, după cum urmează :

— în lei —

tarifară siderurgie, nivel A. cate
goria 5, treapta II. cu o vechime 
neîntreruptă în aceeași unitate de 
peste 20 de ani, incasa înainte de 
1 octombrie un spor de vechime de 
276 lei (10 la sută din retribuția ta
rifară de 2 764 lei). Acum el va 
primi un spor de vechime de 435 
Iei (15 la sută din noua retribuție 
tarifară majorată — de 2 903 Iei).

Dar iată care vor fi pentru meta- 
lurgiști noile tranșe de vechime și 
cotele sporului de vechime pentru 
activitate neîntreruptă în aceeași 
unitate :

în spiritul recomandărilor Con
siliului Internațional al Muzicii, 
organism care activează sub egida 
UNESCO, in fiecare an la 1 oc
tombrie se sărbătorește Ziua In
ternațională a Muzicii, eveniment 
care este marcat prin ample și di
verse manifestări muzicale în În
treaga lume.

Prin aceste manifestări se evi
dențiază rolul educativ al muzicii, 
contribuția acesteia la înfrățirea 
popoarelor în lupta pentru pace și 
pentru promovarea valorilor cul
turii, pentru adîncirea relațiilor 
de prietenie și colaborare între 
toate țările lumii.

în cadrul politicii noastre cul
turale promovate cu strălucire de 
partid, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, rolul 
important al artei constă în edu
carea 
păcii,

Muzica este un grai in care se 
oglindesc, fără posibilitate de 
prefăcătorie, însușirile psihice ale 
omului, ale popoarelor... Menirea 
sfintă a muzicii este să stingă 
urile, să potolească patimile și sit 
apropie inimile intr-o caldă înfră
țire, așa precum a ințeles-o mă
reața antichitate, creînd mitul lui 
Orfeu".

Aspect reprezentativ al vieții 
spirituale a națiunii noastre so
cialiste, muzica reunește astăzi in 
România milioane și milioane de 
oameni într-un crez comun pa
triotic și umanist, într-un efort 
unic de ridicare pe trepte superi
oare a culturii și civilizației pe 
pămîntttl străbun. în anii socialis
mului, în România s-au asigurat 
condiții exemplare de muncă și

Categoria de personal (muncitori 
calificați)

Plafoanele retribuțiilor tarifare •)

înainte de 1 
octombrie '

După 1 oc
tombrie

Cotele sporului de
Tranșe vechime

de vechi- ----------------------------------
me înainte de După 1 oc- 

1 octombrie tombrie
3—5 ani _ 3%
5—10 ani 3% 6%
10—15 ani 5% 9%
15—20 ani 7% 12"0
peste 20 ani 10% 15%

— muncitori retribuiți pe rețeaua 
tarifară siderurgie, nivel A

— muncitori retribuiți pe rețeaua 
tarifară siderurgie, nivel B și din 
unitățile de metalurgie neferoasă

— muncitori din unitățile de mate
riale refractare obișnuite

1 887—3 845

1 826—3 652

1 703—2 815

1 984— 4 047

1 926—3 851

1 799—2 972

•) Retribuțiile tarifare sînt diferențiate pe categorii și trepte de încadrare
Cit privește retribuțiile tarifare 

pe clase de retribuire pentru per
sonalul operativ, tehnîc-productiv, 
precum și pentru personalul de ad

ministrație din activitatea metalur
gică, acestea se majorează. în me
die, cu 5 la sută, după cum ur
mează :

— în lei —

Plafoanele retribuțiilor tarifare *)
Categoria de personal -----------------------------------------------------------------

Pînă la 1 octombrie De la 1 octombrie

Maiștri 2 670—3 670 2 800—3 850
Maiștri principali 2 780—3 840 2 920—4 030
Subingineri 2 670—3 670 2 800—3 850
Subingineri principali 2 910—4 020 3 060—4 230
Economiști 2 670—3 670 2 800—3 850
Economiști principali 2 910—4 230 3 060—4 440
Ingineri 2 780—4 020 2 920—4 230
Ingineri principali 3 200—4 670' 3 360—4 900

•) Plafoanele cuprind retribuțiile tarifare minime și maxime ale fiecărei 
categorii de personal, diferențiate pe gradații.

în mod corespunzător vor spori 
retribuțiile tarifare pe clase de re
tribuire ale personalului muncitor 
din unitățile de materiale refrac
tare obișnuite.

DE CE ALTE MAJORĂRI 
DE VENITURI VA BENEFICIA 
PERSONALUL DIN ACEASTA 

RAMURA 1
Odată cu majorarea de la 1 oc

tombrie a retribuției tarifare se tre
ce și la majorarea cotelor sporului

de vechime neîntreruptă în aceeași 
unitate: de la vechile plafoane cu
prinse între 3—10 la sută din retri
buția tarifară, la noile plafoane cu
prinse între 3—15 la sută ; acest 
spor se va acorda de la 1 octombrie 
metalurgiștilor încă de la vechimea 
minimă de 3 ani, față de 5 ani cum 
se proceda anterior. De menționat 
că veniturile metalurgiștilor vor 
spori nu numai prin majorarea co
telor de vechime, ci și datorită fap
tului că noile cote se aplică la re
tribuțiile tarifare majorate. Bună
oară, un oțelar, retribuit pe rețeaua

Metalurgiștii vor beneficia de 
venituri majorate și prin trecerea 
de la 1 octombrie la generalizarea 
acordului global. întrucît adaosul de 
acord se atribuie procentual față de 
retribuția tarifară (în funcție de 
gradul de îndeplinire a sarcinilor de 
plan), sumele cuvenite personalului 
muncitor sub această formă vor fi 
mult mai mari decît pînă acum, 
dată fiind baza de calcul majorată. 
Astfel, un muncitor de la cocsifi
carea cărbunelui, încadrat în cate
goria 6, treapta I, care pînă acum 
primea pentru o depășire a sarcini
lor de plan de 10 la sută suma de 
299 lei (adică 10 la sută din vechea 
retribuție tarifară de încadrare — de 
2 989 lei), acum, pentru același pro
cent de depășire a sarcinilor de 
plan, va primi un adaos de acord 
de 344 lei (adică 10 la sută din noua 
retribuție majorată — de 3 441 lei).

O altă componentă a părții va
riabile din retribuția nominală a 
metalurgiștilor, care s-a majorat 
încă de la 1 septembrie, o consti
tuie sumele ce se acordă sub for
mă de participare la realizarea pro
ducției, a beneficiilor și la împăr
țirea beneficiilor. Cota de consti
tuire a acestor fonduri a crescut de 
la 2 la sută la 3,5 la sută din fon
dul de retribuire planificat. S-a 
majorat de asemenea — de la 1 la 
sută la 2 la sută din fondul de re
tribuire — cota de constituire a 
fondului de premiere pentru reali
zări deosebite in muncă. în plus, 
personalul muncitor din industria 
metalurgică va continua să primeas
că — chiar dacă prin majorarea re
tribuției tarifare se depășesc pla
foanele existente — alocații de stat 
pentru copii și compensații pentru 
majorările de prețuri la produsele 
agroalimentare, la energie electrică, 
termică, gaze naturale și alti com
bustibili. potrivit prevederilor 
Decretelor Consiliului de Stat nr. 
46/1982 și 240/1982. Metalurgiștii vor 
beneficia, totodată, și de alte 
drepturi bănești sub formă de pre
mii pentru economii de materii pri
me și materiale, stimulente pen
tru depășirea sarcinilor de export, 
sporuri pentru munca de noapte și 
condiții deosebite de lucru, precum 
și alte categorii de venituri.

oamenilor, în promovarea 
r___ colaborării și prieteniei.
Efortul slujitorilor artei sunetelor 
de a aduce contribuții de înaltă 
măiestrie și puternică originalitate 
la îmbogățirea patrimoniului spi
ritual al omenirii, la afirmarea 
vocației pașnice, creatoare a na
țiunii noastre socialiste, a tezau
rului ei spiritual este un nobil 
efort, caracteristic întregului nos
tru popor.

Astăzi, mai mult ca oricînd, 
nobilul atribut al muzicii, una 
dintre cele mai specifice expresii 
ale geniului uman, ne apare legi
timat de dezideratele majore 
culturii 
slujba salvgardării 
cării unei 
nomice, 
noastră, < 
structiv i 
omul, 
dezlănțuite 
opresiunii, 
rantismului.

Celebrarea 
â Muzicii L 
in lume aducerea unui prinos de 
laudă artei angajate, artei 
adresează un 
prezentului și 
ca identitate a 
fiecărui popor 
nenților vieții 
toate meridianele, a omului sim
plu care iși împletește existența 
cotidiană cu muzica.

Pentru noi, cei care slujim mu
zica in țara care l-a născut pe 
Enescu, cuvintele distinsului mu
zician român sint de o vie și 
permanentă actualitate : „Muzica... 
un grai izvorit din inimă și me
nit să aducă dragoste și înfrățire 
printre cei pe care ii despart 

^credinți și obiceiuri deosebite.

Prof. univ. Nicolae CÂLÎNO1U 
președintele Uniunii compozitorilor 

și muzicologilor

Cîteva exemple privind creșterea veniturilor oamenilor muncii 
din industria metalurgică

OȚELAR
încadrat ca muncitor specialist, treapta li, într-un combinat siderurgic, cu o 

vechime neîntreruptă în aceeași unitate de peste 20 de ani
— în lei —

In cazul realizării integrale In cazul depășirii sarcinilor In cazul nerealizării sarcinilor

Venituri
a sarcinilor de plan de plan cu 20 la sută de plan cu 20 la sută

Pînă la 1 De la 1 Pînă la 1 De la 1 Pînă la 1 De la 1
octombrie octombrie octombrie octombrie octombrie octombrie

Retribuția
tarifară 3 845 4 047 3 845 . 4 047 3 845 4 047

Sporul de vechime 
Adaosul de acord

385 (10%) 007 (15%) 385 607 385 607

sau diminuarea 
de retribuție — — 4-1 461 4-1 538 —769 —809

TOTAL 4 230 4 654 5 691 6192 3 461 3 845

MUNCITOR COCSAR
care lucrează la o baterie de cocsificare a cărbunelui, categoria 6, treapta II,

cu o vechime neîntreruptă în aceeași unitate de peste 20 de ani
— in lei —

In cazul realizării integrale In cazul depășirii sarcinilor In cazul nerealizării sarcinilor

Venituri
a sarcinilor de plan de plan cu 20 la sută de plan cu 20 la sută

Pină la 1 De la 1 Pînă la 1 De la 1 Pînă la 1 De la 1
octombrie octombrie octombrie octombrie octombrie octombrie

Retribuția
tarifară 3 101 3 568 3101 3 568 3 101 3 568

Sporul de vechime 
Adaosul de acord

310 (10%) 535 (15%) 310 535 310 535

sau diminuarea 
de retribuție — — 4-620 4-714 —620 —714

TOTAL 3 411 4 103 4 031 4817 2 791 3 389

FURNALIST
încadrat în categoria 6, treapta 1, cu o vechime neîntreruptă în aceeași unitate

de peste 20 de ani
— In lei —

In cazul realizării integrale In cazul depășirii sarcinilor In cazul nerealizării sarcinilor
a sarcinilor de plan de plan cu 20 la sută de plan cu 20 la sută

Venituri
Pină la 1 De la 1 Pină la 1 De la 1 Pînă la 1 De la 1
octombrie octombrie octombrie octombrie octombrie octombrie

Retribuția
tarifară 2 989 3 148 2 989 3 148 2 989 3148

Sporul de vechime 
Adaosul de acord

299 (10%) 472 (15%) 299 472 299 472

sau diminuarea 
de retribuție —. — 4-598 4-630 —598 —630

TOTAL 3 288 3 620 3 886 4 250 2 690 2 990

în legătură cu exemplele prezentate, se cuvine menționat faptul că adaosulI de acord se atribuie la
meseria de oțelar in sistem progresiv. iar sporul de vechime pentru activitate neintreruntă in iaceeași unitate
se calculează procentual față de retribuția tarifară de încadrare pentru toate categoriile de personal, indife-
rent de gradul de îndeplinire a sarcinilor de plan.

Grupaj realizat de Mihai IONESCU

ale 
și civilizației puse in 

păcii, edifi- 
i noi ordini social-eco- 
echitabile, pe planeta 
omagierii spiritului con- 
cu 

în
care este înzestrat 

contrast cu stihiile 
ale războiului, urii, 
exploatării și obscu-

Zilei Internaționale 
înseamnă pretutindeni

care 
mesaj 

artei
luminos 

viitorului, 
societății umane, a 
în parte, a expo- 
spirituale de pe

manifestare artistică a creatorilor 
din domeniul muzicii, s-au con
struit noi și moderne așezăminte, 
s-a dezvoltat continuu dialogul 
dintre slujitorii acestei nobile arte 
și masele largi de oameni ai mun
cii. Generosul proiect social comu
nist pe care-1 înfăptuim acordă 
muzicii, celorlalte arte un rol im
portant în formarea omului nou. în 
modelarea lui spirituală și civică, 
în formarea conștiinței lui patrio
tice, revoluționare. In magistrala 
cuvîntare rostită la Consfătuirea 
de lucru de la Mangalia pe proble
mele muncii organizatorice și poli
tico-educative tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia ca o majoră în
datorire a muzicienilor promovarea 
valorilor artei naționale, educarea 
oamenilor muncii, a tinerei gene
rații în spiritul iubirii de patrie, al 
prețuirii creațiilor noastre artistice 
reprezentative. Muzica este pen
tru noi una din mărturiile conti
nuității istorice și spirituale, 
glasul dorinței de libertate și 
independență, semnal de luptă 
pentru apărarea gliei in vremu
rile în care puteri vrăjmașe s-au 
abătut asupra-i, și totodată, che
marea la dragoste și la bucurie 
de viață, mesaj de prietenie cu 
toți cei care iubesc adevărul, bi
nele, frumosul.

Artă cu profundă forță de în- 
rîurire, muzica împlinește o im
portantă funcție socială. Istoria 
umanității demonstrează că în 
toate timpurile muzica a consti

tuit, datorită caracterului său spe
cific, un mijloc deosebit de im
portant pentru influențarea ma
selor. Tuturor ne este cunoscut 
cit de prezentă și activă a fost 
muzica în viața oamenilor, in 
viața poporului nostru, in marile 
epoci de luptă pentru eliberarea 
națională și socială, de împlinire a 
idealurilor progresiste, de viață 
materială și spirituală.

Muzicii, prin capacitatea sa de a 
emoționa și transmite — intr-un 
limbaj universal — idei, senti
mente și mesaje de o factură 
superioară, în spiritul umanismu
lui caracteristic societății socia
liste, îi revine, în sistemul artelor, 
o sarcină educativă deosebit de 
importantă. Forța ei de pătrundere 
și de convingere este extrem de 
vastă și de o eficiență durabilă, 
în acest sens, este o datorie pa
triotică și cetățenească pentru 
noi toți slujitorii artei sunetelor : 
compozitori, interpreți, educatori 
și oameni de știință muzicală de a 
ne spori eforturile pentru a răs
punde cerințelor actuale și de 
perspectivă ale culturii noastre 
socialiste, consacrindu-ne întreaga 
putere de muncă ridicării la o 
nouă calitate a vieții muzicale 
românești, așa cum ne îndeamnă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, emi
nent conducător al partidului și 
statului nostru, strălucită perso
nalitate a vieții cpdiitice interna
ționale.

Dimensiunile fără precedent, de 
ordin cantitativ și calitativ. pe 
care muzica le înregistrează în 
cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României", vastă stimulare 
a creativității națiunii noastre 
inițiată de secretarul general al 
partidului, sînt o expresie eloc
ventă a ascensiunii valorilor ar
tei omagiată astăzi pe plan 
mondial.

Ziua Internațională a Muzicii 
coincide cu primele manifestări 
ale noii stagiuni de concerte și 
spectacole, ale noului an de învă- 
țămînt, ale noii stagiuni în acti
vitatea membrilor Uniunii com
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și muzicologilor, a 
Asociației oamenilor de 
muzică, a colegilor 
lucrează in domeniul

pozitorilor 
membrilor 
teatru și 
noștri care 
cercetării, al mișcării artistice de
mase. Iată de ce toți cei ce ne 
desfășurăm activitatea in dome
niul artei sunetelor sintem hotăriți 
să ne sporim eforturile pentru a 
contribui la înflorirea continuă a
patriei noastre socialiste în con
diții de pace, libertate și inde
pendență, de colaborare activă și 
prietenie cu toate țările lumii.

I
I

DIVERS
Ucenic la...

V • f •părinți
La Botoșani s-a făcut recep

ția unui bloc de locuințe cu o 
arhitectură pe cit de originală, 
pe atit de dificilă de executat 
pentru constructori.

„Excelent lucrat" — au spus 
specialiștii din comisia de re
cepție. Ba, mai mult, am aflat 
că frumosul bloc fusese con
struit într-un timp record, față 
de termenul prevăzut in plan.

Faptul ne-a atras atenția cu 
atit mai mult, cu cit inginerul 
care a condus lucrările este un 
tinăr stagiar. Intrebindu-l de 
unde a învățat meserie, tînărul 
inginer Mihai Păduraru ne-a 
răspuns :

— De la tata și de la mama. 
Amândoi sînt fierar-betoniști in 
Iași, iar eu le-am fost ucenic 
și am lucrat, efectiv, pe șan
tiere în timpul vacantelor cit 
am urmat liceul și Facultatea 
de construcții la seral.

Obstacol pe... 
rotile

Un cetățean din Valea Lupu
lui. județul Iași, pe nume Ma- 
nole Manolache, a găsit pierdu
tă pe cimp, cine știe de cine și 
de cind, o placă de beton lungă 
de vreo trei metri. Cum încurca 
locul bun de arătură. M.M. s-a 
gindit să-i găsească o folosință. 
Problema era : cu ce s-o care ? 
In nici un caz in spinare, fiind 
mult prea grea. A luat niște 
rotile, a așezat frumușel placa 
de beton ve ele și a pornit la 
drum. Dar cind M.M. a încercat 
să traverseze șoseaua, seara, pla
ca lui umblătoare s-a dovedit un 
redutabil obstacol in calea unui 
autoturism, care a izbit-o in 
plin. Din fericire, n-au fost vic
time omenești. In schimb ma
șina s-a avariat rău de tot.

I Prea de fof
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Un prieten bun la drum:

Radioreceptorul portabil
Radioreceptoa

rele portabile întru
nesc toate calitățile 
pentru a fi utile în 
casă, dar mai ales în 
drumeții.

Iată cîteva dintre 
caracteristicile tehni- 
co-funcționale ale ra
dioreceptoarelor por
tabile : selectivitate.

sensibilitate, claritate, 
greutate redusă, ali
mentare economică la 
baterii sau la rețeaua 
electrică.

Magazinele speciali
zate ale comerțului de 
stat oferă toate tipu
rile de radioreceptoa
re portabile. Cîteva 
dintre acestea : Gama,

Solo 100, Solo 300. Ma
drigal II și Gloria.

Pentru posesorii de 
autoturisme se reco
mandă radioreceptoa
rele Lira cu 3 game 
de undă la prețul de 
1 150 lei și Predeal, 
tot cu 3 game, la pre
țul de 1 000 lei.

t V I
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cinema
© Baloane de curcubeu : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20.15, GRIVIȚA (17 08 53) — 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 (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30 ;
15,45; 18; 20.
• Aventuri Ia Marea Neagră : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 12; 16; 19.
• Misterele Bucureștilor ; SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 20,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; LI,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MELODIA (12 06 88) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA 
(47 4675) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 16;
20.15.
© Nea Mărin miliardar s 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.
© Buletin de București ; UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• întoarcerea din iad î 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.
• Cine iubește și Iasă : PACEA 
(60 30 85) — 15.30; 17.30; 19,30.
© Ancheta a stabilit — 20; Domnul 
miliard — 9; 11; 13; 15,30; 17,45, FLO- 
REASCA (33 29 71).
• Melodii la Costlnești : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• B.D. la munte și la mare : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Haiducii lui Șaptecai : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Ultimul cartuș — 9; 11; 13,15;
Chirurgul Schroth — 15,30; 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 61 10).

© Carnaval : BUZEȘTI (50 43 58) — 15;
18.30.
© Intîlnire cu tinerețea : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30: 19,30.
O Valul verde : VOLGA (79 71 26) — 
9; 11,15: 13.3a; 15,45: 18: 20.
© Contrabandă la vamă j POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17.15: 19,30.
• Avarul: PATRIA (11 86 25) — 9;
11.30; 14; 16,45; 19,39.
© Cobra se întoarce ; LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 10.45; 12,30; 14,15; 16,15; 
18,15; 20,15, la grădină — 19.
0 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.
• Hercule cucerește Atlantida : FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15.
© Tess : CENTRAL (14 12 24) — 9;
12; 16; 19.
© Maria Mirabela — 9; 11: 13; 15,
New York, New York — 16,30; 19,15 : 
DOINA (16 35 38).
• Vestul sălbatic î FFROVIAR 
(30 5-1 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
la grădină — 19.
• Dublu delict : LIRA (31 71 71) —
15,30; 17,45: 20, la grădină — 19,30.
© Omul păianjen se întoarce : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 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.
© Iubire fără soare î FLACARA 
(20 33 40) — 9,30: 11,30; 13,30; 16; 18,30. 
© Micul lord : ARTA (21 31 86) — 9; 
11; 13: 15; 17,15; 20.
@ Elvis : MODERN (23 71 01) — 9:
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină 
— 19.
© Camionul de cursă lungă s GRA
DINA ARTA (21 31 86) — 19.
© Despărțire temnorară ; GRADINA 
FESTIVAL J15 63 84) — 18, PARC HO
TEL (17 08 58) — 19,45.

PROGRAMUL 1
11.04 Telex
11,05 Cultivarea limbii șl literaturii ro

mâne în școală
11.30 Cinci miliarde de oameni (color).
11.55 Să cînte copiii
12.10 Ora de muzică
13,00 La sfîrșlt de săptămtnă (I) (par

tial color) • 15.00 Telesport : Fot
bal : Universitatea Craiova — 
Steaua, în etapa a Vl-a a diviziei 
„A" la fotbal. Transmisie directă 
de la Craiova

17.30 Imagini din Beijing (color)
17.45 Septembrie, cronica evenimentelor 

politice
18.00 Serial științific (color). Omul șl 

natura
18.30 Columne ale istoriei. Azi, munici

piul Craiova
18.45 1004 de seri
19.00 Telejurnal (parțial color)
19.20 La sfîrșlt de săptămînă (II) (par

țial color). Ritm și melodie (color). 
O 19,40 Teleenciclopedia

20.20 Film serial (color). „Roțile". Epi
sodul 6

21,05 Varietăți... varietăți (partial color). 
Antologie de divertisment TV

22.15 Telejurnal (parțial color) • Sport
22.30 Invitații televiziunii

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19.20 Desene animate
10,50 Ce mică e vacanța mare 1 Emi

siune de varietăți
20.55 Intîlnire cu Ansamblul „Mustea 

Nova"
22.15 Telejurnal O Sport
22,30 Bună seara. fete, bună seara, 

băieți 1 — muzică ușoară
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LOTO
Numerele extrase Ia tragerea 

„excursiilor" LOTO din 30 septembrie
FAZA I

Extragerea I : 81 14 35 89 16 28
10 52 3.

Extragerea a Il-a : 11 38 15 5 44 55 
51 36 46.

FAZA a II-a
Extragerea a IlI-a : 70 13.
Fond total de cîștiguri : 1 369 251 

lei, din care 500 000 lei, report la ca
tegoria 1.

© Șatra : GRĂDINA GLORIA
(47 46 75) — 19.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 15; Gaițele — 19,30; (Sala Ate
lier) : Fata din Andros — 1.9.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Reci
tal de violoncel NATALIA GUTMAN 
(U.R.S.S.) — 19-; (sala Studio) ; Reci
tal de vioară RALUCA FATU — 17.
© Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Oklahoma — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Gustul parvenirii — 15; Mobilă și du
rere — 19; (sala Grădina Icoanei) : 
Tartuffe — 19.
© Teatrul Mic ‘ (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 1,9,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) ; Arma 
secretă a lui Arhimede — 19.
© Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Negru și roșu — 19,30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) ; 
Canibala — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) ; 
Se caută o stea — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Recreația mare — 17.
© Teatrul „Țăndărică'1 (15 23 77) : 
Jocuri de poeți, jocuri de copii —- 17. 
© Circul București (11 01 20) : Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 16;
19,30.
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Deși a mai fost Condamnat 
pentru tot felul de furtișaguri. 
Dumitru Rogozan din Fălttătmi- 
nu numai că nu s-a 
dar a trecut și la 
fratelui său, minor, 
au intrat 
de unde 
biecte și

A fost 
miliției. .. . ___ __ _____
timp ce stătea alături de femeia 
a cărei casă o prădase, D.R. a 
devenit „eroul" unei noi isprăvi 
cu totul ieșite din comun. In 
timp ce răspundea la întrebări
le anchetatorilor, el a profitat o 
clipă de neatenția femeii și i-a 
furat ceasul de la mină (!?).

— E prea de tot — și-au spus 
judecătorii — și l-au condamnat 
la doi ani închisoare. Fără un

astzmpărat, 
..inițierea" 
împreună, 

unei femei, 
diferite o.

in locuința
au ieșit cu ____  _
cîteva mii de lei.
prins șl dus la sediul 
Și tocmai aici, in

Ia doi ani închisoare. Fără 
cuvint din partea apărării.

Ati auzit 
de PS 12 ?

Afi mai auzit pînă acum 
un bloc format din... i______
blocuri ? Mărturisim că nici noi. 
pînă nu l-am văzut la Galați, 
Mai exact. în cartierul Hglind I. 
Și, mai exact, este vorba de blo
cul PS 12 dat de curînd in fo
losință. Ni s-a spus că blocul 
are 6 scări. Am solicitat să mer
gem la scara 6, dar blocul PS 12, 
în fața căruia ne. aflam, nu avea 
decît 3 scări. Ne-a lămurit o 
locatară : „Blocul nostru se con
tinuă ceva mai încolo cu un 
alt... bloc". Intr-adevăr, „ceva 
mai încolo" se mai află un bloc 
PS 12 cu celelalte 3 scări.

Să mai spună cineva că cei 
care „botează" blocurile n-au 
imaginație !...

: de 
două

Cu brațele 
deschise

Neavind nici o ocupație. Mi
hail Duca din comuna Livezeni, 
județul Mureș, începuse să se 
„ocupe" de bunurile altora. A 
fost prins, judecat și condamnat 
la trei ani închisoare, dar a ie
șit de „acolo" cu 605 zile mai 
devreme, promitind că se va 
face băiat de treabă. Dar „băia
tul" de 27 de ani — ne scrie 
procurorul Mircea Pasca — nu 
s-a ținut de cuvint. Intr-o sea
ră s-a furișat in depozitul de 
băuturi al unui restaurant din 
Tg. Mureș, unde a luat o sticlă 
de bere și a băut-o pe nerăsu
flate. Apoi, a mai înșfăcat 
cîteva sticle și pentru acasă, 
și a ieșit pe unde intrase, dar a 
apărut exact în fata paznicului 
de noapte, care-l aștepta cu... 
brațele deschise. A fost con
damnat la un an și jumătate, la 
care se adaugă si restul de 605 
zile.

Uite ținta, 
nu e ținta

De cîtva timp, lingă autogara 
din Rm. Vilcea a apărut o ghe
retă ciudată. Ciudată ghere
ta. ciudati șl „specialiștii" in... 
strigări :

— Ia ceasul, neamule ! Ia 
ceasul, care merge ca... ceasul!

— Ce ziseși, neică ? — întrea
bă unul din apropiere.

— Auziți ! Auziți și vă uimiți! 
Dumnealui, aici de fată, încă 
n-a aflat ce știe oricine. Orici
ne care iși încearcă norocul. Cu 
numai 10 lei bila și o răsturna
re de popice ciștigi un ceas de 
zile mari. Ia ceasul, neamule ! 
Ia sticla de țuică I Ia țigările !...

Din păcate, mai există naivi 
și creduli care se lasă amăgiți 
și iși încearcă „norocul". Numai 
că adevăratul noroc surîde a- 
proape sută la sută celor care 
încasează... sutele.

Și au, intr-adevăr, „noroc", 
de vreme ce nu-i „deranjează" 
încă nimeni !

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"
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Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
■ Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc, Excelență, pentru urările pe care ați binevoit să ml le 
adresați cu ocazia sărbătorii naționale a Braziliei și mă folosesc de această 
ocazie pentru a vă prezenta expresia sincerelor mele urări pentru prospe
ritatea poporului român și pentru fericirea dumneavoastră personală.

JCAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Președintele Republicii Federative a Braziliei

Primul miniștrii al guvernului, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, va face o vizită oficială 

în Regatul Hașemit al Iordaniei
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, va efectua 
o vizită oficială în Regatul Hașemit

al Iordaniei, la Invitația primului 
ministru al acestei țări, Mudar Ba
dran, în prima jumătate a lunii oc
tombrie a.c.

Marea sărbătoare naționala 
a poporului chinez prieten

Convorbiri la C.C. al P.C.R.
Tovarășul Miu Dobrescu, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
lntilnit cu delegația Partidului Co
munist din Olanda, condusă de John 
Geelen, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.O., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., efectuează 
o vizită de prietenie în țara noastră.

In cadrul convorbirilor, desfășu-, 
rate intr-o atmosferă caldă, tovără
șească, s-a procedat Ia o informare 

l reciprocă privind activitatea și pre- 
; ocupările actuale ale Partidului Co

munist Român și Partidului Cornu- 
. st din Olanda, exprimindu-se do- 

i i nța comună de a extinde și întări 
j în continuare bunele relații dintre 
’ ele, pe baza principiilor stimei și 

respectului reciproc, deplinei egali
tăți, neamestecului în treburile in
terne, in interesul popoarelor român 
și olandez, al cauzei păcii, destin
derii, securității și independenței na
ționale, progresului și colaborării în
tre națiuni.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri în pr.obleme ac
tuale ale vieții politice internațio
nale. în acest context a fost expri
mată îngrijorarea fată de situația 
gravă existentă în lume, reliefîn- 
du-se însemnătatea intensificării lup
tei popoarelor, a mișcărilor pentru 
pace și dezarmare, a tuturor statelor, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la dezarmare, și în pri
mul rind la dezarmare nucleară, opri
rea amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, retra
gerea și distrugerea celor existente, 
ceea ce ar contribui la reducerea 
încordării internaționale, înlăturarea 
amenințării care planează asupra 
vieții și liniștii popoarelor, accelera
rea dezvoltării economico-sociale.

Au fost abordate, totodată, proble
me ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

La convorbiri a participat tovarășa 
Olimpia Solomonescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. adjunct de 
șef de secție la Comitetul Central.

Primire la primul ministru al guvernului

Cronica
Tovarășul Ion Dincă, prim vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, vineri, pe Moven Mahachi, mi
nistrul păminturilpr, reașezării și 
dezvoltării rurale din Republica 
Zimbabwe, care face o vizită în țara 
noastră.

în cadrul întrevederii s-au relevat 
'1 satisfacție bunele relații de co
lorare și cooperare dintre cele 

ă țări, :are cunosc o continuă 
rnltare în spirite’ "nțelegerilor 
enite ci - "nirilor și
ir*'' riâodată,

oare 
;•* ilor

.■ . uor. tre
;i -ite

; r . Ton
fe? ' s-

zilei

s

1
i și Inuv.
1 Ion Teșu, m>.. 

indus:riei alimei..
/orbiri cu ministrul ziu.
în cacrul cărora au fost 
modalități și acțiuni con- 

extindere și diversificare a 
ii și cooperării dintre cele 

aistere.
ii miniștri au semnat 
um privind m' 
mere în practi*-' 
în timpul

urești.
ost - .

dustriei chimice, iar din partea so
vietică de N.I. Sorokin, adjunct al 
ministrului prelucrării țițeiului și 
petrochimiei.

Cu ocazia lucrărilor, oaspetele so
vietic a fost primit de Gheorghe Ca- 
ranfil, ministrul industriei chimice.

, ★
Vineri au avut loc, la București, 

convorbiri economice între tovarășul 
loan Totu, viceprim-ministru al gu
vernului, și tovarășul Andrei Luka- 
nov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, președinții 
celor două părți în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-bulgară de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică.

S-a examinat stadiul îndeplinirii 
înțelegerilor stabilite cu prilejul în- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 

Vov. Totodată, s-au convenit mă- 
♦ru dezvoltarea în continuare 

economice dintre Româ- 
aria.

.orii celor două părți în 
au semnat un aide- 
care cuprinde măsuri pen- 

Pulsionarea schimburilor de 
;i, adîncirea specializării și ex- 

\-ea cooperării in producție în 
țpiile energiei electrice, indus- 
. extractive, metalurgice, con- 

iei de mașini și electrotehnicii, 
. 1 ș.a.

La convorbiri și semnare au parti
cipat, din partea română, loan

am, ministrul industriei construc- 
de mașini, și Alexandru

la, ministrul industriei de ma- 
lelte, electrotehnică și electro- 

i- din partea bulgară Toncio 
ministrul industriei con
's mașini și electronicii, 

mt Todor Stoicev, am- 
iriel la București.

(Agerpres)

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului, a pri
mit, vineri, delegația Consiliului 
Executiv al Adunării Republicii So
cialiste Macedonia, condusă de pre
ședintele acestuia, tovarășul Drago- 
liub Stavrev, care face o vizită în 
țara noastră.

Oaspetele a arătat că are plăcuta 
misiune de a transmite președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, un cald 
mesaj de prietenie. împreună cu cele 
mai bune urări, din partea tovară
șilor Mika Șoiliak. președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, și Dragos- 
lav Markovici. președintele Prezidiu
lui C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Mulțumind, primul ministru al gu
vernului român a rugat să se trans
mită din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut prietenesc și cele 
mai bune urări tovarășilor Mika Șpi- 
liak și Dragoslav Markovici.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, a fost evidențiată cu 
satisfacție evoluția ascendentă a ra
porturilor pe multiple planuri dintre 
România și Iugoslavia, relații ce se 
dezvoltă și se extind în conformita
te cu hotăririle și înțelegerile con
venite cu prilejul tradiționalelor în- 
tîlniri la nivel înalt româno-iugosla- 
ve. Au fost evidențiate, totodată, 
posibilitățile largi pe care le oferă 
potențialul economic în plină dez
voltare al celor două țări în di
recția intensificării acestei conlucrări.

în acest cadru au fost examinate o 
serie de domenii în care există per
spective bune de dezvoltare a rela
țiilor economice, tehnico-științifice 
și culturale, de lărgire și diversifi
care a schimburilor comerciale, apre- 
ciindu-se că extinderea conlucrării 
reciproc avantajoase este în folosul 
celor două țări și popoare.

La întrevedere a participat tova
rășul Gheorghe Oprea, prim vice
prim-ministru al guvernului.

A fost prezent Milos Melovskl, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

★
Delegația Consiliului Executiv al 

Adunării Republicii Socialiste Mace
donia, condusă de președintele aces
tuia, tovarășul Dragoliub Stavrev, a 
avut în cursul zilei de vineri între
vederi cu tovarășul loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, și la conducerea Ministerului 
Educației și învățămîntului.

In aceeași zi, oaspeții au vizitat 
întreprinderea de autoturisme din 
Cîmpulung Muscel și Stațiunea de 
cercetări viticole Ștefănești, județul 
Argeș,

★
Cu ocazia vizitei în țara noastră a 

delegației Consiliului Executiv al 
Adunării Republicii Socialiste Mace
donia, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, Milos Melovski, a ofe
rit, vineri, un cocteil.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XXXIV-a aniversări 

a proclamării Republicii Populare Chineze

Recepție oferită de ambasadorul R.P. Chineze
Cu prilejul celei de-a XXXIV-a 

aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, ambasadorul aces
tei- țări la București, Li Zewang, a 
oferit, vineri seara, o recepție.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice
prim-ministru al guvernului, Miu 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Emilia Sonea, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Mihai Burcă, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
Vâsile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, Nicolae Mihai, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Oancea, adjunct al mi

nistrului afacerilor externe, gene- 
ral-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale, Ion Găleteanu, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, Ion Popescu-Puțuri, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-chineze, Adriana Moraru, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al municipiului București, Ștefan 
Korodi, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., loan Botar, secre
tarul Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, con
ducători ai unor instituții centrale, 
generali, reprezentanți ai vieții cul- 
tural-artistice și științifice din țara 
noastră, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 34-a aniver

sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, instituții și organizații 
de masă și obștești din tara noas

tră au adresat telegrame de felici
tare instituțiilor și organizațiilor si
milare din R.P. Chineză.

.actorul" 
..oarea" din

*
„lembrie, tovarășul Aurei 

ministru secretar de stat la 
..sterul Afacerilor Externe, pre

ședintele părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
monomică și cooperare industrială si 

hnologică româno-britanică. a pri- 
t pe lordul Shackleton, președin- 
• Consiliului britanic pentru co- 
-țul cu Europa de est.
u acest prilej au fost discutate 

jecte ale relațiilor comerciale și 
cooperare economică dintre Repu- 
ca Socialistă România și Marea 
tanie. exprimindu-se de ambele 
i voința de a le dezvolta și diver- 
a in continuare. Au fost aborda- 
ie asemenea, unele probleme in- 
aționale actuale. La întrevedere 
rarticipat Paul Cecil Holmer, am

basadorul Marii Britanii la Bucu
rești. și Anthony Hore, secretarul ge
neral al Consiliului britanic pentru 
comerțul cu Europa de est.

★
La București au avut loc. în zilele 

de 27—30 septembrie, lucrările celei 
de-a XVIII-a ședințe a Grupei per
manente de lucru româno-sovietice 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică în domeniul prelucrării ți
țeiului și petrochimiei.

în cadrul lucrărilor a fost analizat 
stadiul realizării prevederilor direc
țiilor principale ale specializării și 
cooperării in producție între Româ
nia și Lniunea Sovietică in indus
tria prelucrătoare de țiței și petro
chimie pină in 1990 și s-au făcut 
propuneri pentru sporirea volumului 
livrărilor reciproce pe perioada 
1986—1990. Au fost discutate, de ase
menea. probleme privind colabora
rea tehnico-științifică și în construc
ția unor obiective de prelucrare a 
țițeiului și petrochimice.

Cu acest prilej, vineri a fost sem
nat un protocol. Din partea româ
nă, documentul a fost semnat de Ion 
Bivolaru. adjunct al ministrului in-

LISTA OFICIALĂ
; obligațiunilor C.E.C. ieșite cîști- 
Uoare la tragerea la sorti lunară 

din 30 septembrie 1983

★
Cu prilejul celei de-a 34-a aniver

sări a Zilei naționale a Republicii 
Populare Chineze, adjunctul atașatu
lui militar aero și naval al acestei 
țări la București, Tian Baosban, s-a 
întîlnit cu cadre și militari în termen 
din garnizoana Constanta, cărora le-a 
vorbit despre semnificația eveni
mentului sărbătorit.

★
A fost prezent Kang Jimin, minis

tru consilier al Ambasadei R. P. 
Chineze în Republica Socialistă 
România.

Participanții la întîlnire au vizio
nat o fotoexpoziție cu aspecte din 
viața și activitatea militarilor Arma
tei populare chineze de eliberare și 
filme documentare.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 1 

octombrie, ora 20 — 4 octombrie, ora 
20. în țară : Vremea va fi schimbătoa
re. Cerul va fi variabil, cu înnorări m 1 
accentuate la începutul intervalului, 
cînd vor cădea ploi slabe, izolate. Viu
lui va sufla slab, pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cupr’nse între 
2 și 12 grade, mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar cele maxime intre >2 
și 22 de grade, mai ridicate în sud-vest. 
Pe alocuri, în nordul $i centrul tării se 
va produce ceață. Izolat. în nordul ex
trem, condiții de brumă. în București : 
Vremea va fi schimbătoare, cu ceru1 
variabil, favorabil ploii slabe de scurtă 
durată la începutul intervalului. Vintul 
va sufla slab, pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
4 și 8 grade, cele maxime între 19 și 22 
de grade. Dimineața, ceață slabă. 
(Otilia Diaconu, meteorolog de servi
ciu).
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Recepție cu prilejul sărbătorii naționale a Nigeriei
Cu prilejul celei de-a XXIII-a a- 

niversări a proclamării independen
tei de stat a Nigeriei, ambasadorul 
acestei țări la București, Abdulkadir 
D. Gadau, a oferit, vineri, o recepție.

Au luat parte Ion M. Nicolae, vice
prim-ministru al guvernului. Gheor
ghe Chivulescu, ministrul justiției, 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Adrian

Stoica, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, reprezentanți ai altor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Belgiei
în legătură cu încetarea din viață 

a lui Leopold al III-lea, tatăl regelui 
Belgiei, Baudouin. la ambasada 
acestei țări la București a avut loc. 
vineri, prezentarea de condoleanțe.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost transmise 
condoleanțe pentru regele Baudouin

de către Gheorghe Rădulescu. vice
președinte al Consiliului de Stat.

A luat parte Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere in fața portretului în
doliat al defunctului și au semnat 
in cartea de condoleanțe.

® SPORT ® SPORT ® SPORT @ SPORT

ACTUALITATEA LA FOTBAL

Tovarășului HU YAOBANG
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat

Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze. în numele Partidului Co
munist Român, al Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia. al poporului român și al nostru . personal, vă adre
săm dumneavoastră. Partidului Comunist Chinez, guver
nului Republicii Populare Chineze și poporului chinez 
cele mai calde felicitări.

Proclamarea Republicii Populare Chineze a marcat un 
moment de răscruce în istoria multimilenară a poporului 
chinez, triumful luptei sale îndelungate, eroice si pline 
de sacrificii, desfășurate sub conducerea partidului co
munist, împotriva imperialismului și reactiunii interne, 
pentru eliberare națională și socială.

Dînd dovadă de înalte însușiri creatoare, depunînd 
eforturi neîntrerupte, pline de abnegație, poporul chinez 
a obținut în anii puterii populare remarcabile succese 
în revoluția și construcția socialistă. în afirmarea tot mal 
puternică a Republicii Populare Chineze pe arena mon
dială. în prezent, oamenii muncii, strîns uniți sub con
ducerea Partidului Comunist Chinez, acționează pentru

al Republicii Populare Chineze
BEIJING 

transpunerea în viată a hotăririlor celui de-al XII-lea 
Congres al partidului.

Adresăm poporului chinez sincere urări de a dobindi 
noi și tot mai mari victorii în dezvoltarea și înflorirea 
patriei sale socialiste.

Exprimăm și cu acest prilej satisfacția față de evolu
ția ascendentă a relațiilor trainice de prietenie revolu
ționară și solidaritate militantă dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre Repu- 
bljpa Socialistă România și Republica Populară Chineză. 
Contribuția hotărâtoare în această direcție au avut-o în- 
tîlnirile noastre, cu rezultate deosebit de rodnice pentru 
extinderea și intensificarea conlucrării și schimburilor 
româno-chineze în toate domeniile.

Sîntem convinși că prietenia si colaborarea multilate
rală dintre partidele și statele noastre se vor întări și 
aprofunda continuu, spre binele popoarelor român șl 
chinez, în interesul cauzei generale a socialismului, in
dependenței și colaborării internaționale, al păcii și secu
rității în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 le lei. în valoarea ciș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a ollgațiunilor ieșite câș
tigătoare.

Plata cîștigirior se efectuează 
prin sucursake. filialele și agenți
ile C.E.C.

La obligațiuiilfe C.E.C. din seriile 
000001—099999 are au numerele cu
rente cuprinseirtre 81—150, la con
fruntarea cu Ista oficială primul 
zero de la serii riu se ia în conside
rare.

Dinamo București — S.V. 
Hamburg (în turul doi ai 

C.C.E.)
ZURICH 30 (Agerpres). — Vineri, 

la Ziirich. s-a efectuat tragerea la 
sorți a meciurilor din turul II al 
Cupelor europene de fotbal.

In „Cupa campionilor europeni", 
echipa Dinamo București va întilni 
(primul joc pe teren propriu) forma
ția vest-germană S.V. Hamburg, de
ținătoarea trofeului.

Iată celelalte șapte partide : Olim- 
piakos Pireu —r Benfica Lisabona ; 
F.C. Liverpool — Atletico Bilbao ; 
Bohemians Praga — Rapid Viena ; 
Raba Eto Gyor — Dinamo Minsk ; 
Standard Liege — Dundee United ; 
Ț.S.K.A. Sofia — A.S. Rpma ; Di
namo Berlin — Partizan Belgrad.

Din celelate două competiții con
tinentale intercluburi se remarcă me
ciurile : „Cupa cupelor" : Ujpest 
Dozsa — F.C. Ko.n ; Beveren — 
Aberdeen ; Șahtior Donețk — Ser- 
vette Geneva ; S.T. Germain Paris — 
Juventus Torino ; Glasgow Rangers 
— F.C. Porto ; „Cupa U.E.F.A." : 
Spartak Moscova — Aston . Villa ; 
P.S.V. Eindhoven — Nottingham Fo
rest ; Sporting-Lisabona — Celtic 
Glasgow ; Verona — Sturm Graz ; 
Honved Budapesta — Hajduk Split ; 
F.C. Grdaingen — Internazionale

în cîteva
9 Campionatele balcanice de tenis 

pentru juniori s-au încheiat la An
kara cu o dublă victorie a echipelor 
României.

In concursul masculin, selecționata 
României (Dorel Pop, Mihai Vanță, 
Marius Comănescu, Cristian Moro- 
șan) nu a cunoscut înfrîngerea, în- 
trecînd pe rînd echipele Turciei și

Milano ; Levski Spartak Sofia — 
Watford ; Anderlecht — Banik 
Ostrava ; Feyenoord Rotterdam — 
Tottenham Hotspur.

Meciurile tur se vor disputa la 19 
octombrie, iar partidele retur la 2 
noiembrie.

Azi, etapa a 6-a 
in divizia ,,A“

Meciurile etapei a 6-a a campio
natului diviziei A la fotbal se vor 
disputa astăzi, după următorul pro
gram : Rapid — F.C. Bihor Oradea 
(stadionul Republicii) ; Dinamo — 
F.C. Baia Mare (stadion Dinamo) ; 
C.S. Tîrgoviște — Dunărea C.S.U. 
Galați : Universitatea Craiova — 
Steaua : A.S.A. Tg. Mureș — F.C. 
Olt ; Politehnica Iași — Corvinul 
Hunedoara ; F.C. Argeș Pitești — 
S.C. Bacău ; Jiul Petroșani — Chi
mia Rm. Vilcea ; Petrolul Ploiești — 
Sportul studențesc. Toate partidele 
vor începe la ora 15,00.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
meciurile etapei. Transmisia se va 
efectua pe programul I, în cadrul 
emisiunii „Fotbal minut cu minut", 
cu începere de la ora 14.55. Televi
ziunea transmite în direct meciul 
Universitatea Craiova — Steaua 
București.

rî nduri
Iugoslaviei (cu 3—0), Greciei și Bul
gariei (cu 2—1).

Reprezentativa feminină a țării 
noastre (Alice Dănilă, Monica Radu 
și Teodora Tache) a cîștigat toate 
cele 4 întîlniri disputate : 3—0 cu 
Turcia și 2—1 cu Grecia, Iugoslavia 
și Bulgaria.

Astăzi, poporul prieten chinez 
aniversează împlinirea a 34 de ani 
de la instaurarea puterii revoluțio
nare și proclamarea Republicii 
Populare Chineze — eveniment 
care a marcat o cotitură radicală 
în istoria sa multimilenară. Stră
lucită încununare a luptei înde
lungate, eroice a maselor largi, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Chinez, pentru înlăturarea 
asupririi străine, pentru eliberare 
națională și socială, victoria revo
luției populare a deschis calea 
lichidării exploatării feudale și ca
pitaliste, a dezvoltării independen
te a țării pe calea socialismului, 
în același timp, proclamarea Re
publicii Populare Chineze a avut 
un profund ecou pe plan mondial, 
înscriindu-se ca unul dintre cele 
mai de seamă evenimente ale isto
riei contemporane ; ea a dat un 
viguros impuls luptei antiimpe- 
rialiste, anticolonialiste, pentru 
libertate și independență, pentru 
emanciparea națională și socială a 
popoarelor de pretutindeni.

Puternic însuflețite de obiecti
vele mărețe ale noii etape istorice, 
masele populare au înfăptuit, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Chinez, profunde transformări în 
viața economică a țării, în ansam
blul aqtivității sociale. Au fost ob

ținute succese.de seamă în dezvol- 
.... tarea forțelor de producție, ceea 

ce își găsește expresie în apariția 
pe harta Chinei a noi și puternice 
centre industriale, în construirea a 
sute de uzine, combinate, centrale 
electrice, în valorificarea mereu 
mai intensă a bogățiilor naționale.

în actuala etapă, eforturile parti
dului, ale oamenilor muncii sînt 
concentrate asupra modernizării 
industriei și agriculturii, sporirii 
producției bunurilor de consum, 
creșterii eficienței întregii activi
tăți economice, o atenție deosebită 
acordîndu-se aplicării largi a cuce
ririlor științei și tehnicii, perfec
ționării formelor de conducere a 
vieții economice și stimulării pu
ternice a inițiativei creatoare a 
oamenilor muncii de la orașe și 
de la sate, ca principale pîrghii de

asigurare a înfloririi multilaterale 
a țării, de ridicare a nivelului de 
trai al întregului popor.

Poporul român urmărește cu 
sentimente frățești, de caldă sim
patie și strînsă solidaritate efortu
rile creatoare ale clasei muncitoa
re, țărănimii, intelectualității chi
neze și își exprimă convingerea că 
marile obiective stabilite de cel 
de-al XII-lea Congres al partidului 
privind transformarea Chinei în
tr-o țară socialistă puternică și 
modernă vor fi duse la îndeplinire.

Partidul și statul nostru, poporul 
român acordă o înaltă prețuire re
lațiilor de prietenie și strînsă co
laborare româno-chineze. Așa cum 
este cunoscut, de-a lungul anilor, 
cele două partide și țări au conlu
crat activ în opera de dezvoltare 
economică și socială, ca și în solu
ționarea unor importante proble
me internaționale.

Demonstrîndu-și pe deplin trăi
nicia, aceste relații cunosc o evo
luție mereu ascendentă, se dezvol
tă pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural, în alte 
domenii de jnteres reciproc, pe 
baza principiilor deplinei egalități 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și întrajuto
rării tovărășești.

Un rol hotărîtor în această evo
luție l-au avut întîlnlrile și con
vorbirile la nivel înalt, de la Bucu
rești și Beijing, care s-au soldat 
cu importante înțelegeri pentru 
dezvoltarea continuă a prieteniei 
și colaborării dintre partidele și 
statele noastre. în acest spirit, vi
zita efectuată în aprilie 1982 de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
R. P. Chineză, ca și vizita între
prinsă în luna mai 1983 de tova
rășul Hu Yaobang în România 
s-au înscris ca momente de mare 
însemnătate în evoluția relațiilor 
bilaterale, au deschis noi perspec
tive dezvoltării ansamblului legă
turilor de prietenie trainică, soli
daritate și colaborare româno- 
chineze.

în lumina hotăririlor șl înțelege
rilor stabilite la nivel înalt, por- 
nindu-se de la posibilitățile oferite 
de programele de dezvoltare ale 
ambelor țări, se amplifică și se 
diversifică colaborarea tehnică și 
în producție, schimburile de bu
nuri materiale, ceea ce contribuie 
la consolidarea relațiilor noastre 
pe multiple planuri, la accelerarea 
edificării noii orînduiri în Româ
nia și în China. Se dezvoltă, de 
asemenea, legăturile în domeniile 
științei, învățămîntului și culturii, 
schimburile de experiență pe linie 
de partid și de stat, a organizații
lor de masă și obștești, în diferite 
domenii ale construcției socialiste.

Pe plan internațional, România 
și China sprijină activ lupta po
poarelor pentru respectarea drep
tului lor la dezvoltare liberă și in
dependentă, de sine stătătoare, po
trivit propriilor aspirații, se pro
nunță cu fermitate pentru abo
lirea politicii de forță și de 
amenințare cu forța, pentru so
luționarea prin tratative a pro
blemelor litigioase șl democrati
zarea relațiilor dintre state, in ve
derea lichidării subdezvoltării și 
edificării noii ordini economice in
ternaționale, pentru asigurarea 
păcii și dezvoltarea colaborării în
tre toate națiunile;

Este convingerea profundă a co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din România că amplifi
carea continuă a rodnicei conlu
crări multilaterale româno-chineze 
este în folosul ambelor noastre po
poare, al construcției socialiste în 
cele două țări, al cauzei generale a 
socialismului, independenței și 
păcii.

Cu prilejul celei de-a 34-a ani
versări a instaurării puterii revo
luționare și proclamării R. P. Chi
neze, poporul român adresează 
marelui popor chinez prieten cele 
mai calde felicitări, precum și 
urarea de a dobindi noi și mari 
victorii in lupta pentru înfăptuirea 
politicii partidului său comunist, 
pentru dezvoltarea socialistă mul
tilaterală a patriei, pentru progres 
și pace în lume.

Ritmurile vieții, ritmurile modernizării
De cum pătrunde in ca

pitala Chinei, călătorul ve
nit de departe este impre
sionat de imaginea fluviilor 
de blcicllști aflați in necon
tenită curgere in și dinspre 
torentul bulevardului cen
tral, pedalind pe zeci de 
rinduri, cu viteză aproape 
constantă, intr-un „debit" 
de sute de mii de oameni 
pe oră, care își punctează 
silențioasa defilare cu clin
chetul soneriilor. Cum se 
manifestă și care sint di
mensiunile identității uma
ne in această mulțime ? 
Prin ce se distinge un „a- 
tom uman" de alt „atom 
uman" din această uriașă 
unitate urbană, la rindul 
ei un cristal din monolitul 
cu 1 031 882 551 „atomi" (ci
fra populației chineze, po
trivit statisticilor, de la 1 
iulie anul trecut).

Nenumărate pot fi. desi
gur, răspunsurile la această 
întrebare pe care drumețul 
le află pe parcursul itine
rarului său prin China. 
Dacă, spre exemplu, igno- 
rindu-și oboseala, seara 
tirziu se va lăsa purtat de 
șuvoiul mai subțire ce pă
trunde prin poarta Wu, pe 
lingă zidul de răsărit al 
Palatului imperial, pe mă
sură ce se va cufunda în 
întunericul aleilor, depăr- 
tindu-se de centrul orașu
lui, va trăi, la un moment 
dat. o stare de vrajă. Des
tul de tirziu, cînd forfota 
vizitatorilor se potolește, 
începe a se vălătuci spre 
cerul înstelat un glas ca 
de privighetoare, li urmea
ză altele și altele, zeci și 
zeci luindu-și, parcă, fie
care in parte, zborul spre 
Cosmos, in volute largi, 
tinguitoare. Doar o pădure 
plină de privighetori ar pu
tea egala paradisul sonor al 
nopților de lingă zidul de 
răsărit al fostului „oraș 
interzis" (Palatul imperial). 
Fiecare voce înalță parcă 
un imn omului, exprimă 
un triumf al personalității 
sale.

A doua zi, călătorul re
vede cu alți ochi fluviile 
umane pe bulevardele capi
talei. Mal ales dacă a stră
bătut in zori intersecțiile, 
scuarurile. piețele, aslstind 
la impactul populației cu 
lumina zilei — manifestat 
în nenumărate moduri, de 
la gimnastică la balet tra
dițional cu săbii de lemn și

eșarfe, de la partide impro
vizate gen badminton pină 
la vocalize spre soarele 
care răsare — el realizează, 
dintr-odată, ideea diversi
tății infinite a oceanului 
uman.

Cu această viziune, mai 
concretă, despre un popor 
ca toate popoarele, cu oa
meni ca toți oamenii, se în
țelege mai bine și diversi
tatea gindurilor și năzuin
țelor umane, a realităților 
sociale, a preocupărilor e- 
conomice, complexitatea di
recțiilor de dezvoltare. Așa 
cum fiecare trecător pe bi
cicletă are ginduri proprii, 
visuri proprii, izbînzi pro
prii, tot astfel și desfășura
rea amplă a vieții, în an

ruitoare preocupare pen
tru a apropia nivelul de 
dezvoltare a ramurii ener
getice de nivelul poten
țialului național al țării 
se află în programul de 
lucru al celor mai diferite 
categorii de specialiști, 
de la geologi și hidro
logi, la economiști și pro- 
iectanți. Fie că e vorba de 
valorificarea potențialului 
hidroenergetic al fluviului 
Changjiang (Yangtze), care 
urmează să crească de 
10—15 ori, de exploatarea 
petrolului din Marea Chi
nei de Sud, de construcția 
de uzine termoelectrice in 
nordul asprit de vinturi 
reci, de linii magistrale de 
foarte înaltă tensiune.

însemnări de călătorie

samblul ei, este compusă 
din nuanțe, din experiențe 
interesante, din aspecte ca
litativ diferite.

lată, spre exemplu, co
municatele statistice con
semnau la sfirșitul ultimu
lui an încheiat o creștere 
cu 9 la sută a produsului 
național brut comparativ 
cu anul de plan anterior, 
o valoare totală a produc
ției cu 8,7 la sută mai mare 
(sporul producției indus
triale fiind de 7,7 la sută, 
iar al celei agricole de 11 la 
sută). Aproximativ același 
ritm de creștere economică 
se regăsește și in comuni
catele mai noi, pe trimes
trele încheiate din anul in 
curs. Pe primele șase luni, 
bunăoară, valoarea pro
ducției industriale a mar
cat un spor d 8,8 la sută 
față de semestrul 1 1982.
Sint date care exprimă cu 
rigoarea cifrelor faptul că 
poporul chinez înfăptuiește 
cu convingere și avînt re
voluționar obiectivele tra
sate de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului său 
comunist, reunit la Bei
jing in 1982.

tn detaliile sale, cursul 
larg al desfășurării vieții 
economice se arată intere
sant și divers, tot așa cum 
și viața omului, privită de 
aproape, se arată intere
santă și diversă. Iată e- 
xemplul unei ramuri prio
ritare : industria energe
tică și extractivă. O stă

China se poate baza, în 
actualul ritm de exploa
tare, pe rezerve de ma
terii prime energetice pen
tru peste trei secole. Cu 
atit mai impresionantă și 
mai edificatoare este grija 
oamenilor muncii chinezi 
ca, in pofida bogăț.ei ză
cămintelor naturale, să facă 
tot ce se poate pentru a 
reduce consumurile, pen
tru a folosi cu chibzuință 
resursele, pe scurt pentru 
a economisi energia. Se 
poate vorbi de un ritm 
accelerat al economiilor 
de combustibil : in ultimii 
patru ani ele au echivalat 
80 milioane tone com
bustibil convențional, cin
cinalul actual prevă- 
zind ca sarcină de plan, 
economii de energie ectii- 
vcțlînd 70—90 milioane tcc. 
O gamă largă de modali
tăți tehnice, organizato
rice, educative converg 
spre acest rezultat. Extin
derea folosirii surselor ne
convenționale de energie, 
cultivarea în zonele tro
picale a unor arbori „pro
ducători de combustibil", 
ameliorarea continuă a 
consumurilor tehnologice, 
prioritatea maximă asi
gurată invențiilor și inova
țiilor economicoase — 
iată cîteva din argumen
tele ideii că bogăția re
surselor și chibzuință merg 
mină în mină. (Cîți dintre 
nenumărații trecători ano
nimi nu pedalează oare

cu gîndul concentrat pe 
cine știe ce idee tehnică, 
pe cine știe ce soluție 
ingenioasă !).

Că e vorba de o strate
gie pe termen lung o do
vedește și preocuparea ca 
ea să fie îmbrățișată din 
timp de noile generații ; 
recent, 30 000 de copii din 
Beijing au participat la 
un concurs literar pe 
tema... folosirii chibzuite 
a energiei. Preocupările 
omului și preocupările so
cietății se interferează me
reu, la dimensiunile com
plexității și diversității.

Și in creșterea impor
tantă a producției agri
cole (11 la sută de la un 
an la altul) se regăsește 
expresia sintetică a sute de 
milioane de contribuții 
personale, contopirea unui 
număr infinit de dovezi 
ale hărniciei, abnegației, 
spiritului gospodăresc. A- 
ceste calități, care au ca
racterizat dintotdeauna ță
ranul chinez, sint revigo
rate astăzi prin măsurile 
inițiate de partid pentru 
dinamizarea și diversifica
rea economiei rurale. In 
ansamblul căilor preconi
zate se disting acțiunile 
de stimulare a industriei 
mici, precum și așa-numi- 
tul „sistem de responsa
bilități in producția agra
ră". Introdus, în forme 
variate, in peste 90 la 
sută din zonele rurale, 
„sistemul de responsabili
tăți", asemănător prin 
unele trăsături cu „prin
cipiile autoaprovizionării" 
aplicate în țara noastră, 
încurajează puternic spi
ritul de inițiativă perso
nală, cointeresarea in creș
terea aportului productiv 
al gospodăriilor popu
lației.

Indiferent de domeniul 
de activitate, izbinzile po
porului chinez pe calea 
edificării noii orînduiri 
încununează eforturile și 
destoinicia unui popor 
mare, în care se regăsesc 
eforturile și destoinicia 
fiecărui om. a fiecărei 
existențe personale. Numi
torul lor comun este ata
șamentul și încrederea în 
Partidul Comunist Chi
nez, hotărirea de a înde
plini obiectivele stabilite 
la cel de-al XII-lea Con
gres al partidului.

Serqiu ANDON

succese.de


SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CIPRU

A PROCLAMĂRII R. P. CHINEZE
Recepție la Beijing

Excelenței Sale Domnului SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

și promovarea destinderii

O idee majoră evidențiată de la tribuna Națiunilor Unite

Să se acționeze cu cea mai înaltă 
răspundere pentru asigurarea păcii

J NAȚIUNILE UNITE 30. — Trimisul Agerpres, Nicolae Chilie, transmite :
T' Luările de cuvint în cadrul dezbaterilor de politică generală ale sesiunii 

Adunării Generale a O.N.U. relevă cu pregnanță imperativul de a se 
face totul pentru oprirea deteriorării climatului internațional, pentru stăvi
lirea cursei iraționale, tot mai periculoase, a înarmărilor, pentru înfăptui- 

« rea dezarmării, cu deosebire a dezarmării nucleare, pentru respectarea 
drepturilor sacre ale popoarelor la viață, libertate, independență și 

. progres economic și social. Intre problemele fundamentale ale zilelor 
* noastre, relevă dezbaterile, figurează reglementarea prin mijloace pașnice 

\ a conflictelor, a focarelor de tensiune din diferite regiuni ale globului, 
' inițierea de negocieri între părțile interesate pentru elaborarea de soluții 

reciproc acceptabile în problemele disputate, întărirea 
melor O.N.U. in rezolvarea diferendelor, 
oficii și conciliere a forumului mondial.

a capacității
rolului și mecanis- 
de mediere, bune

.• Această idee a fost abordată pe larg 
de primul ministru indian, Indira 

* Gandhi, a cărei cuvîntarea fost pre
zentată în ziarul de ieri și care a ac
centuat faptul că toate stările de criză 
șl tensiune din diferite părți ale globu
lui pot și trebuie să fie dezamorsate 

' „numai prin soluții politice" in intere
sul popoarelor din regiunile respective 
și al păcii și securității generale.

/ De asemenea, în cuvîntarea sa la 
sesiune, președintele Franței, Franțois 
Mitterrand, reitera poziția tării sale 
privind necesitatea rezolvării pașni- 

( ce, prin tratative a stărilor de încor
dare și conflict din Orientul Mijlociu 
și din Africa cu participarea și spri
jinul mai activ al O.N.U. Președin
tele Franței a adresat tuturor statelor 
lumii apelul de a proceda la o 
dezarmare generală în folosul 
dezvoltării statelor 
vorizate. O redu
cere progresivă a 
cheltuielilor mili
tare în , diverse 
țări interesate, 
sublinia vorbito
rul, ar permite 
„eliberarea unor

\ mijloace impor
tante" care ar 
putea fi folosite 
pentru finanța
rea cît mai grab
nică a dezvoltă
rii sectoarelor să-

< nătății, formării 
profesionale și a- 

' griculturii in ță- 
( rile lumii a treia.

Este necesară, 
totodată, sporirea 
resurselor F.M.I.

. destinate cu prioritate statelor cel 
mai puțin avansate. Supraînarmarea 
Înregistrată în ultimii ani în lume, 
„în detrimentul dezvoltării", nu a 
adus mai multă securitate națiunilor, 
a spus el. subliniind că dorește or
ganizarea „cît mai curînd posibil" a 
unei conferințe consacrate probleme
lor dezarmării și dezvoltării la care 

t să participe „principalele puteri mi- 
litare".

I Președintele Prezidiului R.S.F. Iu- 
, goslavia, Mika Șpiliak, stăruia in cu
vintarea sa asupra necesității rezol- 

‘vării acutelor stări de criză apărute 
in lume, subliniind că definitivarea 

f unor soluții durabile și juste în 
aceste crize implică eliminarea po
liticii faptului împlinit și a poziți
ilor dobindite prin forță, retragerea 
trupelor de ocupație. încetarea ori
căror intervenții și a amestecului în 
treburile interne ale altor state și, 
desigur, materializarea dreptului po
poarelor la dezvoltare liberă.

Actuala sesiune a Adunării Gene
rale. sublinia vorbitorul, referindu-se 
la nevoia presantă de a se găsi so
luții pașnice la conflictele și di
ferendele din lumea de astăzi, 
ne oferă ocazia unui dialog și 
a unor acorduri constructive pentru 
a porni, printr-un consens cît mai 

1 larg, pe calea care duce la depășirea 
crizei, pentru a marca o cotitură de 
la confruntare spre destinderea la 
scară globală, spre soluționarea si
tuațiilor acute de criză, oprirea 
cursei înarmărilor și rezolvarea pro
blemelor economice mondiale.

Președintele Egiptului, Hosni Mu
barak, a prezentat pe larg poziția 
țării sale față de reglementarea pe 
cale pașnică a situației din Orientul 
Mijlociu. El a declarat că cheia păcii 
in Orientul Mijlociu rezidă în ajun
gerea la o soluționare justă a pro
blemei palestiniene, bazată pe recu
noașterea dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare, care să 
permită acestui popor să creeze 
propriul său stat, ca și pe recunoaș
terea dreptului Israelului la exis
tență pe baza unui acord asupra 
unor garanții de securitate pentru 
ambele părți, care să ducă la o eră 
nouă de relații între Israel și vecinii 
săi. Aceasta trebuie să conducă la 
eliminarea războiului și a distruge
rii, a urii și a răzbunării, să nete
zească calea prieteniei și armoniei. 
Resursele ar putea, în aceste con
diții, să fie eliberate pentru dezvol
tarea industriei și agriculturii în loc 
să fie folosite pentru acumularea 
unor arme ucigătoare care amenință 
viața unor întregi generații, într-o 
regiune care a fost odată unul din 
leagănele civilizației, al unei culturi 
înaintate și păcii.

Referindu-se la situația economică 
mondială. Mubarak a arătat că pro
blema datoriilor externe a devenit 
acută, acestea atingînd cifra de 700 
miliarde dolari. în acest context, 
șeful statului egiptean a făcut unele 
propuneri, între altele „ca O.N.U. să 
aibă un rol fundamental în rezolva
rea recesiunii economice mondiale", 
subliniind, totodată, că țările în curs 
de dezvoltare ar trebui sâ dea un 
exemplu prin inițierea de programe 
bine întocmite de cooperare intre 
ele însele, ceea ce va pregăti ca
lea cooperării Nord-Sud. Vorbitorul 
a declarat în încheiere că tara

în 
cel mai puțin fa-

pentru rezolva-se pronunță
tuturor focarelor de conflict din 

prin

sa 
rea 
lume prin mijloace pașnice, pe 
baza luării în considerare a dreptu
rilor legitime ale popoarelor la liber
tate. independență, suveranitate și 
dezvoltare, fără nici un amestec din 
afară.

Problemele de o covîrșitoare în
semnătate ale lichidării decalajelor 
economice și a subdezvoltării, ale 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale fac în aceste zile o- 
biectul unei aprofundate analize în 
dezbaterile de politică generală din 
plenara Adunării Generale a O.N.U., 
fiind abordate practic de către toți 
șefii de delegații ale statelor mem
bre.

Pentru al treilea an consecutiv — 
declara în intervenția sa în plenara 
Adunării Generale ministrul de ex-

(
<

■ ■

China în construcția socialistă In 
cursul anului trecut, relevînd că au 
fost înfăptuite noi progrese în dez
voltarea 
rituale, 
gistrate 
agricolă, 
științei.
vorbitorul s-a referit totodată 
orientările politicii externe chineze.

BEIJING 30 (Agerpres) — Cu 
prilejul celei de-a 34-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare Chi
neze. premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze. Zhao Ziyang, a 
oferit, vineri, o recepție la Beijing 
— transmite agenția China Nouă.

în cuvintarea rostită cu acest 
prilej, premierul Consiliului de Stat 
a subliniat realizările obținute de

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Cipru îmi oferă plăcutul prilej 
să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire pentru dumneavoastră personal, de pace și progres poporului cipriot 
prieten.

Nutresc ferma convingere că bunele relații de prietenie șl colaborare 
dintre țările noastre se vor dezvolta necontenit și exprim speranța că 
dialogul fructuos început la București va fi continuat și lărgit în vederea 
amplificării schimburilor și colaborării pe multiple planuri dintre țările 
noastre, in interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei păcii, secu
rității și cooperării în regiunea noastră, in Europă și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

civilizației materiale și spi- 
Evidentiind succesele înre- 
în producția industrială și 

în dezvoltarea educației, 
culturii, ocrotirii sănătății, 

la
resimtă o mare nevoie de sprijin 
internațional și de colaborare cu ță
rile sărace ale căror economii sint 
vulnerabile și care . în dezvoltarea 
lor nu se pot lipsi de o asistență in
ternațională considerabilă. în mod 
deosebit, a spus el, este imperativ 
ca statele dezvoltate să adopte mă
surile ce se cer pentru a le sprijini 
pe cele sărace". „Noi, a declarat mi
nistrul olandez, adresăm un apel na
țiunilor bogate să nu sisteze efor
turile în direcția cooperării pentru 
dezvoltare". De asemenea, vorbitorul 
a apreciat că se cer depuse eforturi 
pentru revitalizarea dialogului Nord- 
Sud în vederea găsirii de soluții în 
problemele subdezvoltării și decala
jelor economice pe care le-a calificat 
drept „probleme de o excepțională 
însemnătate".

Ministrul de externe al Marii Bri
tanii. Geoffrey Howe, a vorbit, de 
asemenea, despre faptul îngrijorător 
că trăim într-o lume „tot mai com
plexă și mai interdependentă", că 
problemele economice care confrun
tă omenirea „pot fi abordate eficient 
numai printr-o strînsă cooperare in
ternațională" și că soluționarea 
chestiunilor de ordin economic și 
social cu care sînt confruntate țările 
din „lumea a treia" a încetat de a 
mai avea un caracter pur tehnic, de
venind o problematică cu pronunțat 
conținut politic. El a evocat dificul
tățile pe care le ridică în calea unei 
largi cooperări economice internațio
nale datoria externă masivă contrac

tată de țările să
race. măsurile 
protecționiste și 
celelalte bariere 
comerciale, decla- 
rînd că „trebuie 
să luptăm cu to
ții mai eficient 
împotriva acestei 
stări de lucruri". 
Ministrul britanic 
a arătat. între al
tele. că în calea 
„spiralei i 
ționismului 
nevoie de 
armare i 
cială" în 
eliminării 
nilor și obstaco
lelor artificiale 
în calea comer- 
a asigurării des-

cerință vitală a înțeOprirea cursei înarmărilor 
legerii și colaborării
Largă convergență de opinii privind necesitatea 
soluționării exclusiv pe cale pașnică, prin tratative 
a situațiilor conflictuale
Gravitatea dificultăților din economia mondială im
pune unirea eforturilor tuturor statelor în vederea 
lichidării subdezvoltării, a făuririi unei noi ordini 
economice internaționale

protec- 
l este 
o dez- 
comer- 
feensul 

tensiu-

^Președintele P.S.D. din R.F. Germania se pronunță^

pentru aminarea amplasării noilor rachete
WASHINGTON 30 (Agerpres). - 

Vorbind în fața unui grup de sena
tori și membri ai Camerei Repre
zentanților din Congresul S.U.A., 
care se opun planurilor N.A.T.O. de 
desfășurare a rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune în Euro
pa, președintele Partidului Social- 
Democrat din R. F. Germania, fostul 
cancelar federal Willy Brandt, a 
cerut S.U.A. să amine punerea in 
practică a acestei hotărîri, chiar

dacă negocierile sovieto-americane 
nu se vor solda cu un acord pînă 
la sfirșitul anului in curs. După cum 
relatează agențiile Associated Press 
și Reuter, Brandt a exprimat opinia 
că „rațiunea politică nu trebuie să 
cadă victimă unor termene fixe și 
ar fi, evident, rațional să se amine 
desfășurarea rachetelor, dacă se va 
dovedi că nu a existat timp sufi
cient pentru negocieri serioase".

„Sînt necesare măsuri pentru reducerea 
substanțială a arsenalelor nucleare" 

Opinia unor foști negociatori ai S.U.A.
în problemele dezarmării

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Trei foști negociatori ai S.U.A. în 
problemele dezarmării — Paul 
Warnke, Gerard Smith și John 
Rhinelander — au adresat o scri
soare generalului Brent Snow- 
croft, președintele Comisiei con
sultative prezidențiale pentru ar
mele nucleare strategice, în care 
apreciază că actuala poziție a 
Administrației americane față de 
reducerea armelor nucleare are 
puține șanse de succes, relatează

agenția U.P.I. Cei trei foști nego
ciatori recomandă ca în cadrul 
negocierilor să fie adoptate mă
suri vizind reducerea substan
țială a arsenalelor nucleare, inter
zicerea experimentării șl ampla
sării noilor rachete americane 
„MX" și a rachetelor cu rază 
medie de acțiune, a căror ampla
sare este prevăzută să înceapă la 
sfirșitul anului în Europa occi
dentală.

900 de localități japoneze declarate zone ale păcii
TOKIO 30 (Agerpres). — Adu

narea municipală din orașul ja
ponez Kitakyusyu a adoptat o re
zoluție prin care orașul este pro- 

^clamat zonă a păcii liberă de

arme nucleare. Pînă In prezent, 
peste 900 de localități din Japonia 
au fost declarate, la hotărîrea auto
rităților locale, zone libere de 
arme nucleare. 7

PRAGA

In conștiința poporului cipriot 
este mereu viu evenimentul de la 
1 octombrie 1960, cînd participanții 
la marea adunare populară din Ni
cosia au salutat cu entuziasm pro
clamarea independenței. Se împli
nea un vis de milenii al ciprioților. 
Pentru că niciodată pînă atunci ei 
nu avuseseră posibilitatea de a fi 
stăpîni pe pămîntul lor care, din 
vremurile cele mai vechi, a consti
tuit o țintă a năvălirilor străine. Șl 
iată că drapelul național, repre- 
zentînd pe un fond alb silueta au
rită a insulei împodobită cu ramuri 
de măslin, arborat în acea istorică 
zi, consfințea deopotrivă sfirșitul 
asupririi și începutul unei noi eta
pe, în care ciprioții să-și poată în
făptui aspirațiile de pace și pro
gres.

Pentru prima oară poporul cipriot 
a putut să treacă la dezvoltarea 
țării, preocupările în acest sens 
găsindu-și materializare în crearea 
și dezvoltarea unei industrii pro
prii, în mai buna valorificare a 
terenurilor agricole, în extinderea 
învățămîntului, ca și în organiza
rea unui sistem cooperatist cuprin
zător și îmbunătățirea condițiilor 
sociale ale populației de la orașe 
și sate.

Din păcate, activitatea constructi
vă a poporului cipriot a fost per
turbată de noi imixtiuni, de cunos
cutele stări conflictuale apărute, 
care au dus la încetinirea dezvol
tării, generînd in același timp 
mari suferințe ambelor comuni
tăți — greacă și turcă — din țară.

în spiritul solidarității sale cu 
toate popoarele care au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine stătătoare, 
România a salutat proclamarea Re
publicii Cipru și a stabilit imediat

relații diplomatice cu noul stat, iar 
în anii care au urmat legăturile de 
colaborare dintre cele două țări 
s-au dezvoltat continuu, în intere
sul reciproc. Un moment deosebit 
de important în raporturile româ- 
no-cipriote l-au constituit întilnirea 
și convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu șl președintele 
Spyros Kyprianou, cu prilejul vizi
tei efectuate de șeful statului ci
priot in țara noastră, în vara anu
lui 1979. Sintetizînd rezultatele 
convorbirilor, Declarația solemnă 
comună, semnată de cei doi pre
ședinți, a pus în evidență hotârirea 
de a dezvolta în continuare rela
țiile româno-cipriote în domeniile 
economic, tehnico-științific și cul
tural, cît și pe planul vieții inter
naționale, în lupta pentru pace, in
dependență și progreș.

Este bine cunoscut sprijinul ferm 
al României socialiste, în repetate 
rinduri reafirmat de președintele 
Nicolae Ceaușescu, față de soluțio
narea justă și durabilă a proble
mei cipriote. în concepția țării 
noastre, realizarea acestui obiectiv 
impune să se facă totul pentru re
zolvarea exclusiv prin mijloace 
politice, prin tratative a diferen
dului existent, pe baza reipectăril 
independenței, suveranității și ne
alinierii Republicii Cipru, asigură
rii conviețuirii pașnice a cdor două 
comunități. Fără îndoială ră o ase
menea soluționare ar ctrespunde 
pe deplin intereselor poporului 
acestei țări, dornic de i se crea 
condițiile necesare progresului In 
continuare al țării, cît ș cauzei co
laborării, înțelegerii i păcii in 
Balcani, în zona Merteranei, pe 
continentul nostru și in întreaga 
lume.

Ședința unei comisii interguvernamentale
terae al Tunisiei, Beji Caid Essebsi, 
economia mondială se zbate în 
criză, în cea mai gravă criză de 
la marea depresiune din anii ’30.

Vorbitorul a analizat pe larg efec
tele dramatice ale actualei crize eco
nomice asupra țărilor sărace, arătînd 
că acestea sînt confruntate cu o se
rioasă diminuare a venitului pe lo
cuitor cu mari pierderi din cauza 
preturilor scăzute ale materiilor. pri
me, a termenilor inechitabili și mă
surilor protecționiste din comerțul 
mondial, a reducerii exporturilor, 
creșterii deficitelor balanțelor co
merciale și de plăți, precum și ca 
urmare a majorării alarmante a da
toriei lor externe.

Deteriorarea termenilor de schimb, 
dezordinea monetară, creșterea pro- 
tecționismului, a spus in continuare 
ministrul de externe tunisian, sînt 
nu numai factori revelatori ai am- 
plorii crizei economice actuale, ci 
demonstrează, totodată, că sistemul 
economic și financiar existent nu mai 
corespunde noilor realități de in
terdependență între economiile dife
ritelor țări.

Comunitatea internațională, a subli
niat vorbitorul, are sarcina de a fo
losi posibilitățile pe care le oferă se
siunea în curs a Adunării Generale 
pentru a angaja serios un dialog con
structiv între statele dezvoltate și ță
rile în curs de dezvoltare, pentru o 
cauză comună și pentru punerea în 
aplicare a unor soluții practice, pe 
măsura gravității situației actuale 
din economia mondială.

Ministrul afacerilor externe al Si
riei, Abdel Halim Khaddam, a plasat 
criza din economia mondială și de
teriorarea continuă a situației econo
mice și financiare a țărilor in curs 
de dezvoltare printre factorii de bază 
— alături de recurgerea la "forță, 
cursa înarmărilor și conflictele din 
diferite regiuni ale globului — care 
contribuie la înveninarea climatului 
politic mondial.

Lumea este confruntată azi cu noi 
pericole și este expusă unor feno
mene de criză complexe care ame
nință securitatea și pacea interna
țională. precum și distrugerea a tot 
ceea ce națiunile au realizat în ulti
mele decenii ca urmare a destinde
rii și cooperării — a declarat vorbi
torul. Se cere semnalată în mod de
osebit, a continuat el, gravitatea si
tuației economice internaționale și 
efectele sale nu atît în ceea ce pri
vește sporirea bogăției în care trăieș
te lumea industrializată, cît mai ales 
în privința greutăților ce apasă a- 
supra lumii a treia.

Mișcarea de nealiniere, a declarat 
el, apare în actuala situație interna
țională ca un factor care acționează 
pentru pace bazată pe justiție și 
crearea condițiilor de progres pentru 
toate națiunile.

Vorbitorul a prezentat, totodată, 
punctul de vedere al tării sale cu 
privire la Orientul Mijlociu, la forța 
multinațională din Liban.

Ministrul afaceri'or externe al 
Olandei, Hans Van Den Brock, a re
cunoscut, la rindul său. gravitatea 
fenomenelor de criză din economia 
mondială, precum și faptul că aces
tea se repercutează negativ în spe
cial asupra intereselor țărilor sărace.

Ministrul olandez a fost de acord 
că în etapa actuală „continuă să se

Ministrul de externe al României 
primit de regele Marocului

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Tovarășul Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, șeful delega
ției tării noastre la cea de-a 
XXXVIII-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a fost primit, la 
New York, de regele Hassan al 
II-lea al Marocului.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise regelui Hassan al 
II-lea un mesaj cordial și cele mai 
bune urări . de sănătate și fericire 
personală, de pace și prosperitate 
pentru poporul marocan prieten.

Suveranul marocan a mulțumit și 
a rugat să se transmită președinte
lui Nicolae Ceaușescu un cald salut 
prietenesc și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, iar poporului ro
mân prieten 
și progres.

în cadrul 
loc cu acest
rinta comună privind dezvoltarea in 
continuare a bunelor relații de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Maroc și au fost abordate unele 
aspecte ale vieții internaționale.

— urări de prosperitate

convorbirii care a avut 
prilej s-a exprimat do-

tulul mondial șl 
fășurării normale a schimburilor 
economice dintre state. Dar. deși 
a recunoscut gravitatea proble
melor cu care sint confruntate 
țările în curs de dezvoltare, vorbito
rul nu a avansat soluții concrete 
pentru remedierea acestei situații, 
iimitindu-se să afirme că statele dez
voltate occidentale au propriile lor 
probleme economice generate de cri
za economică, inflație și alte dificul
tăți și că o cale, principală de asis
tentă pentru dezvoltare trebuie să 
rămînă ameliorarea accesului țărilor 
sărace la credite și celelalte facili
tăți ale F.M.I. Ceea ce. după cum 
apreciază reprezentanții țărilor în 
cuns de dezvoltare, inclusiv in luă
rile de cuvint la actuala sesiune se 
dovedește a fi insuficient, simțin- 
du-se nevoia unor schimbări radi
cale. de structură, in economia și fi
nanțele mondiale.

Ministrul de externe al R. F. Ger
mania, Hans-Dietrich Genscher, a 
vorbit despre criza din economia 
mondială și impactul ei negativ a- 
supra tuturor națiunilor, în special 
asupra țărilor rămase în urmă pe 
plan economic, accentuînd că „rece
siunea din eoonomia mondială are 
efecte devastatoare in lumea a treia".

In interesul păcii mondiale, a 
subliniat ministrul vest-german, tre
buie să 6e consacre toată energia re
zolvării sarcinilor dezvoltării econo
mice in lumea a treia. Aceasta este 
și în interesul vital al statelor indus
trializate. întreaga comunitate inter
națională trebuie să ajute în acest 
sens. Trebuie, de asemenea, să fie 
fevitalizată încrederea în succesul 
procesului de dezvoltare. Intre căile 
de sprijinire a procesului de relansa
re economică în țările in curs de dez
voltare, ministrul vest-german a 
menționat, la fel ca și delegații altor 
state vestice dezvoltate, rezolvarea 
de către țările occidentale a proprii
lor lor dificultăți economice. El a 
adăugat că alte soluții sînt lărgirea 
cooperării Nord-Sud „pentru susți
nerea directă a procesului dezvoltă
rii", menținerea fluxurilor de capita
luri internaționale spre țările în curs 
de dezvoltare, continuarea asistentei 
oficiale pentru dezvoltare. Cu „un 
volum de circa 700 miliarde de do
lari și o povară a ratei anuale a do- 
bînzilor care ajunge la 50 miliarde 
dolari, datoria externă a țărilor în 
curs de dezvoltare a atins proporții 
dramatice", a spus vorbitorul.

Ministrul de externe al Japoniei, 
Shintaro Abe, a inclus fenomenele 
de criză și recesiune din economia 
mondială și situația îngrijorătoare în 
care se află țările în curs de dezvol
tare ca urmare a actualei crize eco
nomice printre cauzele fundamenta
le ale agravării situației internațio
nale și a abordat problemele dez
voltării prin prisma intereselor ma
jore ale menținerii păcii și întăririi 
securității internaționale.

în ultimă instanță, a declarat el. 
pacea mondială, la fel ca și prospe
ritatea națiunilor, nu pot fi realizate 
în epoca actuală a relațiilor de in
terdependentă în creștere dintre sta
te. decît prin eforturi atît din par
tea Nordului cît și a Sudului și fără 
o cooperare strînsă 
rea acestor eforturi, 
curs de dezvoltare 
economic poate fi 
succes numai într-un climat econo
mic internațional sănătos și numai 
cu sprijinul statelor industrializate, 
în aceste condiții creșterea econo
mică din țările în curs de dezvoltare 
va stimula eforturile pentru revita
lizarea economică în statele dezvol
tate.

Ministrul nipon a subliniat că or
ganizația Națiunilor Unite, toate 
statele membre au datoria de a-și 
concentra eforturile cu prioritate 
asupra menținerii păcii și asigurării 
dezvoltării și progresului tuturor po
poarelor. In încheiere el a apreciat 
că rezolvarea problemelor dezvoltării 
constituie, in ultimă instanță, o com
ponentă esențială a edificării unei 
păci durabile pe planeta noastră.

din cadrul C.A.E.R.
PRAGA 30 (Agerpres). — La Praga 

s-au desfășurat lucrările celei de-a 
9-a ședințe a Comisiei interguVerna- 
mentale pentru coordonarea colabo
rării țărilor interesate membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. în domeniul echi
pamentelor pentru centrale nuclearo- 
electrice.

La lucrări au luat parte reprezen
tanții țărilor în comisie din R.P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă. R. D. 
Germană, R.P. Polonă, Republica So
cialistă România, R.P. Ungară, Uniu
nea Sovietică și R.S.F. Iugoslavia.

Delegația română la ședință a fost 
condusă de Ioan Avram, • ministrul 
industriilor construcțiilor de mașini.

La ședință a fost examinată o sfe
ră largă de probleme legate de dez
voltarea în continuare a colaborării 
țărilor participante la Convenția de 
specializare și cooperare în producția 
utilajelor pentru centrale nuclearo- 
electrice.

S-a examinat stadiul îndeplinirii 
obligațiilor privind livrările de uti
laje pentru centrale nuclearo-elec-

trice în conformitate cu convenția 
menționată și măsurile privind asi
gurarea livrărilor acestor utilaje 
pentru anul 1984. Totodată, s-au 
convenit livrările anuale pe perioa
da 1986—1990.

★
La Praga, ministrul român a avut 

convorbiri cu Ladislav Gerle, vice
președinte al Guvernului R.S.C., 
președintele părții cehoslovace in 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-cehoslovacă de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică, E- 
duard Saul, ministrul industriei me
talurgice. și construcțiilor de mașini 
grele, Pavol Bahyl, ministrul con
strucțiilor de mașini generale, Vlas- 
timil Ehrenberger, ministrul com
bustibilului și energeticii, și Vladimir 
Blazek, ministrul transporturilor din 
R.S, Cehoslovacă. Au fost abordate 
aspecte privind adîncirea și diversi
ficarea colaborării și specializării 
economice româno-cehoslovace, pre
cum și lărgirea schimburilor de măr
furi dintre România și Cehoslovacia.

Sesiunea Adunării Populare a R. P. Bulgaria
SOFIA 30 (Agerpres), — La Sofia 

a avut loc sesiunea Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria. După cum re
latează agenția B.T.A.. sesiunea a 
adoptat planul unic de dezvoltare 
economico-socială a R.P. Bulgaria pe 
anul 1934 și bugetul de stat pe ace
lași an.

Planul prevede ca. pe baza inten
sificării activității unităților econo
mice. să se obțină o creștere a veni
tului național cu 3,8 la sută, a pro
ductivității sociale a muncii cu 4 la 
sută, a volumului producției indus
triale cu 5 la sută, și a producției 
agricole cu 3,1 la sută în comparație 
cu anul 1983.

Lucrările Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc o ședință a Sei
mului R. P. Polone, la lucrările că
reia au participat Wojciech Jaru
zelski. prim-secretar al C. C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliului de 
Miniștri, alți conducători de partid 
și de stat polonezi — informează 
agenția P.A.P. Seimul a ascultat și 
dezbătut informarea guvernului pri

SITUAȚIA
BEIRUT 30 (Agerpres). — Comi

tetul militar însărcinat cu suprave
gherea modului de aplicare a acor
dului- de încetare a focului în Liban 
s-a reunit vineri, la Beirut, pentru 
a treia zi consecutiv. Potrivit unui 
purtător de cuvint al armatei liba
neze. citat de agenția U.P.I.. in 
cursul acestor reuniuni au fost dis
cutate o serie de măsuri practice 
menite să contribuie la evitarea 
ciocnirilor militare între forțele ri
vale. i

în ce privește situația din Beirut

pentru sprijini- 
Lupta țărilor în 
pentru progres 
încununată de

CONCURS. în perioada 24—30 
septembrie a.c., Crucea Roșie un
gară a organizat, în localitatea 
Hajduszoboszlo, un concurs al 
grupelor sanitare voluntare ale

vind starea de sănătate a populației 
și activitatea serviciilor de ocrotire 
a sănătății și în domeniul asigură
rilor sociale, adoptînd o hotărîre. 
Seimul a recomandat guvernului să 
prezinte în cadrul actualei sesiuni un 
program de dezvoltare a ocrotirii să
nătății și asigurărilor sociale pină 
în anul 1990.

DIN LIBAN
și din regiunile muntoase din veci
nătate. surse oficiale citate de agen
țiile menționate au relevat că in 
cursul zilei de vineri acordul de în
cetare a focului a fost încălcat in 
mai multe ocazii prin schimburi de 
focuri sporadice.

Pe de altă parte. într-o declarație 
a lui Gabriel Badaro, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț si Industrie 
din Beirut, se arată că pierderile su
ferite de industrie in cursul lunii 
septembrie se ridică la peste 2 mi
lioane de dolari pe zi.

1LE DE PRESA
e scurt

Crucii Roșii, la care au participat 
cîștigătoarele concursurilor națio
nale ale grupelor de Cruce Roșie 
din unele țări socialiste. Societatea 
de Cruce Roșie din Republica So
cialistă România a fost reprezen
tată de grupa sanitară a Direcției 
de Telecomunicații a municipiului 
București, cîștigătoare a fazei re
publicane din anul 1982 a con
cursului grupelor sanitare.

NEGOCIERI EȘUATE. Agențiile 
France Presse și A.P. informează, 
citind surse oficiale israeliene, că 
negocierile dintre premierul de
semnat al Israelului, Yitzhak Sha-
mir, și liderul Partidului Muncii, 
Shimon Peres, privind formarea 
unui guvern de unitate națională, 
au eșuat. „Divergențele dintre Par
tidul Likud (al premierului desem
nat) și Partidul Muncii sînt prea 
mari și. nu au putut fi estompate" 
— a declarat Shimon Peres.

TARIFE MAJORATE ÎN CEHO
SLOVACIA. Direcția pentru pre

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A NKRIEI
*------------------------—---------- - 1 .......

Excelenței Sale
ALHAJI SHEHU USMAN ALIYU SHAGARI

Președintele Republicii Federale Nigeria

Stimate domnule președinte,
Cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a proclamătți independenței 

de stat a Republicii Federale Nigeria vă adresez dumneavoastră, guvernului j 
și poporului nigerian, în numele guvernului, poporului român și al meu 
personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și I 
fericire personală, de pace, progres șl prosperitate poporului nigerian j 
prieten.

Exprimîndu-mi satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor româno- 
nigeriene și amintindu-mi cu plăcere de întîlnirile și convorbirile pe care 
le-am avut la București cu un an în urmă, reafirm convingerea că, pe 
baza înțelegerilor convenite, vom ’acționa permanent pentru a consolida și 
extinde pe mai departe prietenia, ioper, area și solidaritatea dintre cele 
două țări ale noastre, in interesul i spre 1 binele reciproc al popoarelo’ 
român și nigerian, pentru întărirea răcii, i ndependenței naționale, colabr 
rării și înțelegerii in întreaga lume.

NIC’OLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republl.'t.-ifc lrtăliste '" JÎCHF*

Astăzi se împlinesc 23 de ani d 
la proclamarea independenței N' 
geriei, eveniment ce a mărci 
sfirșitul unei lungi perioade de d- 
minație colonială și a deschis p 
nouă pagină în istoria celui rri 
populat stat al continentului af- 
can. Descătușat din lanțurile sl- 
pinirii străine. „Uriașul Afric“, 
cum i se spune Nigeriei, s-a .1- 
gajat într-un vast efort de lid- 
dare a inapoierii moștenite din B- 
cut, reușind în aproape un sferide 
veac de existență liberă să obnă 
o serie de importante succese pe 
calea dezvoltării economico-sodle, 
a valorificării resurselor națitale 
în folosul propriu.

Nigeria dispune de mari tgă- 
ții ale subsolului — petrol, aze, 
fier, cupru ; ea ocupă, cu cele i>ro- 
ximativ 110 milioane tone detițel 
extrase anual, primul loc în africa 
și al șaselea in lume la profeția 
de petrol. în ultimii ani. aprțul 
acestui sector la dezvoltareajeco- 
nomiei naționale a crescut (con
tinuu, petrolul și derivatele sale 
ajungînd să furnizeze 85 Îs sută 
din veniturile în devize alșțării. 
Totodată, s-au făcut imprtanți 
pași înainte pe calea preferării 
acestei mari bogății pe pianhtern. 
Dacă în urmă cu cîțiva anlNige- 
ria avea o singură rafinȘe, la 
Port-Harcourt, cu o capacite de 
.producție zilnică de 60 005barili, 
astăzi ea dispune de alte |>uă, la 
Warri și Kadouna, cu o ejacitate 
do 100 000 de barili fiecarelirmînd 
să li se adaugă, în curii, o a 
patra.

Succese de seamă au fol dobîn- 
dite, de asemenea. în domnul me
talurgiei, prelucrării lemrilui, ex

tinderii producției agricole. Sa 
are în vedere în acest sens con
struirea unor noi sisteme de hidro
ameliorații, crearea de ferme, in
troducerea mecanizării agriculturii.

în spiritul politicii partidului și 
statului nostru de solidaritate acti
vă cu lupta tinerelor state africa
ne pentru consolidarea independen
ței, pentru dezvoltare economică și 
socială, poporul român urmărește 
cu simpatie succesele obținute de 
poporul nigerian pe calea făuririi 
unei vieți noi. între Republica So
cialistă România și Republica Fe
derală Nigeria s-au statornicit re
lații de prietenie și colaborare, care 
cunosc un curs mereu ascendent. 
O contribuție hotărîtoare au adus 
în această direcție convorbirile la 
cel mai inalt nivel de la Lagos 
și București, care, prin acordurile 
și înțelegerile convenite, au des
chis ample perspective conlucrării 
româno-nigeriene pe cele mai di
verse planuri. Astfel, în cursul 
convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Alhaji Shehu Shagari, desfășura
te în septembrie 1982 în capitala 
țării noastre, s-a hotărît creșterea 
și diversificarea schimburilor de 
bunuri materiale, extinderea coo
perării în producție, dezvoltarea 
colaborării în domeniul învățămîn- 
tului. formării cadrelor, culturii și 
educației.

Traducerea în viață a acesirr în
țelegeri va duce la dezvoltarea șl 
mai puternică a conlucrării prie
tenești dintre cele două țări și po
poare, în interesul reciproc, in fo
losul politicii de pace, destindere 
și cooperare internațională.

țuri a R. S. Cehoslovace ainunțat 
că, în cadrul măsurilor vizînd 
îmbunătățirea calității ir dome
niul prestărilor de servfii, cu 
data de 1 octombrie 198$ vor fi 
majorate tarifele la unei! lucrări 
de prestări și reparații, precum 
și tarifele pentru sericii tu
ristice.

ȘOMAJUL ÎN JAPONIC LA UN 
NIVEL RECORD. Rata omajului 
în luna august a atins ii Japonia 
2.8 la sută din totalul forței de 
muncă — cel mai ridicațnivel lu
nar înregistrat in ultimiilO de ani. 
a anunțăt la Tokio Birou primului 
ministru. Potrivit surse mențio
nate. numărul total al ^merilor a 
fost de 1 640 000, dintre are 950 000 
bărbați și 690 000 femei.

VIOLENȚA ÎN lilSTER. în 
noaptea de joi spre vinri, la Lon
donderry au fost corns mai multe 
atentate în cursul căioa trei poli

țiști au fost răniți. De asemenea, 
au fost declanșate două incendii, 
în aceeași noapte s-au înregistrat 
mai multe atentate, fără victime, 
și in comitatul Tyrone.

MART INUNDAT II IN INDIA. 
Inundațiile care s-au produs in 
statul Uttar Pradesh — cel mai 
populat stat al Indiei — ca ur
mare a revărsării apelor fluviului 
Gange și ale afluenților acestuia, 
s-au soldat cu distrugerea a zeci 
de mii de locuințe și a culturilor 
de pe întinse suprafețe agricole. 
Se semnalează numeroase pierderi 
de vieți omenești, un bilanț in 
acest sens nefiind încă efectuat. 
Guvernul central și autoritățile 
locale au luat măsuri urgente in 
vederea eliminării consecințelor 
calamităților, prin trimiterea de 
alimente și medicamente și eva
cuarea populației din zonele afec-
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