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i MUNCI CU ÎNALTĂ RĂSPUNDERE 
datorie de conștiință față de prezentul 

și viitorul patrieiîn istorie, fiecare generație, fiecare epocă sînt puse in fața unor imperative specifice, au răspunderi proprii cu privire la asigurarea progresului patriei. Astăzi, in etapa actuală a construcției socialiste sîntem confruntați cu o multitudine de probleme dintre cele mai complexe : probleme ale creșterii și dezvoltării orinduirii noastre, ale diminuării repercusiunilor crizei economice mondiale, ca și probleme ce decurg din afirmarea vertiginoasă a revoluției științifice-tehnice. Toate acestea cer să găsim răspunsuri la înălțimea exigențelor contemporaneității, soluții care să ne dea dreptul să ne prezentăm cu demnitate în fața istoriei, a urmașilor. Răspunderea noastră, a generațiilor de azi. se proiectează concomitent în mai multe planuri, asemănătoare unor oglinzi care ne retrimit fascicule de raze și de speranțe menite să ne călăuzească judecata și voința în adoptarea și înfăptuirea propriilor hotărîri. față de propria noastră muncă, întruchipată în realizările prestigioase ale anilor care au trecut de la Congresul al IX-lea : răspunderea față de generațiile care au luptat, jertfindu-și nu o dată viața pentru triumful noii orinduiri. față de cei care nu au cruțat nimic pentru a împodobi primele decenii ale construcției socialiste cu aleasă podoabă a muncii și dăruirii : răspunderea față de viitorul nostru comunist, față de încrederea și speranța cu care milioane de locuitori ai planetei privesc la socialism.Cind secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia la consfătuirea de lucru de la Mangalia : „Ne găsim intr-o etapă superioară a construcției socialiste, in care avem de rezolvat probleme hotărîtoare pentru destinul patriei noastre socialiste", sintetiza cu strălucire asemenea îndatoriri majore care, numai soluționate în mod optim, sînt în măsură să confere un nou orizont construcției socialiste, afirmării și împlinirii ființei umane. Ampla cuvîntare rostită recent la ședința comună.a Consiliului Național al' Agriculturii. Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor și a consfătuirii cu activul din industrie, și investiții a conturat cu limpezime sarcini mobilizatoare. precise pentru toți oamenii muncii, subliniind adevărul esențial că principala condiție a sporirii a- vuției țării, a creșterii bunăstării generale și individuale este munca fiecăruia, răspunderea cu care' își

face datoria în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, in înfăptuirea obiectivelor planului pe acest an. pe întregul cincinal. De fapt, aceste adevăruri constituie esența recentelor decrete ale Consiliului de Stat, menite ca, in spiritul eticii și echității socialiste, al grijii față de om, să statornicească o relație firească, logică între rezultatele obținute in realizarea planului și veniturile personalului muncitor.Răspunsul la insuflețitoarele chemări adresate întregului nostru popor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a face totul pentru sporirea ve-* nitului național, singura sursă a bunăstării noastre, la mobilizatoarele obiective de muncă stabilite de partid și de stat — legat neîndoielnic în modul cel mai strîns de trecerea la o nouă calitate, de valorificarea , a tot ceea ce am făcut și facem. de proiectarea a tot ce vom face. în lumina unor exigențe superioare — are zidită în substanța sa o cerință de mereu mai mare actualitate : răspunderea comunistă.O primă ipostază de existentă și inclusiv o direcție majoră de manifestare a răspunderii comuniste , o constituie conservarea tinereții organismului nostru social, amplificarea capacității sale de înnoire, de a da răspuns la problemele societății contemporane. Dacă tot ceea ce am realizat în anii de după eliberare poartă pecetea inconfundabilă a noii orinduiri, este strîns legat de posibilitățile pe care ni le-a oferit socialismul de a ne valorifica disponibilitățile materiale și umane, de

a orienta resursele in direcții prioritare, atunci apare limpede că prima condiție a succeselor viitoare este aceea de a păstra vitalitatea societății noastre, de a milita pentru afirmarea, în continuare, a superiorității sale în activitatea practică.Un adversar extrem de primejdios in fața împlinirii unor asemenea legitime și necesare țeluri se poate dovedi, așa cum se subliniază și in cuvîntare, automulțumirea. Auto- mulțumirea care poate lua forma mentalității : „Las’ că noi am făcut destul, altora ce-o să le mai rămînă", sau forma comodității, a atitudinii pasive a unora de a se păstra deoparte. Iar acest adversar, care s-ar putea instala în interiorul, organismului uman și social, automulțumirea. își poate dovedi, în multe privințe, caracterul nociv.Pentru o societate care pune mai presus de orice valorile colective, cerințele progresului, răspunderea și dăruirea in muncă, inițiativa și participarea reprezintă combustibilul funcționării, materia primă a existenței sale. Tocmai de aceea este o răspundere cu adevărat istorică a partidului în etapa actuală de a spori exigenta și autoexigență, de a forma la fiecare deprinderea de a ne compara nu numai cu ziua de ieri, ci deopotrivă cu cerințele mult mai înalte și mai complexe ale viitorului, de a eradica orice sursă de automulțumire. Nu numai pentru că automulțumirea ar putea diminua energiile din care se hrănește orga-
(Continuare în pag. a IV-a)

„PORȚILE DE FIER II"

A fost lansat blocul ge
nerator al hidroagrega- 

tului nr. 1Cei peste 7 000 de energeti- cieni — constructori, montori și instalatori — de pe marele șantier hidroenergetic „Porțile de Fier 11“ anunță că în noaptea de 16—17 septembrie 1983 a fost lansat în premieră națională blocul generator al hidroagrega- tului nr. 1 din centrala electrică românească.în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, se spune, intre altele :Puternic stimulați de orientările, Îndemnurile și indicațiile, de aprecierile făcute de dumneavoastră, ne angajăm să acționăm în spirit revoluționar, combativ, cu întreaga energie, pentru a. finaliza la cele mai înalte cote calitative și de eficiență această nouă cetate a luminii de pe Dunăre, obiectiv care va aduce o importantă contribuție la obținerea independenței energetice a României socialiste.Vă asigurăm, mult iubite și. stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu abnegație, cu spirit revoluționar, muncitoresc, cu maturitate comunistă pentru a ne încadra în termenele stabilite, in vederea traducerii in fapte a sarcinilor ce ne revin din documentele de partid și de stat, a prețioaselor dumneavoastră indicații ce ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru făcute in județul Mehedinți și pe șantierele sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier 11“.

„Parlamentarilor pentru o ordine internațională" privind o nouă inițiativă a șefilor de guvern 
de a contribui la depășirea impasului în care se găsesc negocierile privind armamentele. 

Publicăm mai jos scrisoarea adresată președintelui Nicolae Ceaușescu și răspunsul șefului 
statului român.

Scrisoarea membrilor Camerei Reprezentanților 
a Congresului S.U.A.

Excelenței Sale Președintele NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate domnule președinte,

Vă scriem în legătură cu propunerea „Parlamentarilor 
pentru o ordine internațională1' privind o nouă inițiativă 
a șefilor de guvern de a contribui la depășirea 
impasului în care se găsesc negocierile privind arma
mentele.

Pentru aceia dintre noi din Congresul S.U.A. care 
facem tot posibilul de a opri cursa înarmărilor nu
cleare, o asemenea inițiativă ar fi extrem de va
loroasă.

Un procent mare din membrii Congresului S.U.A. 
sprijină deja înghețarea imediată, reciprocă și verifi

cabilă a experimentării, producerii și desfășurării ar
melor nucleare.

Nu numai că acțiunea de înalt nivel a dumneavoas
tră și colegilor dumneavoastră ar întări eforturile 
noastre, dar noi credem că dumneavoastră ați putea 
avea, de asemenea, o contribuție majoră la facilitarea 
înțelegerii dintre guvernul nostru și conducerea sovie
tică,

Dorim să vă asigurăm că dacă ați depune o stră
danie corespunzătoare în această problemă, veți avea 
sprijinul puternic al multor membri ai Congresului 
S.U.A.

Cu sinceritate,

GEORGE BROWN
BARNEY FRANK 

MICHAEL BARNES 
EDWARD MARKEY

THOMAS J. DOWNEY
BERKLEY BEDELL 

PAUL SIMON 
DAVID BONIOR

Răspunsul președintelui Nicolae Ceaușescu

RETRIBUȚII ECHITABILE 
după cantitatea, calitatea și eficiența 

muncii fiecăruia
ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI în legătură cu prevederile Decretului Consiliului 
de Stat cu privire la calcularea, eliberarea și controlul utilizării fondului 

de retribuire
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Stimați'domni deputați,
Am primit scrisoarea dumneavoastră în care subli

mați importanța întreprinderii unei inițiative care să 
contribuie la scoaterea din impas a negocierilor so- 
vieto-americane în problemele dezarmării și menționați 
că un mare număr dintre membrii Congresului S.U.Â. 
sprijină înghețarea imediată, reciprocă și verificabilă 
a experimentării, producerii și desfășurării armelor nu
cleare.

Exprimînd profunda preocupare a poporului meu și 
pornind de la interesele și aspirațiile arzătoare ale 
tuturor popoarelor europene, inclusiv ale S.U.A., de a 
se ajunge repede la un ăcord care să asigure oprirea 
amplasării de noi rachete, retragerea și distrugerea 
celor existente, am adresat, după cum vă este cunos
cut, mesaje președintelui S.U.A., Ronald Reagan, și 
președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
luri Andropov, în care am făcut apelul să se facă totul 
pentru succesul tratativelor sovieto-americane de la 
Geneva.

In cazul că pînă la sfîrșitul acestui an negocierile 
nu se vor încheia cu rezultate pozitive, am propus să 
se ajungă la o înțelegere ca amplasarea de noi ra
chete cu rază medie de acțiune să fie aminată, cel 
puțin pînă la sfîrșitul anului 1984, începutul anului 
1985, iar in acest timp Să' continue tratativele 'în' ve
derea ajungerii la înțelegere, in perioada continuării 
negocierilor, U.R.S.S. sa dea garanții, în sensul decla
rațiilor sale anterioare, că va opri desfășurarea de noi 
rachete cu'rază medie de acțiune și modernizarea lor 
și că va reduce în mod unilateral o parte a acestora

afiate în zona europeană a teritoriului Uniunii So
vietice.

Totodată, am considerat că, în condițiile în care nu 
se va ajunge la un acord în legătură cu aceste pro
puneri, ar fi posibil să se aibă în vedere cel puțin 
să nu fie amplasate rachete cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul Republicii Federale Germania, Republicii 
Democrate Germane, Republicii Socialiste Cehoslovace 
și altor state, ca o măsură intermediară pînă la reali
zarea unei înțelegeri finale în cadrul negocierilor so
vieto-americane.

Salutînd cu multă satisfacție și apreciind preocuparea 
dumneavoastră privind oprirea cursei înarmărilor, și in 
primul rînd a înarmărilor nucleare, doresc să mențio
nez că în mesajele adresate conducătorilor S.U.A. și 
U.R.S.S. am propus ca cele două țări să adopte ho
tărîri unilaterale de înghețare a cheltuielilor militare 
pe viitorii doi ani, la nivelul anului 1983, iar între timp 
să se poarte negocieri în vederea trecerii la reducerea 
cheltuielilor militare.

România este gata să acționeze și să se alăture și 
în viitor oricărei inițiative vizînd înfăptuirea dezarmării, 
și în primul rînd a dezarmării nucleare, salvgardarea 
și consolidarea păcii, in acest spirit, avînd în vedere 
rolul important pe care parlamentele și parlamentarii 
îl au în asigurarea unei politici de pace,- dezarmare, 
de co'nlucrâre fructuoasă între popoarele noastre, ex- 
primîndu-mi satisfacția pentru bunele relații dintre 
Congresul S.U.A. și Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România, aș saluta vizita în Româ
nia a grupului dumneavoastră, a altor membri ai Ca
merei Reprezentanților a Congresului S.U.A.

Cu considerație,

NICOLAE CEAUȘESCU

INSĂMINJĂRILE DE TOAMNĂ 
în timpul optim, cu grijă 
deosebită pentru calitateÎnsămînțarea culturilor de toamnă — lucrare care în acest an trebuie să se realizeze pe aproape 3 735 000 hectare — se află de-acum in plină actualitate. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că. pînă în seara zilei de 16 septembrie, au fost semănate. în total. 331 400 hectare, ceea ce reprezintă 9 la sută din suprafața planificată. Cele mai mari-suprafețe au fost semănate cu răpită de toamnă și plante furajere, iar in unele județe din zona coli- nară a început și însămințarea orzului. Desigur, de săptămina viitoare, odată cu trecerea la însă- mințarea orzului și a griului in întreaga tară, ritmul acestor lucrări va trebui să atingă maximum de intensitate.Este un lucru bine cunoscut demonstrat de cercetarea agricolă și de experiența multor unități a- gricole, că însămințarea cerealelor de toamnă în perioadele optime de timp, științific stabilite pentru fiecare zonă, constituie un element de care depinde in mod hotăritor obținerea de producții sporite. Tocmai de aceea, în această etapă de virf a muncilor agricole. întreaga pregătire și desfășurare a activității din cîmp trebuie să urmărească, ca un obiectiv central, încheierea insămînțărilor pînă la 1 octombrie in zonele de deal și munte și pină la 10 octombrie — în celelalte zone

din tară.îndeplinirea acestei sarcini, subliniată pregnant de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință comună a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor și a consfătuirii cu activul din industrie și investiții, trebuie să preocupe in aceste zile, în mod stăruitor, comitetele județene de partid, organele agricole județene, conducerile și specialiștii fiecărei unități agricole.Forțele mecanice existente in dotarea stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii permit ca, in fiecare unitate agricolă, însămînțarea orzului să se încheie în 3—4 zile, iar a griului — în' cel mult 8—10 zile de la începerea acestei lucrări. Desigur. încadrarea insămînțărilor în aceste intervale de timp presupune asigurarea tuturor condițiilor pentru realizarea și depășirea vitezelor zilnice de lucru stabilite.

Dintre aceste condiții, prin volumul mare de lucrări ce trebuie executat intr-un timp scurt, se detașează pregătirea terenului, spre a se crea semănătorilor un front larg de lucru. Din acest punct de vedere, acum, cu puține zile înainte de începerea însămînțării griului și a orzului în toată țara, situația existentă nu poate fi considerată corespunzătoare. Pină in seara zilei de 16 septembrie, numai 54 la sută din suprafața totală destinată însămințării culturilor de toamnă a fost arată. De asemenea, doar 19 la sută din terenurile arate au fost pregătite pentru semănat. Rezultă de aici necesitatea întreprinderii unor măsuri energice care să asigure executarea arăturilor și pregătirea terenului cu un avans de cel puțin două săptămîni înainte de însămințarea suprafețelor respective. în ce direcții trebuie să se acționeze ?Pentru intensificarea acestor lucrări, deosebit de important în momentul de față este ca in fiecare unitate agricolă să se acționeze cu forțe umane și mecanice sporite pentru recoltarea și eliberarea de resturi vegetale a terenurilor ee urmează să fie insămințate. Este vorba de suprafețele ocupate cu porumb, sfeclă de zahăr și alte culturi tîrzii. Subliniem această cerință întrucît orice întîrziere a eliberării terenurilor destinate însămințări- lor poate duce la nerespectarea amplasării cerealelor păioase după cele mai bune plante premergătoare. Sub nici un motiv nu trebuie să se mai repete situațiile din anii trecuți, cu efecte dăunătoare asupra producției, cind s-a semănat grîu după grîu pe suprafețe mai mari decît cele prevăzute inițial. Tocmai de aceea, timpul bun din această perioadă trebuie folosit din plin pentru eliberarea de culturile tirzii a tuturor terenurilor ce urmează să fie semănate.Tot atît de important pentru creșterea ritmului de lucru este ca, la executarea arăturilor și la pregătirea terenului, munca mecanizatorilor să fie organizată în două schimburi și în schimburi prelungite. De fapt, la executarea acestor lucrări trebuie să fie concentrate toate tractoarele ră-

Secția CET 2 din cadrul Cen
tralei electrice de termoficare a 
Combinatului de celuloză și 
hîrtie din Brăila asigură energia 
termică și electrică necesară con
sumatorilor tehnologici de pe 
platforma industrială de la Chis- 
cani : Combinatul de celuloză 
și hîrtie, Combinatul de fibre 
artificiale, serele întreprinderii 
de legume și fructe ș.a. Capa
citatea actuală de 75 MW va 
crește, în prezent fiind în curs 
de finalizare lucrările la un ca
zan de 420 tone și o turbină de 
50 MW. în trimestrul IV al aces
tui an vor începe lucrările de 
montare a celui de-al 4-lea tur
bogenerator de 25 MW. Astfel, 
capacitatea secției CET 2 va 
ajunge la 150 MW. în fotografie 
— un aspect de la camera de 
comandă a secției, in care ope
rațiile sînt conduse de maiștri: 
Aurel Teodoru, Ion Brebenei și 
Octav Paveliu. (Corneliu Ifrim)

(Continuare in pag. a V-a)

Noi apartamente 
pentru oamenii munciiMuncind cu multă dăruire, lucrătorii întreprinderii de con- strucții-montaj a județului Vaslui au finalizat în aceste zile și au predat beneficiarilor, oameni ai muncii din orașele Vaslui, Birlad, Huși și Negrești, alte 420 de noi și confortabile apartamente. Cu acestea, au fost realizate, in cele 8 luni din acest an, 1 500 de apartamente, cu 160 mai mult decit prevederile planului. (Petru Necula, corespondentul „Scînteii").

colocviile Scânteii

FĂURITORI! 
SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE

- modele de spi
rit revoluționar și 
dăruire patriotică 
îndatoriri ale creației 
teatrale și cinematogra

fice românești
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SPIRIT REVOLUȚIONAR, 
COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ

— califâți definitorii ale omului nou...Agnita-Botorca ; zile aspre de iarnă aspră ; tirnăcopul izbește de trei-patru ori pămîntul pină izbutește să-i smulgă o bucată cit o pietricică ; izbește, izbește, brigadierul gifiie. voința de a învinge roca i se distilează in fiecare fibră. înainte, înapoi nu există — și brigada va raporta, tîrziu in noapte, că și-a depășit norma......Camera de comandă a unei termocentrale. Parcă e bordul unei coșmonave. Liniște — doar imprimanta calculatorului susură uniform. Dar... trece pe litere roșii ; se aprind becuri. Un om tresare o clipă, apasă trei-patru butoane într-o ordine știută de el. dă un telefon la citeva sute de kilometri, spune ceva prin radio, trage de o manetă... și liniștea iși reintră în drepturi, calculatorul susură ■uniform...între aceste două imagini de muncă au trecut 35 de ani ; trei decenii și jumătate plus o istorie — istoria revoluției noastre socialiste, istoria, dacă vreți, a trecerii de la cazma la computer. (Un detaliu : cazmale, multe din ele, de import, computere concepute și construite de noi). S-au schimbat oamenii, s-a schimbat munca — dar de la brigadierul încleștat pe tîrnăcop și pînă ia inginerul care ține „in degetul său mic". cum spune poetul, și disciplinează furtuna a sute de mii de kilowați, de la unul la altul (dar... dacă sînt unul și același om ?) trece neîntrerupt, mereu viu, puternic firul trainic al spiritului revoluționar.între competențele profesionale ale celor doi nu se poate face comparație — la fel cum nu se poate face una intre tirnăcop și computer. Sint — și ei — două simboluri ale României, de atunci și de acum. Dar intre ei doi. intre convingerile lor politicomorale. intre resorturile care ii indeamnă să acționeze. comparația se poate face și trebuie să se facă. Iar ele se pot măsura, căci, ne spunea unul dintre convorbitorii noștri, „totul se poate măsura ; inclusiv etica, mai ales etica...11.

— Spiritul revoluționar — ne spune primul nostru interlocutor. prof. univ. dr. Dumitru Ghișe — este însăși măsura capacității și a voinței de a inova a unei societăți. Iată de ce el este intrinsec socialismului, este însăși nota dominantă a dezvoltării o- rinduirii noastre. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea pe problemele muncii organizatorice și politico- educative, „lupta revoluționară nu s-a încheiat odată cu răsturnarea claselor asupritoare și cucerirea puterii... Trebuie să avem permanent în vedere că procesul revoluționar, lupta revoluționară nu s-au încheiat — ci ele continuă in noile condiții istorice". Or, ce înseamnă in „noile condiții istorice", ca să mă refer la problema pusă de dumneavoastră, relația dintre spiritul revoluționar și competența profesională ?— întocmai...— înseamnă înțelegerea faptului că o Românie a cărei industrie produce de

54 de ori mai mult decît acum 45 de ani. care are citeva milioane de elevi și studenți, care construiește centrale electronucleare, care exportă produse industriale în țări ce au pășit pe calea industrializării in urmă cu mai . bine de două secole — România socialistă este țara în care milioane de competențe își dau mina pentru a asigura bunul mers al organismului economico-social. Acestea sînt noile condiții istorice la care se referă secretarul general al partidului și neuitind nici o clipă acest context înțelegem și mai bine îmbinarea dialectică a necesității spiritului revoluționar cu necesitatea competentei profesionale.— Pentru ce preferați să le numiți necesități ? Nu ar fi mai simplu să vorbim despre îmbinarea dialectică dintre... 1— Pentru că acesta este aspectul real al lucrurilor și doar scoțindu-1 apăsat în evidență îl punem in cea mai deplină lumină. Spiritul revoluționar — in

cazul întregii societăți — nu este o opțiune, cum poate că mai crede cineva ; el este condiția sine qua non a progresului, a indeplinirii voinței noastre unanime de a duce România pe culmile progresului și civilizației. Socialismul este, repet, indisolubil aliat cu spiritul revoluționar și este indisolubil legat cu competența profesională. Nu pot exista unul fără celălalt. Aș risca o comparație ; ca orice comparație, șchioapătă, dar... Spiritul revoluționar este insuși singele viu al societății noastre, iar competența profesională musculatura ei. Ni le putem imagina pe una fără cealaltă ? Nici vorbă !
★— Știți cit poate să coste la noi o mișcare greșită ? — întreabă, uitindu-se sever, muncitoiul Aurel Drumcea, brigadier la atelierul de reactoare de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie". Fără exagerare, milioane

Georcje-Radu 
CHIROV1C1

(Continuare în pag. a II-al
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Cel mai bun"
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Lucrul in lemn pune la grea 
încercare iscusința și migala, 
priceperea si fantezia timplaru- 
lul, a cărui imagine clasică se 
asociază, obligatoriu, cu rin
deaua.

Ca toate meseriile care se res
pectă, își are și timplăria con
cursul ei anual pentru a și-i de
semna pe cei mai buni dintre 
cei mai buni. I

Spre deosebire de alți ani. de 
data aceasta juriul a fost pus in 
grea dificultate pentru desem
narea ciștigătorilor. intrucit toti 
participanțli s-au întrecut pe ei 
înșiși la toate probele teoretice 
și practice.

„Fină la urmă — ne scrie co
respondentul nostru voluntar 
Gheorghe Crinu Apostol — pri
mul loc a fost ocupat de Vasile 
Tintoacă de la Combinatul de 
prelucrare a lemnului — Pitești. 
Drept dovadă, vă trimit copia 
diplomei primite".

Am mai aflat că posesorul el 
dovedește cu prisosință la locul 
de muncă, zi după zi. că e un 
tîmplar care nu stă de... lemn.

Zece școlari
Zece elevi de la Școala gene

rală din comuna Pătrăuți, jude
țul Suceava, împreună cu unul 
din profesorii lor, Vasile Cioba- 
nu, au făcut o lungă drumeție 
cu bicicletele prin țară. Timp 
de trei săptămini — ne scriu ei 
— de-a lungul multor sute de 
kilometri, au străbătut mai mul
te judefe ale tării, inclusiv Ca
pitala. Au poposit la monumente 
istorice și de artă, au admirat, 
la fata locului, marile și mo
dernele edificii înălțate in acești 
ani, și-au desfătat privirea și 
inima cu priveliștile de nease
muită frumusețe ale patriei.

„Desigur, n-a fost ușor să pe
dalezi pe bicicletă zi de vară 
pină-n seară —se spune in scri
soare — dar întregul itinerar a 
fost, pe cit de atractiv, pe atit 
de instructiv și educativ. O ve
ritabilă lecție vie de istorie și 
geografie, de științele naturii si economie, dar mai ales de ome
nie din partea tuturor celor care 
ne-au ajutat și încurajat, și că
rora le aducem și pe această 
cale cele mai călduroase mul
țumiri".

Idee inspirată
Există și pe strada Avram 

Iancu din Mediaș un bufet ex
pres, aflat la dispoziția celor 
care servesc preparate culinare 
sau băuturi răcoritoare. „în a- 
cest bufet am intrat și eu — ne 
scrie pensionarul Alexandru 
Țintaru din Tirnava, judeful Si
biu — și am rămas foarte plăcut 
impresionat nu numai de ordi
nea și curățenia de aici, de 
promptitudinea serviciilor și ca
litatea mincărurilor, ci și de o 
idee inspirată a responsabilului 
loan Lup. Văzind că printre 
consumatorii care trec pragul 
„Expresului" se află și multi bă
trini, iar unii dintre el au difi
cultăți cu șederea in picioare, 
responsabilul a făcut rost de o 
masă și patru scaune, a pus-o 
intr-un colț, iar deasupra, pe pe
rete, un afiș : „Rezervat numai 
pentru pensionari". în numele | 
lor, fie-mi permis să-i aduc și | pe această cale cele mai căldu
roase mulțumiri pentru ideea Și 
omenia lui".

. Profesie 
« neonorafâ

I Procurorul Mircea Pașca din 
Tirgu Mureș ne relatează cazul I
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unui medic, Mircea Gherman, 
care a fost condamnat de două
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Icare a fost condamnat de doua ■ 
ori la închisoare pentru intre- | 
rnnpron ■ilffaal.it. d.p sarcini. deruperea ilegală de sarcini, de 
regulă la „tariful" de 5 000 de 
■ - - ................... " , a

de 
zile mai devreme decît preve-

IIlel. Beneficiind de grațiere, 
ieșit din închisoare cu 471 ~:r- —____1 A--riT-zPl

Idea ultima pedeapsă. Interzicin- . 
du-i-se exercitarea profesiei de | 
medic pe timp de doi ani, M.G.

Iu 
nitar la

Bogata-

a fost încadrat ca oficiant sa- ' t un dispensar in comuna
Bogata-Mureș.

Se părea că, in sfîrșit, s-a 
că M.G. își reia_______  ,________ - - ,i inu- 

■ mane, intrerupînd cursul normal 
Ial sarcinii unei femei. Rozalia

S. Simțindu-se tot mai rău. a- 
ceasta a fost internată in spital, 
dar prea tirziu...

Judecat din nou, 1
man a fost condamnat _____ ___
închisoare, la care se adaugă și 

Icele 471 zile rămase din vechea > 
pedeapsă. S-a dispus, totodată, 
ca 5 ani după executarea pedep- 1 
sei să nu mai poată exercita

I profesia de medic.
c « f • 1/ **%

I lecuit, bar iată că M.G. iș 
vechile practici ilegale și mrino infi’a'fii'rtâ'nfl mitciiI r)

I

I
I

Mircea Gher- | 
mat la 10 ani |

PRODUCȚIA FIZICA
realizată integral, zi de

Vom prezenta, mai întîi, pe scurt, o experiență recentă a secției agre- gate-frigorifice, de la întreprinderea de frigidere din Găești ; un fapt dintre multe altele, care scoate însă în evidență preocuparea sistematică a întregului colelctiv al întreprinderii pentru a spori productivitatea muncii. Despre ce este vorba ?— La începutul anului, ne relatează șeful secției, Ilie Voicu, abia reușeam să realizăm, lunar, 1 000 agregate frigorifice pentru congelatorul de 160 litri, un produs nou, asimilat de curind. Foarte puține. La prima vedere, nu ni se putea reproșa ceva, pentru că preluasem produsul aproape din mers, iar secția nu sese dotată toate utilajele cesare. Nu gindit nimeni, sigur, să se cundă in soațele unei justificări, rent < Dimpotrivă, am apucat ______ ___ _________ ______ții. în primul rînd, am repartizat cîți- va muncitori în schimbul III pentru a lucra pe unele mașini din altă secție, care erau folosite numai in două schimburi. Apoi, am întărit formațiile de lucru cu muncitori dintre cei mai buni de la alte locuri de muncă ; am confecționat scule și dispozitive Organizare scurtare a se face că, lună fabricăm 3 300 agregate cu același număr de oameni.Asemenea măsuri, menite să facă munca producătorilor de frigidere mai rodnică, am întîlnit în toate secțiile de bază ale întreprinderii. Se poate vorbi chiar de o tradiție in această privință. De 108 luni, fără întrerupere, acest indicator este realizat și depășit, în condițiile în care sarcinile de plan au sporit de la un an la altul. Iar bilanțul pe 8 luni din acest an nu face decît să consolideze această tradiție, nivelul productivității muncii fiind cu 7,4 la sută mai mare față de prevederile de plan.

— Analizînd atent posibilitățile de creștere a productivității muncii, din perspectiva orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din luna iunie, am adoptat un program de acțiune imediată și de perspectivă mult mai consistent — ne-a spus ing. Traian Novolan, directorul întreprinderii. Urmărim, cu precădere, mecanizarea și automatizarea o- perațiunilor, reproiectarea tehnologică și constructivă, raționalizarea fluxurilor de fabricație, asimilarea unor

sumurilor materiale, la o calitate și fiabilitate superioare.— Productivitatea muncii crește, în cazul nostru și prin modernizarea producției — completează inginerul șef cu pregătirea fabricației. La ora actuală, bunăoară, producem pentru prima dată combina frigorifică de 260 litri — un produs complex și de valoare mai mare, ce echivalează, practic, cu două frigidere obișnuite....Facem un popas și la atelierul de autoutilări, al cărui program de producție constituie, de fapt, un capitol

fu- cu nes-a de- a liastfel de . apa- corecte.neserios

— în condițiile în care producția crește și se modernizează continuu, , anumite modalități de organizare a acesteia nu mai corespund și devin o frînă — ne spune inginerul șef cu producția. Gavrilă Mărginean. De aceea, periodic, regindim fluxurile de fabricație. De exemplu, una din acțiunile de acest reamplasarea unor intersectarea unor distanțele dintre muncă. Totodată,
LA ÎNTREPRINDEREA DE FRIGIDERE DIN GĂEȘTI

Produse mai multe prin creșterea 
productivității muncii

să căutăm solu-

noi și am trecut la o re- din care a rezultat o fluxului tehnologic. Așa la ora actuală, in fiecare

produse de complexitate și cu valoare ridicate. Dealtfel, într-o anumită măsură, am și trecut la aplicarea acestor noi măsuri. Este adevărat că. în prezent, produsele noastre ies mult mai repede de pe banda de montaj, dar dispunem de rezerve însemnate pentru a accelera „cadența" ritmului de producție.. Rezerve pe care va trebui să le punem ne- întîrziat în valoare, potrivit exigențelor formulate in recentele decrete ale Consiliului de Stat.în primele rinduri ale acestei acțiuni se află, așa cum aveam să constatăm, cei ce proiectează produsele și tehnologiile. Dintre realizările de dată recentă prezentate de inginerul șef cu pregătirea fabricației. Petru Nistor, un aport important la sporirea productivității muncii îl are reproiectarea unui mare număr de repere, într-o concepție constructivă și tehnologică superioară. Ideea directoare a acestor eforturi este obținerea unor subansamble (sistem de supape, chiulasă etc.) compuse din mai puține piese și îmbinări, ceea ce duce la simplificarea operațiilor de execuție și montaj, reducerea con-

special în cadrul programului de ridicare a productivității muncii. Nu o dată, pe parcursul ultimilor cind producția întreprinderii a cut de cîteva toare de fabricație numitele muncă ce pasul cu tehnologic.lectiv in astfel de situații a fost salutară, deoarece au fost realizate mașini, instalații și diverse dispozitive ce au preluat eforturile a numeroși muncitori.— Mașina de frezat rama-profil înlocuiește patru oameni care executau manual această operație — ne informează șeful acestui colectiv — maistrul Florea Copan. Și avem nenumărate asemenea exemple. Bunăoară, acum executăm o mașină cu randament îmbunătățit pentru curățat reperele bloc și corp, precum și alte utilaje strict necesare in sectoarele de producție.Un rol deosebit în creșterea productivității muncii îl are aici, la întreprinderea din Găești, și perfecționarea organizării întregii activități.

ani, cres- sec- așa-ori, în anumite au apărut locuri înguste, locuri de nu mai reușeau să țină noile cerințe ale fluxului Contribuția acestui co-

fel a inclus chiar utilaje, înlăturind trasee și scUrtînd unele locuri decu acest prilej am trecut în producție 12 muncitori din activitățile indirect productive.în timpul documentării noastre am notat incă un amănunt : 95la sută din personalul întreprinderii de frigidepe din Găești lucrează in acord global. formă de organizare și retribuire a muncii cu largi și majore implicații asupra creșterii spiritului de inițiativă și răspundere in muncă, asupra întăririi ordinii și disciplinei. Iată citeva date concludente în acest sens : fluctuația a scăzut sub unu la sută, iar absentele nemotivate s-au redus cu peste 50 la sută față. de perioada corespunzătoare a anului trecut. De asemenea, s-a întărit disciplina tehnologică, fapt ce se reflectă. între altele, în diminuarea cu peste 40 la sută a volumului rebuturilor și remanierilor, ceea ce a influențat pozitiv nivelul productivității muncii.Sînt fapte de muncă — și despre ele s-ar putea vorbi încă foarte mult — care atestă marile posibilități de sporire a productivității muncii de care dispune întreprinderea de frigidere din Găești, sîrguința și seriozitatea cu care acționează comuniștii, întregul colectiv pentru valorificarea deplină’ și operativă a tuturor resurselor interne de creștere a forței productive a muncii, în spiritul exigențelor recentelor decrete ale Consiliului de Stat.
Gheorghe MANEAcorespondentul „Scînteii

(Urmare din pag. I)de lei ; o singură mișcare, a. unui singur om. în condițiile astea, răspunderea o simți ca un munte pe umeri. Spiritul revoluționar incepe de la răspun-' dere, așa cum limpede se precizează și în ultimele reglementări privind aplicarea mai fermă a principiilor autoconducerii muncitorești.— într-adevăr, e de neconceput un revoluționar fără spirit de răspundere. Dar este el oare de ajuns?— Cum să fie ? Cazan- geria noastră nu mai este cazangeria de acum 10—15 ani, avem aparatură ultramodernă ; acum lucrăm pentru independența energetică a țării — și nu poți să lucrezi bine fără știință înaintată. Ori spui „bun muncitor", ori „comunist", e tot una.— Poate, totuși, că „bun muncitor" fără „revoluționar" merge...— Nu știu, poate ați văzut dumneavoastră pasărea asta, că eu n-am văzut-o. Un bun muncitor învață, un bun muncitor citește, se zbate, un bun muncitor nu stă pe loc, fiindcă producția merge înainte. Un bun muncitor are grijă de cel din stingă și de cel din dreapta — fiindcă el lucrează într-o echipă, nu e mic producător individual. Cu atît mai- mult acum, în această etapă, în care se generalizează acordul global, formă de muncă și de retribuție menită să ducă la creșterea răspunderii muncitorești, la stimularea hărniciei. Iată de ce eu spun că, dacă muncitorul nu face toate astea, nu e bun

vănă. A încercat să-i despartă

autoturism, pe care căruța l-a

Cine-i de vina ?
O intlmplare nostimă ne rela

tează cititorul nostru Vasile Dan,
I

I

IL
care a oprit lingă ea a fost un 

Imotociclist, care și-a scos casca 
de pe cap, pentru a mal răsufla, 
în spatele motociclistului a oprit 
o căruță cu doi cai, Unul din
tre cai l-a lovit cu bo
tul pe motoclcllst. Căruțașul s-a 
speriat și a tras de hățuri, pen-Isperwi u tras uc pcrt-
tru a da căruța mai înapoi, dar 
tocmai atunci oprise in spate un

1 lovit ușor.
Intre motoclcllst, căruțaș și cel 

de la volan se iscă o ceartă zdra- 
Ivănă. A încercat să l d—li 

un al patrulea, care și-a legat 
capra, cu funia, de una din ba-riere. între timp, bariera 
ridicat și, o dată cu ea, și 
pra...

Cei trei, care se certau 
mama focului, au plecat fiecare ._ ................_ ..... . ’.t închl-
zindu-se o dată cu deschiderea 
barierei. Singurul care a avut 

Ide suferit — ne scrie V.D. — a
fost cel cu capra, care a trebuit 
să fie sacrificată.

Rubrică realizată de 
Petre POPA

Imama jocutut, au piecai 
la treburile lui, disputa 
zindu-se o dată cu des<

con-spui

muncitor ; și dacă le face, nu este revoluționar ? Este !— Simplu și clar.— A lucra cu tehnica cea mai înaintată în lume la ora de față — intervine subinginerul Nicolae Foia, secretarul organizației de partid de la cazangerie — este un lucru revoluționar în sine ; dar noi știm că această tehnică a ajuns in mîinile noastre ca urmare a îndeplinirii programelor

București — apariția unor tendințe de tehnicism, pe dreptate,care, pe bună le-a calificat ca fiind un pericol. Dați-mi voie traduc la nivelul întreprinderii noastre această idee : tehnicismul înseamnă. în primul rînd, pierderea dimensiunii prospective și a dimensiunii corelative a muncii in Uzină. A vedea doar tehnica echivalează — am să iau comparația tot din tehnică — cu a face

sâ
trebuie colecti- resimtă Apoi, rezolva mers" probleme cu-

derea. Pe care toțî s-o înțeleagă drept vă. dar fiecare s-o drept individuală, capacitatea de a ..din rente (competentă profesională, cu alte cuvinte) și aceea de a antrena eficient colectivul (doi proiectanți sau toată uzina) la rezolvarea lor. Spirit revoluționar înseamnă să fii în permanentă acolo unde este cel mai greu în clipa aceea

societatea de mîlne, . întotdeauna încon- de „comanditarii" și de beneficiarii Și simți, obligatoriu.

revoluționare ale partidului — și abia această conștiință ne dă calitatea de revoluționari...— ...adică, unită cu hotă- rirea de a acționa la cei mai înalți parametri pentru îndeplinirea acestor programe.— Sigur 1 Vreau să vă spun ceva : e grozav un colectiv, în întregul lui, revoluționar. Și ai cea mai mare satisfacție, ca activist al partidului, cind constat! că o echipă, o brigadă, un atelier acționează ca un singur om. Ca un revoluționar — uitind unii exuberanța tinereții, alții durerea din oase atunci cînd este un lucru important de făcut.
★— Tovarășul Nicolae Ceaușescu a semnalat la consfătuire — ține să sublinieze Matei Vlădeanu, in- ginerul-șef al întreprinderii de mașini electrice

o roată fără să știi în ce mecanism va intra, ce va face ea acolo.— Vi se poate răspunde că principalul este ca ea să corespundă parametrilor proiectați.— Da — dar asta înseamnă autocondamnare la stagnare ; vei face la nesfîrșit acele roți pe care nu le vei perfecționa, . nu le vei schimba pentru că nu știi la ce vor folosi. Spiritul revoluționar — așa înțeleg eu — îți dă prospectivă, viitorul și pe vă. adică îți locul tău și importanța ta în organismul societății noastre. Spiritul revoluționar este cel care îți dă direcția și sensul, îți arată 
încotro și îți spune de ce.— Ce înseamnă spiritul revoluționar la un cadru tehnic ? La un inginer-șef, de exemplu ?— Multe 1 în primul și în primul rînd — răspun-

dimensiunea adică telul, cea corelati- arată exact

și prin toată comportarea ta să te constitui drept exemplu.
★Arhitecta Sarmiza Bîrlea, de la „Proiect București", trăiește în anul... 1990 : are pe planșetă proiectele unor cartiere ale căror locuințe de-abia vor fi... proiectate.— ...Primii locatari se vor muta acolo peste patru- cinci ani — ne spune.— Dumneavoastră sînteți un cetățean al viitorului, iar viitorul este prin definiție revoluționar. Vă rugăm să ne vorbiți despre „bun profesionist" și „bun revoluționar".— Vedeți, la planșetă nu ești niciodată singur. Munca noastră este muncă de echipă — dar nu asta vreau să spun, ci aceea că arhitectul este mandatarul unei colectivități și al unei tradiții. Noi lucrăm, la comanda societății de astăzi,

pentru sintem jurați noștri noștri, răspunderea politică, revoluționară. a muncii tale pe lingă cea pur tehnică și pur estetică ; ai o sarcină socială. Apoi, ești purtătorul de cuvînt al unei tradiții, tradiția arhitecturii românești care te încarcă de sentimentul că proiectezi aici, în România, pentru ai tăi. că trebuie să respecți valorile unei spiritualități făurite în mii de ani. Deci... in fața planșetei, în viitor, nu ești ești o părticică din popor. Mi se pare a fi competența noastră revoluționară — dacă mă pot exprima așa.— Care este, totuși, relația dintre cele țiuni : competent 
iuționar ?— Cel puțin eu, nu Ie pot despărți. Competența noastră stă în slujba socialismului, lui ii dăm ceea ce este mai bun în noi. A fi revoluționar fără a fi competent profesional este de neînchipuit ; nici nu poți gîndi așa ceva, e ca și cum ai încerca să gîndești un pătrat cu trei laturi. Trebuie să fii competent pentru a fi realmente de folos poporului. Și, așa cum arăta secretarul general al partidului, a fi revoluționar înseamnă a sluji neabătut interesele poporului, a le pune mai ?resus de interesele tale.nseamnă, aș zice eu. să dai tot ceea ce ai mai bun și mai frumos în tine marii cauze a înfloririi României socialiste. Să-ți încordezi la maximum puterile în slujba poporului — aceasta înseamnă a fi revoluționar.

avintat singur.
două no- și revo-personal,

în a doua parte a lunii septembrie 
O nouă reducere de tarife pe litoral

Și a doua parte a lunii septembrie continuă să aibă pe litoral caracteristicile unei ^luni de vară. Vremea
continuă să fie propice curelor marine. iar stațiunile de pe însoritul țărm al Mării Ne

gre anunță un sezon călduros prelungit.Oficiile județene de turism și întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București continuă vinzarea biletelor de odihnă pentru toate stațiunile de pe țărmul românesc al Mării Negre.Este bine de reținut că, in această lună, oaspeții litoralului beneficiază de tarife a- vantajoase. După data de 15 septembrie, o nouă reducere de prețuri : 71 lei pe zi de persoană (cazare și masă), hotel categoria I ; la transportul pe C.F.R., prețuri mai mici cu 25 Ia sută; durata sejurului — la a- legere ; se pot face excursii la obiectivele turistice de pe teritoriul Dobrogei, precum și la Varna, in R.P. Bulgaria.
Longevitatea vîrstei activeEditura medicală a publicat o valoroasă lucrare științifică •. „Geriatria". Ea reprezintă o sinteză a literaturii de specialitate și a cercetărilor școlii medicale românești cu o bogată tradiție și priorități in studiul proceselor de îmbătrinire. Am solicitat de la dr. Mircea DUMITRU, cunoscut specialist in acest domeniu, director al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie, autorul principal și coordonatorul lucrării, unele precizări , in legătură cu interesul suscitat de această apariție.— Numărul mereu în creștere al populației virstnice, particularitățile ei biologice și patologice, demonstrate științific, impun cu necesitate cunoașterea acestor elemente de către toți medicii, dar specialiștii de medicii de Geriatria își tratarea și recuperarea vîrstnici și bătrini. în numeroase particularități __________Lucrarea „Geriatria" cuprinde caracteristicile îmbătrînirii normale, precum și datele concrete ale patologiei bătrînilor, iar rezultatele prezentate sînt. in mod cert, de mare utilitate în îngrijirea bătrînilor a căror patologie, în numeroase cazuri, poate să fie total diferită de cea a adulțilo1-. 

începe să îmbătrî-

in mod i medicină medicină propune deosebit de . internă și generală, prevenirea, bolilor la funcție de biologice.

- La 
nească 
mate 
doctor? 
cialiști 
din 
nașterii...

— De fapt, e- xistă două moduri de a îmbătrini. Există o îmbătrînire fiziologică sau normală în cadrul căreia a- par, în adevăr, manifestări ale proceselor de involuție încă de Ia naștere. Acestea nu devin totuși evidente decît abia după 60—65 de ani, cind putem spune că omul intră in vîrsta a treia. între 65—75 ani omul este vîrstnic. de la 75 la 90 de ani bătrîn, iar după 90 de ani este longeviv. Deci bătrinețea propriu-zisă, in accepțiunea mai largă a gerontologi- lor, urmează perioadei de după 75 de ani. Aceasta este îmbătrînirea firească și armonioasă cu atributele ei de înțelepciune, dar și cu unele ritmuri biologice mai reduse.Există însă și o îmbătrînire timpurie, accelerată, la a cărei instalare precoce contribuie o serie de factori, în primul rind genetici și de mediu (hrană, sedentarism, diferite boli cronice etc.) Acad. Ana Aslan, pornind de la cercetările cu valoare de pionierat in gerontologie ale savan- ților Gh. Marinescu și C.I. Parhon, dezvoltînd și aprofundînd studiile legate de îmbătrînirea umană, susține și demonstrează că omul ar putea atinge vîrsta de 120 an-i dacă nu ar interveni accelereze
— Ce își 

rontologie 
procesele de îmbătrinire, 
mecanismele și cauzele acestor feno
mene — și medicii geriatri, care sint 
medicii vîrstei a treia, în lupta pen
tru prelungirea vieții -omului ?— Gerontologii nu își propun numai o prelungire a vieții omului cu orice preț, ci asigurarea unei bătri- neți active, cu posibilitatea de a f! utili fizic și spiritual. Ce bucurie poate avea de la Viață un bătrîn infirm, devenit o povară atît pentru el, cit și pentru familie și societate ? Noi luptăm deci pentru a da viață anilor și ani vieții. Cu alte cuvinte pentru o longevitate activă, demnă și frumoasă, plină de căldură și înțelegere pentru cei din jur, dornici să le fie utili.Se constată că datorită unor boli cronice cum sînt cele cardiovasculare, endocrine, neurologice, reumatismale. renale etc. ritmul de îmbătrînire este accelerat, că fenomenele de im- bătrînire se instalează mai timpuriu.

ce virstă 
omul, sti- 

tovarășe 
Unii spe- 
susțin că 
momentul

Apariția semnelor de bătrînețe intre 40 și 60 ani este etichetată îmbătrinire precoce, iar după 60—65 de ani ea poate persoane ca scop nelor de scăderea _________ ____ _________________rea capacității de muncă. în pregătirea unei bătrineți active și demne un rol important îl are consultația geriatrică profilactică.
— Unde se dau aceste consultații 

de gerontoprofilaxîe sau de prevenire 
a îmbătrînirii timpurii ?— în cadrul institutului nostru, in Policlinica de gerontologie a municipiului București (str. Spătarului), în cabinetele de geriatrie și punctele de gerontologie din policlinici și întreprinderi industriale din întreaga tară, unde medicii cu pregătire în geriatrie stabilesc diagnosticul gerontologie. sesizează primele semne și fenomene de îmbătrinire. depistează bolile cronice care accelerează procesele de îmbătrînire a organismului, dimi- nuindu-i capacitatea de muncă, de creativitate. în prezent specialiștii sînt unanim de acord că aterosclero- za joacă un rol important în patologia virstnicului și a bătrinului, ea aflindu-sc la originea a numeroase boli cronice, boli care scurtează viata sau o împovărează. în cadrul consultației profilactice gerontolo- glce, medicul, prin sfatul gerontologie, include indicații pentru o alimentație rațională, ritm de muncă și de odihnă, mișcare fizică, administrarea substanțelor eutrofice, precum și recomandări generale ca evitarea băuturilor alcoolice, a fumatului și altor noxe. Aceste consultări sint necesare în special după virstă de 45 ani cînd de obicei se instalează bolile degenerative amintite. Rezultate foarte bune. în ce privește prevenirea îmbătrînirii precoce, s-au obținut, la persoane după vîrsta de 40—45 de ani. prin administrarea ge- rovitalului cu efecte pozitive în reglarea mecanismelor neuroendocrinr și a metabolismului celular.

— Ce înțelegeți prin a fi activ ? 
Flecare virstă își are limitele ei, de 
aceea vă rugăm să ne dați citeva a- 
mănunte.— Pentru păstrarea vigorii fizice și psihice se recomandă ca fiecare om să desfășoare atît o muncă fizică, cit și una intelectuală, cele două activități solicitînd în mod echilibrat organismul. Datele științifice demonstrează că la un om activ procesele de îmbătrînire sint mai lente, iar bă- trînețea propriu-zisă, cu neajunsurile ei firești, survine mai tîrziu. Din zecile de mii de persoane, pe care institutul nostru le are în evidență, se constată că cei care își propun să realizeze anumite lucruri, evident pe măsura posibilităților evaluate în mod realist, cei care au resursele sufletești pentru a se mobiliza într-un scop constructiv, se bucură de o vigoare psihică și fizică, de o longevitate activă pînă la vîrste mult mai înaintate în comparație cu persoane lipsite de inițiativă sau inactive.

fi mult accelerată la aceste suferinde. Or. geriatria are tocmai prevenirea fenome- îmbâtrînire prematură prin imbolnăvirilor și menține-
1
1
(

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALA

diferitele boli care să îi ritmul de îmbătrînire. 
propun specialiștii în ge- 
— știința care studiază 

esența lor.

Convorbire realizată de
Elena MANTU

« DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE « DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE •

„Avocatul" 
incorectitudinii 

era un infractorTrecătorii aflați prin preajma stației I.T.B. „Abator" trebuie să fi fost destul de mirați de scena la care au asistat într-o dimineață mai răcoroasă. Un bărbat in toată puterea cuvintului, nu rău îmbrăcat, alerga de-i sfîrîiau călcîiele. urmărit de gesturile disperate ale unei femei care striga cit o ținea gura : „Dă-mi gestiunea, dă-ml gestiunea !“. Faptul că din autobuzul 127. oprit în stație, au coborît și alte persoane care au luat startul după fugar, precum și agitația șoferului, cate parcă dădea să iasă prin parbriz, i-a făcut și pe unii trecători să gonească după necunoscut — și bine au făcut ! în disperare de cauză urmăritul a sprintat după un tractor cu remorcă, agățîndu-se de oblonul din spate și apoi aruneîndu-se. ca un adevărat cascador, în vehicul. însă rutieristul a oprit și a tras pe dreapta, pricepînd că toată alarma purtată sub semnul „Dă-ml gestiunea 1“ ascunde ceva necurat. Si, într-adevăr. ascundea.Incidentul debutase în urmă cu cinci minute în autobuzul amintit. Controloarele întreprinderii de transport surprinseseră doi pasageri fără bilet și purceseseră la aplicarea cuvenitelor amenzi. Nu e cazul să mai demonstrăm că mijloacele de transport în comun din asta se întrețin — din taxa modică achitată de pasageri — și că orice sustragere de la onorarea călătoriei este un furt nu numai din buzunarul întreprinderii, ci și din buzunarul pasagerilor

corecți. Mica îndatorire de a achita costul călătoriei reprezintă un elementar și minimal gest civic.Totuși, cum se mai întîmplâ prin vehiculele I.T.B., in toiul discuției din autobuzul 127 s-a ivit și... avocatul neplătit. Individul de contra-opinie. „Istețul" gata să polemizeze cu autoritatea — pentru că. de fapt, controloarele sint și ele un fel de reprezentante ale autorității. Iritarea lui părea cu atît mai mare, cu cît dinspre partea contravenienților nu se manifesta nici o rezistență. Parcă revoltat de corectitudinea lor de ultim moment, „avocatul" incorectitudinii nu s-a sfiit să împingă atitudinea lui turbulentă pînă la afirmații ca : „De aș fi eu în locul dumitale... Ce i-aș mai umfla ochii 1“Martorii la neplăcuta scenă vor declara că individul stătea cu gălăgia spre controloare, dar cu privirile spre geanta uneia din ele, lăsată pe un scaun. Destul de timorată de zarva bărbatului necunoscut, femeia de la I.T.B. n-a băgat de seamă gestul lui fulgerător din momentul opririi autobuzului în stație. Cînd s-au deschis ușile, vehementul individ a înșfăcat din- tr-o mișcare chitanțierul și banii încasați pînă atunci — 650 de lei — coborînd grăbit. L-a observat șoferul, a urmat scena descrisă, cu strigătele „dă-mi gestiunea !“.Gîlcă Iulian, de 32 de ani. născut în comuna Pîrlita. domiciliat în comuna Bogdana. județul Teleorman, la data faptei — mecanic de motocompresor la I.C.E.D. București — a demonstrat prin furtul comis sub masca „opiniei publice" stofa morală a insului care se află în treabă atitudine exact invers decît aceea la ar trebui să-l îndemne conștiința și cația. Pronur.țind, pe lingă pedeapsa ani închisoare, și interdicția ca sus-numi- tul să se mai afle în municipiul București 3 ani duoă liberare. Judecătoria sectorului
și ia care edu- de 2

4 i-a oferit un binevenit termen de reflecție asupra cinstei, corectitudinii, cit și atitudinii civilizate pe care o implică locul public.
Copiii nu se cresc

cu... proceseCa orice persoană chemată în judecată, Elisabeta B., din Baraolt, S-a apărat cu oarecare îndîrjire și meticulozitate, s-a prevalat de fiecare amănunt care ii putea diminua gradul de vinovăție. Rechizitoriul a invocat prevederile art. 214 cod penal, adică o infracțiune mai rar întilnită pe rolul instanțelor, dar poate că nu tot atît de rar întilnită în realitate : gestiunea frauduloasă. (Termenul nu are nici o legătură cu avutul obștesc, după cum articolul 214 cod penal nu are nici o legătură cu articolul 
214 cod civil din cunoscuta schiță cara- gialeană). Infracțiunea constă in administrarea sau folosirea incorectă de către cineva a valorilor ce aparțin altcuiva. Suma luată în discuție — 101115 lei era cuvenită, în părți egale (cite 50 557 lei), lui Alexandru B. și Carol B. din Biborțeni. Zbaterea inculpatei a urmărit diminuarea sumei imputate.Astfel. în ceea ce privește drepturile lui Alexandru B.. inculpata a dovedit prin probe că, de-a lungul a 11 ani, i-a cumpărat îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 5 000 lei. o uniformă școlară și rechizite în valoare de 400 lei și i-a mai trimis o dată prin poștă (era greu de stabilit exact data, s-a scurs un deceniu) — 500 lei. Fie și numai cu 6100 lei, soldul gestiunii frauduloase tot trebuia scăzut.

Lui Carol B. nu i-a trimis, nici rechizite, nici hăinuțe, i-a trimis o vacă, evaluată la 5 000 lei ; a fost, dc asemenea, scăzută din suma datorată. Dind o șansă căinței de ultim moment a inculpatei, instanța a luat în considerație și sumele remise personal, prin postă ori depuse la C.E.C.. după pornirea procesului : 11 220 lei pentru Alexandru B. și 11 020 lei pentru Carol B. Fă- cîndu-se totalul totalurilor, au rămas de despăgubit cei doi minori (s-a înțeles, credem, că e vorba de copii, reprezentat! in proces prin bunicii lor, care îi cresc) cu suma comună de 67 974 lei.Celelalte chichițe de care s-a prevalat inculpata n-au fost luate în considerare. Bunăoară, ea a încercat să .explice că s-a judecat ani în șir cu bunicii acestor doi frați, orfani de tată, ca să-i fie încredințați ei spre creștere și educare. Instanța a considerat, pe bună dreptate, că hărtuiala prin tribunale nu era un motiv ca mama copiilor, inculpata de astăzi, să încaseze pensia de urmaș și alocația de stat pentru copii și sâ le cheltuiască pentru interesele ei. Ba. ca să vorbim drept, solicitarea de a se scade din datoria acumulată sumele cheltuite cu procesele (3 850 lei — aproape cit vaca oferită unuia din copii, aproape cit hainele cumpărate celuilalt) ni. s-a părut și nouă, și auditoriului din sala Judecătoriei Sfîntu Gheorghe. de-a dreptul deplasată. De parcă statul ar plăti sume considerabile drept pensii și alocații pentru ca ele să fie irosite pe timbre și avocați, de parcă minorii s-ar hrăni cu procese și s-ar educa prin strigările aprozilor 1Consemnam că procesul a fost deschis de bunici. Alexandru e crescut de bunicii paterni. Carol — de bunida maternă (mama inculpatei). Nu le-o fi venit deloc ușor a- cestora să-și reclame nora, respectiv fiica. Dar ce să te aștepți de la o mamă care își aduce aminte în fiecare lună să înca-

seze ce se cuvine copiilor ei și doar o dată la 11 ani să le remită nu ceea ce le datorează ea, ci ceea ce le plătește statul !
Din caietul 
grefierului

„Cind aveam 73 de ani, am cunoscut-o pe 
pirită, care avea acest minor născut de 6 
luni de zile. Am stat împreună și fratele 
acesteia, cind eram in casa piritei, ml-a 
dat cu piciorul in abdomen, mi-a spart 
intestinele, m-a luat cu salvarea și m-a 
dus la spital și mi-a făcut operație. Pirita, 
beneficiind de acest caz, m-a luat din 
spital, m-a dus la Notariatul de stat Tir- 
goviște, unde eu nu mai eram in depli
nătatea facultăților mele mintale, și am 
dat o declarație că recunosc acest copil, 
fapt pe care l-am făcut insă in neștiință 
și nu am fost in momentul acela sănătos, 
fiind ieșit din spital".(Dintr-un memoriu aflat la dosarul Judecătoriei Tîrgoviște nr. 5 435/82).Corespondertul „Scînteii", Ion Stanciu, a cules din instanță următoarea replică :

„Eu nu mi-arn însușit pentru mine făina 
sau alte bunuri, ci am făcut acest lucru 
numai pentru interesul și bunul mers al 
brutăriei".(Din declarația inculpatului Boro- boanâ Ion, aflată în dosarul 5 089/83 al Judecătoriei Rîmnicu Vîlcea).

Sergiu ANDON

%25e2%2596%25a0ilffaal.it
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ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI în legătură cu prevederile decretului consiliului de stat 
cu privire la calcularea, eliberarea și controlul utilizării fondului De retribuire

Cititorii au luat cunoștință din presa de ieri de conținutul 
Decretului Consiliului de Stat cu privire la calcularea, elibera
rea și controlul utilizării fondului de retribuire. Este un impor
tant act normativ care, alături de celelalte reglementări legale 
recent apărute referitoare la majorarea retribuției personalului 
muncitor și la generalizarea aplicării acordului global, este 
menit să asigure transpunerea în norme juridice a măsurilor 
stabilite în Programul privind aplicarea fermă a principiilor 
autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea 
mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire 
a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal, adoptat de 
conducerea partidului. în legătură cu semnificația unor pre
vederi ale recentului decret, am avut o convorbire cu tovarășul 
Gheorghe PICOȘ, adjunct al ministrului finanțelor.

Care este rolul noului act normativ?
în cadrul programului de perfecționare a autoconducerii și autogestiunii, a mecanismului economico-financiar, conducerea partidului a stabilit, cum se cunoaște, un ansamblu de măsuri menite să asi

gure aplicarea și mai fermă a prin
cipiului socialist de repartiție în ra
port cu cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii depuse. Principiile de bază ale acestei acțiuni, precum și prevederile actelor normative care creează cadrul organizatoric și juridic necesar înfăptuirii acestor principii au fost 
elaborate Ia inițiativa și sub directa 
îndrumare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Rolul ăcestor măsuri, așa cum sublinia secretarul general al partidului, este de a lega nemij
locit veniturile oamenilor muncii de 
rezultatele obținute în producție, 
de îndeplinirea exemplară a sarci
nilor la producția fizică, de reali
zările în domeniul creșterii eficien
ței economice și ridicării calității 
producției, practic de gradul de în
deplinire a tuturor indicatorilor de 
plan. Nu putem vorbi de acest nou act normativ privitor la calcularea, eliberarea și utilizarea fondului de retribuire fără a releva corelarea sa directă cu cel anterior. Mă refer la decretul de generalizare a apli

cării acordului global — formă superioară de organizare și de retribuire a muncii, în care drepturile individuale ale personalului muncitor, la nivelul secțiilor, atelierelor, șantierelor, loturilor, formațiilor de lucru etc,, se stabilesc în raport cu producția fizică realizată, cu respectarea condițiilor prevăzute în contractele de acord global încheiate. Este deci firesc, este rațional să 
existe o strînsă corelare între 
drepturile individuale de retribuire, 
calculate în condițiile legii, și re
zultatele obținute pe ansamblul în
treprinderii, in ceea ce privește principalii indicatori de plan — producția fizică, exportul, valoarea producției nete, producția-marfă vindută și încasată sau alți indicatori specifici. Or, verificarea unei' asemenea situații se poate face cel mai bine cu ocazia eliberării de către bănci a fondului de retribuire cuvenit fiecărei întreprinderi. în spiritul și litera noului decret. în situația în car.e fondul de retribuire, rezultat din însumarea drepturilor individuale, este mai mare decît fondul de retribuire calculat în raport cu gradul de realizare a indicatorilor stabiliți pe ansamblul întreprinderii, băncile nu vor elibera suma rezultată ca diferență.

Cam pot fi prevenite necorelările
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intre fondul de retribuire
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O întreprindere industrială are planificat pentru 
luna octombrie a.c. un fond de retribuire de 100 
milioane lei, din care 90 milioane lei pentru per
sonalul muncitor retribuit în acord, exclusiv condu
cerea unității, și 10 milioane lei pentru personalul 
din conducerea unității și personalul necuprins în 
acord.

VARIANTA A
Să presupunem că în luna respectivă indicatorii 

de plan vor fi realizați în felul următor : producția 
fizică - 110 la sută, depășire reclizată în condițiile 
legii ; planul de export - 101 la sută ; producția 
netă - 100 la sută ; producția-marfă vîndută și în
casată - 104 la sută. Determinarea fondului de 
retribuire ce poate fi eliberat de bancă se efectu
ează astfel :

- PENTRU PERSONALUL MUNCITOR RETRIBUIT ÎN ACORD : 90 milioane leiX 
110 % = 99 milioane lei.

- PENTRU PERSONALUL DIN CON DUCEREA UNITĂȚII Șl PERSONALUL NE
RETRIBUIT ÎN ACORD :

Grad de 
realizare

%

Coeficient de 
recalculare 

(conform de
cretului)

Rezultă

Producția fizică 110% 0,25 110X0,25= 27,50
Producția de export 101% 0,30 101 X 0,30 — 30,30
Producția netă 100% 0,25 100X0,25= 25,00
Producția-marfă vin-

dută și încasată 104% 0,20 104X0,20= 20,80

TOTAL — 1,00 103,60%

Deci acestei categorii de personal i se calculează un fond de retribuire de :
10 milioane lei X 103,60% = 10,360 milioane lei.
In total, banca poate elibera un fond total de retribuire de i

99 milioane lei (aferent personalului muncitor 
retribuit în acord global) -j- 10,360 milioane lei 
(aferent personalului din conducerea întreprinderii 
și personalului necuprins în acord) = 109,360 mi
lioane lei, cu 9,36% mai mult decît a fost plani
ficat. Acest fond se eliberează efectiv dacă din în
sumarea drepturilor individuale stabilite potrivit le
gii suma respectivă rezultă ca necesară.

VARIANTA B

In cazul în care întreprinderea nu-și realizează 
indicatorii de plan, decît in următoarele proporții : 
producția fizică — 90 la sută ; planul de export — 
85 la sută ; producția netă — 98 la sută, iar pro
ducția-marfă vîndută și încasată — 87 la sută, 
fondul de retribuire ce poate fi eliberat va fi :

- PENTRU PERSONALUL MUNCITOR RETRIBUIT ÎN ACORD : 90 milioane Iei X 
90% = 81 milioane Iei ;

- PENTRU PERSONALUL DIN CONDUCEREA UNITĂȚII Șl PERSONALUL NE
RETRIBUIT ÎN ACORD, din calculul efectuat potrivit metodologiei arătate rezultă :

și indicatorii economici realizați?
10 milioane lei X 89,90% = 8,990 milioane lei.
In total — 89,990 milioane lei, cu 10,01 la sută 

mai mic decît fondul de retribuire planificat.
Din exemplele date rezultă că mărimea fondului 

de retribuire ce poate fi eliberat

legătură cu rezultatele obținute în realizarea sar
cinilor de plan pe ansamblul întreprinderii, fiind 
influențat in măsură hotăritoare de rezultatele 
muncii în acord
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în mod normal, asemenea diferențe nu ar trebui să apară dacă fondul de retribuire planificat a fost judicios dimensionat — așa cum prevede decretul — în fiecare unitate economică, pe baza producției fizice planificate, in structura prevăzută în plan și a normelor de consum de muncă stabilite pe fiecare produs sau lucrare, repartizîndu-se pe uzine, fabrici, secții, ateliere, șantiere, loturi și altele și, în cadrul acestora, pe formații de lucru în funcție de structura planificată a producției și de volumul de muncă potrivit tehnologiilor folosite. Prin urmare, defalcarea fondului de retribuire pe structura prevăzută în decret trebuie să se facă asi- gurindu-se respectarea tuturor corelațiilor proprii unei planificări științifice, judicioase. De_ aici concluzia că factorii de răspundere din întreprinderi vor trebui să acorde cea mai mare atenție etapei de elaborare a planului economic, urmărind corelarea tuturor indicatorilor de plan.Potrivit prevederilor decretului, pentru realizarea sarcinilor de plan, organele de conducere co
lectivă ale întreprinderilor, pre
cum și cele de Ia nivelul centra
lelor, trusturilor, ministerelor sînt 
obligate să ia măsuri și să acțio
neze pentru asigurarea bazei mate
riale, folosirea deplină a capaci
tăților de producție, desfășurarea 
ritmică a activității de producție, 
investiții și export, realizarea Și 
livrarea la termen, în condiții de 
calitate a producției, respectarea 
strictă a obligațiilor contractuale, 
încadrarea in nivelul costurilor 
planificate ș.a., astfel încit să se obțină rezultate optime la nivelurile prevăzute și în corelațiile stabilite prin plan. Aceasta inseamnă că în fiecare întreprindere este necesar să se acționeze ferm pentru creșterea productivității muncii, ridicarea calității produselor, afirmarea spiritului gospodăresc în utilizarea potențialului tehnic și material. Desigur, m-am referit la

Ce importanță

sarcinile economice ale fiecărei întreprinderi, dar, accentuez, ele sint nemijlocit legate de tema in discuție. O obligație de aceeași natură care revine conducerilor de întreprinderi este și dimensionarea 
personalului în concordanță cu 
condițiile de îndeplinire a sarcini
lor de plan. Deci, dacă într-o unitate economică se prevede că, pentru o anumită perioadă, nu sînt' posibilități de utilizare a capacităților de producție, potrivit planului, trebuie luate măsuri ca personalul muncitor disponibil — inclusiv personalul de conducere și personalul tehnic-administrativ — să fie constituit în formații de lucru și să efectueze activități productive, de reparații, întreținere, construcții sau alte prestări, în unități din cadrul aceleiași centrale sau minister, ori din cadrul altor ministere.Dacă se prevede reducefea volumului producției pe perioade mai lungi, organele de conducere colectivă vor reține numai personalul strict necesar, iar personalul devenit disponibil va fi transferat, potrivit legii, în alte unități. De asemenea, trebuie să se urmărească temeinica fundamentare a normelor și normativelor de muncă, asigurindu-se corelații corespunzătoare între drepturile individuale de retribuire în raport cu cantitatea și calitatea muncii depuse, creșterea productivității muncii și nivelul de realizare a producției fizice și a celorlalți indicatori în funcție de care se calculează și se eliberează fondul de retribuire.Sintetizind, aplicarea prevederilor acestui decret trebuie să asigure perfecționarea autogestiunii economico-financiare, întărirea ordinii și disciplinei in îndeplinirea sarcinilor de plan, îmbunătățirea sistemului de planificare și repartizare a fondului de retribuire, sporirea răspunderii organelor de conducere colectivă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan.
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VARIANTA

Fondul de retribuireFondul de retribuire
planificatplanificat de

preîntimpina asemenea fenomene, în decret se stipulează că la stabi
lirea gradului de îndeplinire a pro
ducției fizice nu se admite com
pensarea produselor nerealizate cu 
alțe produse sau sortimente, dacă 
legea nu prevede, în mod expres, o 
asemenea posibilitate. Fondul de

retribuire aferent indicatorului 
„producția fizică" se determină pe 
baza cantităților realizate din fie
care produs sau sortiment și a con
sumului de manoperă aferent, sta
bilit prin norme și normative pen
tru fiecare din acestea.

Cum se calculează practic fondul 

de retribuire în lumina noilor

prevederi legale?

buire. ............ u .. .... ......... .
zemul decreî se face de cătrs W 

unitate t economică, ■ ciu-tocadrâ- 
■rea to cbMaWto stobiOto frto pton.

Cum se stabilesc fondurile necesare

plății drepturilor de personal care

nu depind direct de realizarea

sarcinilor de plan?

*

producției fizice ca indicator de bază 

al calculării fondului de retribuire ?

Mă voi referi în mod deosebit la activitatea din industrie. Pentru celelalte ramuri — construcții, transporturi, agricultură ș.a. — sistemul de calculare a fondului de retribuire și eliberarea acestuia este același, cu deosebirea că acționează indicatori specifici. Pînâ in prezent, determinarea pe ansamblul întreprinderii a fondului de retribuire ce poate fi eliberat de bănci s-a făcut, de regulă, pentru toate categoriile de personal, in raport de indicatorul valoarea producției nete.Incepîn'd cu 1 octombrie a.c. vor acționa mai mulți indicatori, diferențiat pe categorii de personal. Astfel, pentru personalul muncitor 
retribuit în acord, exclusiv conducerea unității, se va ține seama de gradul de realizare a producției fi

zice. Firește, cu respectarea condiției de calitate, in sensul că produsele respinse ca necorespunzătoare calitativ se exclud din producția fizică realizată, pînă la remedierea defectelor de fabricație și asigurarea desfacerii lor.
Pentru personalul din conducerea 

unității și personalul necuprins în acord, calculul se face in raport de patru indicatori, și anume : export, producția fizică, producția netă, producția-marfă vîndută și încasată, pentru fiecare indicator fiind stabiliți, prin decret, coeficienți de calculare. Rațiunea acestei prevederi este întărirea răspunderii factorilor de conducere din întreprinderi pentru îndeplinirea sarcinilor de plan referitoare atît la producție, cit și la eficiența economică.Prin decret se statuează obligația tuturor unităților economice de a realiza toate produsele și sortimentele prevăzute in plan, potrivit contracteior încheiate, urmărindu-se Îndeplinirea cu prioritate a producției fizice destinate exportului. Producția fizică este principalul indicator in funcție de care se stabilesc veniturile în acord global, alături de alte condiții prevăzute de lege. S-a aprediat că in această etapă producția fizică exprimă cel mai bine eforturile depuse de fiecare colectiv pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, în concordanță cu ce

rințele generale ale economiei naționale. Așa cum sublinia recent secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, planul 
nu poate fi considerat îndeplinit 
dacă nu se realizează toate sorti
mentele prevăzute, O asemenea prevedere este menită să pună ordine în acest domeniu, curmindu-se tendința unor întreprinderi de a îndeplini pe global planul, produ- cînd .suplimentar unele sortimente mai simple, eventual cu valoare mai mare, dar nerealizînd anumite sortimente care sînt necesare economiei naționale. Tocmai pentru a se

Cum se asigură accelerarea

decontărilor intre mțreprUeri 

pentru mărfurile livrate ?
Din practică s-a constatat că veau o situație financiară ne- unele întreprinderi beneficiare a- corespunzătoare și din această

cauză nu puteau efectua la timp plata mărfurilor aprovizionate, creind greutăți financiare furnizorilor. în anumite situații, se ajungea chiar la un blocaj financiar în lanț. Referindu-se la cerința realizării producției, secretarul general al partidului a subliniat faptul că întreprinderile nu trebuie să producă doar de dragul producției, ci să realizeze ceea ce este necesar economiei naționale, deci să vîndă 
produsele și să încaseze Ia timp 
contravaloarea lor, asigurînd ast
fel finalitatea procesului economic, în acest sens, în cadrul măsurilor de perfecționare a mecanismului economico-financiar, în decretul despre care discutăm sînt cuprinse prevederi menite să determine accelerarea decontărilor între întreprinderi. Astfel, unitățile economice sînt obligate să ia toate măsurile pentru asigurarea disponibilităților necesare desfășurării normale a activității și menținerii permanente a capacității de plată, în vederea acoperirii la termen, in condițiile legii, a tuturor plăților pe care le au de efectuat. Totodată, se stabilește obligația cumpărătorilor aflați în incapacitate de plată de a solicita- credite bancare pentru plata furnizorilor care și-au respectat obligațiile contractuale, iar produsele au fost corespunzătoare cantitativ și calitativ. Asemenea credite se acordă cu dobîndă curentă pentru o perioadă de pînă la 90 de zile, sub controlul strict al băncilor, cu obligația asigurării tuturor condițiilor pentru restituirea lor în termenul stabilit. Este o prevedere importantă care, evident, va contribui la accelerarea decontărilor între întreprinderi.

Calcularea fondului de retribuire ce poate fi eliberat se face după scăderea din fondul de retribuire planificat a unor drepturi care trebuie plătite în mod obligatoriu, potrivit legii, personalului muncitor, și anume : sporul de vechime, 
compensația ce se acordă conform 
Decretului nr. 46/1982, sporul pen
tru condiții deosebite de muncă, 
sporul de noapte, sporul de șan
tier și indemnizațiile pentru con

cediul de odihnă. Pînă acum, la calcularea fondului de retribuire se avea în vedere întregul fond de retribuire planificat, fără exclude- ' rea acestor drepturi. Noua prevedere asigură o mai strînsă corelare între fondul de retribuire ce poate fi eliberat de bănci și drepturile individuale de retribuție rezultate în raport cu gradul de realizare a producției fizice și, respectiv, a - altor indicatori de plan.
Ce sarcini revin organelor 

financiar-bancare pentru aplicarea

pre vederilor decretului ?
La ședința comună a Consiliului Național al Agriculturii și consfătuirii cu activul din industrie și investiții, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra necesității ca economiștii, organele financiare din întreprinderi, din județe, din toate sectoarele, precum și ministerele, întregul aparat financiar-bancar să-și îndeplinească cu mai multă răspundere și cu mai mare exigență atribuțiile pe care le au în ceea ce privește modul în care se cheltuiește fiecare leu, prevenind utilizarea unor fonduri fără temei legal, fără eficiență. Sint obligații care revin direct organelor financiar-bancare și în legătură . cu calcularea, eliberarea și controlul utilizării fondului de retribuire, în acest sens, Ministerul Finanțelor, băncile finanțatoare, organele de control financiar-preven- tiv și intern au sarcina să exer

cite, Ia toate nivelurile, un con
trol riguros asupra legalității plății 
retribuțiilor și asupra modului de 
calculare a fondului de retribuire 
planificat în raport cu gradul de 
realizare a producției fizice și a 
celorlalți indicatori în raport de 
care se eliberează fondul de retri
buire. Băncile și celelalte organe de control au obligația să ia măsuri pentru recuperarea sumelor plătite fără respectarea dispozițiilor legale. Dealtfel, decretul pre

vede răspunderi și pentru conducătorii unităților socialiste, șefii compartimentelor de muncă și retribuire a muncii și cadrele din compartimentele unde se întocmesc documente pentru plata retribuției, in legătură cu realitatea și legalitatea calculării drepturilor de retribuire și corecta raportare a îndeplinirii sarcinilor și indicatorilor care condiționează plata integrală a retribuției.în esență, prevederile decretului sint menite să asigure o circulație bănească sănătoasă, un raport judicios între sumele care se plătesc pentru retribuirea muncii și cantitatea de bunuri materiale efectiv pusă la dispoziția economiei naționale. Totodată, măsurile cuprinse în acest act normativ stimulează colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi să acționeze cu răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, valorificarea și dezvoltarea patrimoniului încredințat, realizarea unei eficiențe economice cit mai ridicate in vederea asigurării resurselor necesare atît sporirii veniturilor din muncă, cit și participării intr-o măsură cit mai mare la dezvoltarea generală a societății.
Convorbire realizată de 
Corneliu CÂRLAN
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COLOCVIILE Scinteil
Dezbateri ideologice 0 literar-artistice ® de istorie

FĂURITORII SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
modele de spirit revoluționar și dăruire patriotică 
îndatoriri ale creației teatrale și cinematografice românești

„Avem nevoie de filme bune, revoluționare, care să 
prezinte mărețele realizări ale poporului nostru, să mo
bilizeze și să înfățișeze eroi care să constituie un model 
de muncă și de viață“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Apelul la crearea unei arte realiste, capabilă să oglindească 

realizările impresionante ale poporului nostru, progresul din ulti
mele decenii - este însoțit în cuvîntarea rostită la Mangalia de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de un prețios îndemn : creatorii din toate domeniile sint chemați 
să configureze in operele lor personaje reprezentative - pe mă
sura timpului pe care îl trăim și al marilor idealuri care ne, animă. 
Realizatorii filmelor, spectacolelor de teatru, scriitorii, muzicienii, ar
tiștii plastici sînt îndemnați să se aplece cu un mai viu interes și 
cu atenție sporită asupra oamenilor despre și pentru care creează - 
sesizîndu-le și punîndu-le în valoare frumusețea și noblețea : „Po
porul - in care tineretul are un rol de seamă - oamenii muncii sint 
cei care au realizat tot ceea ce am obținut in dezvoltarea socialistă 
a patriei noastre. Ei sînt eroii care trebuie să-și aibă locul in film, 
in teatru, in poezie, in artă, in literatură, in pictură, in toate dome
niile creației artistice. Pe ei trebuie să-i prezentăm". Viața, gindu- 
rile, sentimentele, faptele oamenilor realizate in clocotul marilor 
șantiere, în agricultură, în laboratoare, spiritul revoluționar ce 
ii caracterizează, caldul patriotism ce îi animă - toate acestea sînt 
izvoarele fundamentale ale creației artistice. Eroii cu adevărat va
loroși devin memorabili deopotrivă prin adevărul uman pe care-l 
reprezintă șl prin forța lor de’ fascinație, prin capacitatea lor de 
a declanșa energii nebănuite. Doar prin asemenea eroi, ce au darul 
de a propulsa un elevat ideal, un nou model uman, modelul revo
luționarului, al comunistului - arta își îndeplinește cu adevărat 
misiunea de a contribui la formarea, în masele largi, a unei con
științe înaintate.

Despre „nevoia de modele" - temă care concentrează în mod 
deosebit reflecția, preocupările creatorilor - se pronunță în Co
locviile „Scinteii” : actorii Mircea Albulescu și Ion Besoiu, director 
al Teatrului „Bularidra", și regizorii Mircea Cornișteanu, de la Teatrul 
Național din Craiova, și Mihai Dimiu, profesor la I.A.T.C.

Dialectica personajului 
exemplar

--- ..... Mircea ALBULESCU ====—=J

Incontestabil — înălțarea perso
najului la statura eroului exemplar 
este o cerință importantă ce de
curge din misiunea revoluționară 
a artei, din angajarea ei, care con
feră artistului cea mai înaltă dem
nitate — de a ridica oamenii pină 
la acea înălțime, supremă, care c 
conștiința comunistă. Interesant, totodată, modelul e un imperativ ce coincide cu o nevoie interioară a oamenilor. O necesitate foarte actuală. Ca artist pot să-mi dau seama de aceasta după reacția cea mai frecventă a publicului (adică ceea ce eu numesc : jumătatea activă a spectacolului). In teatru, în film, modelul apare sub cea mai directă, comunicativă, permeabilă formă. Nu prin armonii, ambianțe coloristice, proporții, forme abstracte. ci — printr-un om. Un om ce stă în fața oamenilor cu ideile, cu atitudinile lui. Reacția imediata și cea de durată a spectatorilor traduce valoarea reprezentativă și modelatoare a personajului.Sînt convins că problema modelului, pe cit de acută pe atît de gingașă, cere o mare subtilitate și flexibilitate a gîndirii și demersului creator. Și mă gîndesc că este necesar ca —• sub impulsul apelului ce ne-a fost făcut recent — noi toți să reflectăm mai atent la citeva adevăruri intime ale creației adevărate și să adîncim mai pătrunzător fina relație dialectică dintre viață și artă.După credința mea, a ’ realiza eroi capabili să devină modele nu vine în contradicție cu obiectivitatea reflectării, ci presupune chiar o mai pregnantă aprofundare a ei. Metoda realistă, care propune drept cîmp al inspirației ceea ce e semnificativ în realitatea și năzuințele societății — este instrumentul ideal în realizarea unor eroi dintre cei mai impunători și cuceritori ; modele mai convingătoare poate decit cele, nu lipsite de atracție, ale unor etape precedente, decît cele ale clasicismului și romantismului (căci modelul are caracter istoric).M-am gîndit adesea că, în fond, modelul nu poate exista în afara dorinței de a-1 avea, de a-1 urmări, de a-1 cunoaște. El există, se configurează în raport cu dorințele ce îl creează. Esența modelului e aproape de noi. Nu există model de personaj care să nu fie profund legat și pină la un punct determinat de societate. Personajul lipsit de atari legături e resimțit ca neverosimil, fals. Societatea e cea care cere un anume model. 
Modelul e impus de ceea ce e mai 
bun în om, de exemplul concret al

i n e m ac
• Misterele Bucureștilor : PATRIA
(11 86 23) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15.
• Ciprian Porumbescu : CENTRAL 
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
• La capătul liniei : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.30; 17,30: 19,30.
• Departe de Tlperrary : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30: 17.30: 19,30.
• Setea : COTROCENI (49 48 48)
— 13,30; 18,30.
• Viraj periculos : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20.
• Haiducii lui Șaptecal : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17.15; 19, la 
grădină — 20,30.
• întoarcerea din iad : FLAMURA
(85 77 12) — 9: 11; 13,15: 15,30: 17,45: 20, 
GLORIA (48 46 75) — 9: 11,15: 13.30;
15,45; 18; 20.
• Nea Mărin miliardar : MODERN 
(23 71 01) — 9: 11,15: 13,30: 15.45: 18: 20.
• Buletin de București : PACEA 
(60 30 85) — lu,30; 17,30; 19.30.
• ștefan ccl Mare : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19.30.
• B.D. la munte și la mare : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11.15: 13.30; 15,45: 18: 20.
• Femeia dispărută : EXCELSIOR 

oamenilor celor mai înaintați. Dar 
el e impus, mai ales, aș zice, de as
pirațiile caracteristice societății res
pective. De aceea, artistul hotărît să creeze eroi exemplari e chemat să observe realitatea, să-i extragă . esențele, să remodeleze eroii la 11 granița dintre realitate și proiectul uman fundamental al acestei so- ' Pietăți. E hot'ărîtbi" deci ca artistul să extragă tendințele timpului și să le încorporeze în eroi ; în personaje care, fără a fi copii fotografice ale realității, să exprime 
ceea ce are ea mai bun, idealurile 
și țelurile majore.Cred, cu alte cuvinte, că mode
lul are în artă structura și funcția 
individului care făurește istoria. 
E determinat de ca, dar, o dată 
creat, o determină la rîndui său, 
acționind asupra conștiinței umane. Cum spunea Tudor Vianu — păstrîndu-și autonomia, dar și soli- darizîndu-se, modelele dau tonul 
evoluției sociale, politice, culturale. Dacă este adevărat că omul trebuie să se recunoască în modelele literaturii și artei, este tot atît de clar pentru mine că el trebuie să fie totodată surprins, impresionat, pus pe gînduri, emoționat de ele, ca de o imagine nu întru- totul știută a bogăției și complexității umane, ca de o imagine care să-1 îndemne la autodepășire. 
Funcția eroului exemplar este aceea 
de a sugera că idealurile sint pe

Caractere puternice, 
oameni vii, adevărați 

■ Mircea CORNIȘTEANU-------------Epoca pe care o parcurgem este cu adevărat una de mari înfăptuiri, atit în planul material, cit și în cel spiritual. Munca și1 lupta pentru edificarea în România a societății socialiste, a unui om nou, cu o conștiință pe măsura timpurilor pe care le trăim, ridică probleme de o mare complexitate, presupun uriașe eforturi din partea noastră, a tuturor celor care dorim să ne vedem patria cit mai frumoasă, mai bogată și mai stimată în lume. Arta este și ea datoare să slujească acelorași țeluri, să fie și ea la altitudinea epocii pe care o străbatem. Mă întreb cum ar putea s-o facă mai bine decît căutîndu-și 
sursele dc inspirație în realitatea 
imediată, în faptele de muncă Ș>

(65 49 45) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Revanșa — 14; 16; Mult mai de 
preț e iubirea — 18; 20 : FLACĂRA 
(20 33 40).
• Valul’ verde : FESTIVAL (15 63 84)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Desene animate: DOINA (16 35 38)
— 9; 10,30; 12; 13.30.
• Melodii la Costineștl : DOINA — 
15; 17; 19, BUZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 
17,30: 19,30.
• Ancheta a stabilit : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20.
• Călătorul cu cătușe : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17,15; 19,30.
• Contrabandă la vamă : COSMOS
(27 54 95) — 0,30;’ 11,30; 13,30; 15,30;
17.30: 19,30.
• Elvis : CULTURAL (83 50 13) — 9:
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, SCALA 
(11 03 72) — 8,45; 11; 13,15: 15,30; 18;
20.15.
• Cobras CAPITOL (16 29 17) — 9:
11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.30, la grădină
— 19.45.
• Adio, dar rămin cu tine : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11: 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Despărțire temporară : FEROVIAR 
(50 51 40) - â: 12: 16; 10.
• Cascadorul Hooper : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 
20. LIRA (31 71 71) — 15,30; 18; 20, la 
grădină — 20,15.
• Moscova nu crede in lacrimi : 
UNION, (13 49 04) — 10; 13; 16; 19. 

măsura oamenilor și de a le stimula 
vocația prometeică și de construc
ție, creație, transformare a lumii. Mai ales dacă ne gîndim la eroii istoriei, vedem destul de clar că modelul nu e identic cu exemplul, ci mult mai complex. Nu trebuie 
urmat ca atare. Menirea lui este de 
a întreține idealuri, de a naște as
pirații, de a trezi și dinamiza dis
ponibilități do gindire și de sim
țire.Acțiunea eficientă a modelului nu trebuie văzută, cred, sub forma identificării, ci ca o fascinație continuă, ca o intensă gravitare în jurul lor, ca o încercare permanentă a oamenilor de a se apropia de ele. Și aceasta : o vreme. Pină cînd dialectica vieții propune alte modele noi. Căci, după părerea 
mea, nu se poate concepe un mo
del (nici uman, nici artistic) ab
stract, ci numai unul încărcat de 
virtualități umane după cum nu 
se poate concepe unul imuabil, 
osificat, dat o dată pentru totdeau
na, în afara dinamicii existenței, 
a atitudinilor în schimbare ale oa
menilor. Un model creat la impulsurile vieții o influențează. Viața confirmă modelul, ascultă o vreme de chemarea lui. Apoi propune un altul, adaptat, fie și numai prin nuanțe, noii etape. Mo
delul e deci un proiect uman va
riabil raportat la țelurile cele mai 
înaintate. Așa, de pildă, nu cred că greșesc afirmînd că eroul reprezentativ al omului cu cea mai înaltă conștiință astăzi diferă de cel de acum cîteva decenii. Să ne amintim de accentul pus pe comu
nistul de omenie, pe valoarea com
petenței asociate spiritului revo
luționar, pe vocația organizatorică 
și mai ales pe aportul gindirii vii, 
spiritului creator — activat dc în
credere în viitor și de înalt patrio
tism.In sfîrșit — a zugrăvi modele nu înseamnă a edulcora realitatea, ci a surprinde conflicte dramatice, frămîntări majore, semnificative, care și ele contribuie la frumusețea eroului. Nu e vorba, sînt convins, să configurăm oameni fără probleme, neliniști, căutări și nici să excludem personajele, modelele negative. Pentru a înălța eroi ai 
nevoie de termeni de contrast, 
spiritele nobile se cer confruntate 
cu personalități de aceeași talie pe 
care să le înfrîngă cu argumentul 
ideii și faptei lor. Aș observa că un anume conflict poate exista și între modele. Modelul individual, tradus prin personaje felurite, poate prezenta o diferență față de modelul proiectat de societate în raport cu care își asumă anumite libertăți.Mai mult, lupta dintre model și 
ceea ce vrea el să influențeze exis
tă și în interiorul lui. De aici de
curge falsul unor croi lineari, mo
nolitici, fără îndoieli, fără între
bări, și chiar fără umbre ori 
penumbre. Există o luptă în in
teriorul oricărui personaj exemplar, căci el nu numai că reflectă de la început, dar se și relaționea- ză mereu la dialectica vieții. Oricum, modelul în viață și în artă 
este o „locomotivă" a devenirii, a 
progresului uman.

de eroism pe care oamenii mun
cii, și prin aceasta înțeleg poporul 
întreg, le pun la îndemîna tuturor 
artiștilor. De-a lungul mileniilor, la noi sau aiurea, viața, munca, tradițiile, greutățile, nefericirea sau bucuriile propriului popor au constituit izvoarele principale de inspirație pentru oamenii de artă. Nu avem nevoie decît să privim în jur cu atenție și subiectele operelor noastre nu vor întîrzia să apară. Așa, dealtminteri, procedează majoritatea covîrșitoare a artiștilor noștri.Are loc insă, uneori, un fenomen curios. Problemele vii pe care le pun viața și practica muncii de fiecare zi apar în unele dintre textele dramatice, ca și în unele scenarii cinematografice sche

• Omul păianjen se Întoarce : CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9 ; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20, AURORA (35 04 86) — 9; 11.15; 
13,30: 15,45: 18; 20.
• Camionul de cursă lungă : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
• A fost odată un Hollywood : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11.30; 14.15; 
17; 19,30.
• Dublu delict : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Iubire fără soare : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17.15: 19,30.
• Drumul spre Rio : TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20, la gră
dină - 20.45, GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20.
• Școala curajului III : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16: 18 : 20.
• Bobby Deerfield : GRADINA FE
ROVIAR (50 51 40) — 20.
• Războiul stelelor : GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 20.
@ Dreptate pentru toți : GRĂDINA 
MODERN (23 71 01) — 20.
• Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia: PARC HOTEL (17 08 58)
— 20.15.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Filumena Marturano — 11; 

matice, sărăcite de conținut, contrafăcute, inventate parcă, dînd cititorului sau spectatorului senzația de artificial, de rupt de viață, nereușind să-1 convingă. Acestea nu fac altceva decît să ie compromită . și să îndepărteze spectatorii. Ne stau la îndemînă însă și numeroase exemple de adeziune totală a publicului la spectacole și filme inspirate din actualitate sau din trecutul de luptă al poporului nostru, care dovedesc din plin că interesul pentru astfel de teme este. mare. Mă gîndesc la opere de ținută, care au comună pasiunea cu care pun în dezbatere probleme arzătoare ale contemporaneității sau ale trecutului privite cu ochii omului de astăzi, încercarea de a spune răspicat adevăruri esențiale despre oamenii acestui pămînt și, prin aceasta, despre om în general.Avem nevoie, astăzi mai mult decît oricind, nu numai de teme și subiecte importante, ci și de tratări adecvate ale acestora, iz- vorîte din profunda cunoaștere a realității, din contactul nemijlocit al autorilor cu viața, din curajul de a spune lucrurilor pe nume, in numele idealurilor minunate pe care le slujim cu toții, creatori și consumatori de artă.Avem, de asemenea, nevoie, noi, practicienii teatrului, ca în piesele pe care le punem în scenă să găsim caractere puternice, minți 
luminate, oamenii vii, adevărați, 
care-și pun întreaga forță, și dacă

Eroi semnificativi pentru 
ideologia unei epoci
----= fon BESOIU =============Meseria actorului nu este doar să se prefacă, ci și să prefacă, adică să transforme. Cum se petrece acest lucru știm, cel puțin teoretic, și mai învățăm practic la fiecare repetiție și la fiecare filmare. în al doilea rînd, simțim că și de noi de

pind acele treptate, dar profunde 
mutații in atitudini și mentalități, 
în modul de a gîndi și a acționa al 
celor care; din întunericul sălii, ne 
privesc și ne ascultă, și pentru care scena reprezintă o școală de educație, o tribună a confruntării și dialogului. Factorii care determină această influentă pot fi doar cu greutate identificați, definiți și măsurați, dar nu această temporară neputință este esențială acum. E de domeniul evidenței că setea 
de teatru și interesul pentru filmul 
românesc de care ne bucurăm în 
ultimul timp au fost cîștigate da
torită implicării acestor arte in 
problematica vieții contemporane, racordării adevărului trecutului la cel al prezentului, situării în miezul incandescent al trăirilor celor pe care-i iubim Si dorim să-i slujim cu toate puterile noastre.Actorul este distribuit în roluri ; el creează pe scenă personaje. Dar 
cind devin aceste personaje eroi ? Probabil, în momentul în care izbutesc să se detașeze de contextul concret al conflictului și să devină semnificative pentru ideologia unei epoci. vMarea bucurie a tinereții mele artistice a fost rolul Stelică Fotea din piesa lui Paul Everac „Feres
tre deschise". Un personaj stenic, de un optimism funciar, care izbutea să-și potrivească faptele cu

Exponenți ai conștiinței 
colective

■ l,;;............... ........ Mihaiîncă de la începuturile esteticii, acum 23 de secole, Aristotel scria că poetul tragic, extrăgîndu-și eroii din elemente de viață, dintre oameni, trebuie să îi restituie vieții, oamenilor, în reflectări idealizate,

Zbor deasupra unul cuib de Cuci — 
19,30; (sala Atelier) : Gimnastică sen
timentală — 10.30; între patru ochi (B) 
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandrâ" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 10; O zi de 
odihnă — 15; Cu ușile închise — 19; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : An
chetă asupra unui tînăr care nu a fă
cut nimic — 10,30; Cabala bigoților — 
19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 20.
O Teatrul de comedie (16 64 60) ; Doi 
tineri din Verona — 19.
® Teatrul de operetă (14 80 11) ; Lă- 
sați-mă să cînt — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Autograful și Serpentina — 
10; Șapte martori — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19,30; (grădina Batiștei) :
Funcționarul de la Domenii — 20.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
între caftan și smoking — 18.30.
© Circul București (11 0-1 20) : „Popeye 
marinarul și corabia veseliei" — 10;
16; 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 11; (în parcul 
„23 August") : Tigrul purpuriu că- 
ruia-i plăceau clătitele — 11. 

este necesar și viața, în slujba lup
tei pentru făurirea unei lumi noi. 
intr-un cuvînt — avem nevoie dc 
eroi pe care să-i înfățișăm spec
tatorilor noștri și pe care aceștia 
să-i poată lua drept model. Toate 
epocile istorice și-au avut modelele 
lor umane, avem și noi astăzi la 
îndemină asemenea oameni prin
tre cei care construiesc noua 
orinduire in țara noastră : să le prezentăm ca atare în piesele și spectacolele noastre. Nu ne putem declara satisfăcuți de munca noastră dacă spectatorul nu duce cu sine, ieșind de la un spectacol de teatru sau de la cinematograf, o încărcătură emoțională și de gînduri care să-1 facă să-și pună întrebări, să caute răspunsuri la ele și să încerce să ajungă, măcar ideal, la înălțimea unora dintre eroii care i~au fost prezentați. Nu cred că arta poate sau trebuie să ofere soluții, dar am convingerea că ea este datoare să 
aducă în discuție cele mai arză
toare probleme ale vremii și să 
pună în circulație modele umane. Din acest > punct de vedere atît dramaturgia, cit și teatrele noastre rămîn încă datoare. Avem dramaturgi, actori, scenografi și regizori de primă mărime, cu care ne putem mîndri oriunde în lume : să punem aceste forțe intr-un mod tot mai responsabil în slujba ideilor care ne animă, a nobilului ideal al omului societății noastre, care construiește socialismul în România.

vorbele, iar vorbele îi exprimau gîndurile. Au mai existat asemenea întilniri fericite în viața mea de actor : Cloșcuț din piesa „Procesul Horia" de Ăl. Voitin. personajul Vlad din piesa Liei Crișan 
„Intre noi doi n-a fost decit tăcere", rolurile din filmele „Pute
rea și adevărul", „Cartierul vese
liei", „Vifornița".Recentul îndemn al secretarului general al partidului, rostit la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico- educative din 2—3 august, de a reda 
„realitatea, dar să găsim nu ne
ghina, nu putregaiul din pădure, ci 
să găsim copacii tineri, să găsim 
tot ceea ce este bun și demn în so
cietatea noastră, in munca și viata 
constructorilor socialismului" — este expresia unei stringente necesități pe care o simțim atît noi — oamenii de artă — cît și publicul. Nu este vorba despre reluarea șabloanelor festiviste ale anilor ’50, despre reîntoarcerea la idilismul care a grevat atîta relațiile dintre frumos, bine și adevăr. Dramaturgia nu poate trăi în afara conflictului. în afara contradicțiilor, ea nu este scutită de supunere la legile dialecticii. Important este să prezentăm inteligibil și credibil 
modul in care se dezvoltă și în
vinge gîndirea creatoare, să expli
căm prin mijloacele artei procesul 
istoric al devenirii societății noas
tre, raporturile dintre individ și 
colectivitate, relația individului cu 
istoria. Sînt probleme centrale ale politicii partidului nostru și ca atare ele devin cu necesitate si problemele centrale ale artei noastre.

DIMIU ........ .... ...—.
„trebuie să-i înfățișeze așa cum 
sînt și totuși mai de soi". Teatrul să Ie fie contemporanilor „oglindă și tipar", să-i răsfrîngă, dar și să le ofere model, gîndea Shakespeare. Cu atît mai mult, sub semnul unei

DE LACetățenii care își depun economiile bănești la C.E.C, beneficiază de multiple drepturi și avantaje, printre care și păstrarea secretului privind numele depunătorilor, 
ale titularilor și operațiile efectuate 
de C.E.C. Legea finanțelor și Statutul C.E.C. reglementează că informații în legătură cu sumele depuse la C.E.C. se dau de orga- ' nele Casei de Economii și Con- semnațiuni numai în scris pe bază de cerere scrisă sau de adresă, cu condiția prezentării libretului sau indicării numărului acestuia :— titularilor libretelor de economii ;— persoanelor indicate prin clauza de împuternicire înscrisă în libret, dar numai pentru operațiile efectuate de acestea ;— depunătorilor, numai pentru sumele depuse de aceștia pe numele altor persoane ;— persoanelor împuternicite de către titulari prin procură sau prin- tr-o altă formă de împuternicire legală, în limitele stabilite prin împuternicire ;— părinților și titularilor, pentru depunerile aparținînd titularilor minori ;

ideologii revoluționare care își propune nu numai să analizeze lumea, ci și să o transforme, teatrul capătă îndatoriri de căpetenie. iar oamenii de teatru — responsabilități aparte. „Scriitorul poartă o răspundere în fața societății care l-a format", declara, in 1963, Sartre ; dar, preciza el. într-o țară socialistă, răspunderea este organizată. iar la noi (in Occident — n.n.) nu".în România, socialismul a manifestat această grijă bivalentă. Inerente dibuiri și poticniri au însoțit începuturile acestui drum, pe care apoi izbînzile au devenit jaloane din ce în ce mai dese, astfel că încă de pe acum sîntem în prezența unui grup • compact de eroi scenici, viabili și, în bună măsură, remarcabili. Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru de la Mangalia are, printre altele, darul de a contura o serie din problemele stringente pentru arta actuală ; depinde de noi, practicienii, o traducere în viață cît mai benefică, soldată și cu chipuri inedite în galeria de onoare a eroilor noștri specifici. Avem nevoie de imagini artistice menite să concretizeze aspirațiile devenirii fiecăruia dintre noi ; eroi care să se poată constitui intr-un model, un prototip pentru mîine.Poate niciodată în realitatea țării noastre eroismul nu a fost, atît de frecvent, un adevărat fenomen de mase. în condiții naturale, adesea dure, nenumărati au fost aceia care și-au dat măsură eroică pe culmea Făgărașilor și în adîncu- rile Porților de Fier, au creat lacuri alpine pentru hidrocentrale și au desecat lacuri fluviale ca să crească holde. îi dăruiesc Dunării un al patrulea braț, sapă labirinturi ale belșugului în zeci de mine ; sau, de-a curmezișul, sub București, trudesc ca legăturile dintre oameni să devină tot mai ușoare.în plus, în anii noștri, aspirind către o nouă calitate a vieții, implicit dorim o nouă calitate a oamenilor ; in mod necesar, modelele de eroi nu pot fi decît învestite cu premisele noii calități.Aceste preocupări nu funcționează numai la nivelul elaborării dra- maturgice, ci și la cel al scenei. Punerea în lumină a eroilor se cuvine a fi preocuparea de bază a spectacolelor. Vom căuta actori capabili să Iradieze frumusețe lăuntrică, să contureze imaginea unor eroi credibili, să contamineze spectatorul cu bogăția lor lăuntrică și, mai ales, a acelor eroi. Căci, „acto
rii fac parte dintre învățătorii 
cei mai inl'luenți ai publicului (...). 
Mai ales asupra tineretului orașelor 
în care funcționează marile teatre, 
apoi in cercuri concentrice din ce in 
ce mai largi (...). Actorii au deci o 
răspundere uriașă față de contem
poranii lor" — scria Tudor Vianu despre înaintașul ncfstru. Constantin Nottara. strălucit exponent al breslei. A fost, în epoca lui, „interpretul cel mai de seamă al figurilor tradiționale ale istoriei noastre (...), a înviat (...) pe scenă măreția acestor ctitori (...). Dobîn- dea pe scenă o măreție care provenea din stilul întregii lui manifestări. întocmai ca Antoniu al lui Shakespeare, cind ridica brațul părea că pune lumii o cunună". Să aducem, prin eroii contemporani întruchipați scenic, cununile ce se cuvin vremurilor noastre socialiste. Colocvii realizate de

Natalia STANCU

C.E.C.— persoanelor înscrise la dispoziția testamentară, numai după decesul titularului și numai pentru soldul existent la data decesului ;— moștenitorilor legali sau testamentari, prin atestarea acestei calități de către organele notariale sau instanțele judecătorești, numai pentru soldul existent la data decesului titularului.Potrivit legii, nici un alt organ de stat sau persoană în afară de cele arătate mai sus nu are dreptul să ceară date informative asupra titularilor, depunătorilor și operațiilor efectuate de aceștia la Casa de Economii și Consemnați uni.Personalul muncitor al Casei de Economii și Consemnațiuni, al unităților care fac operații pentru C.E.C. și al altor instituții bancare este obligat prin lege să păstreze secretul în ceea ce privește numele depunătorilor și ale titularilor depunerilor, sumele economisite și orice alte date în legătură cu operațiile efectuate pe numele acestora. încălcarea acestor prevederi este pedepsită de lege.

A MUNCI CU ÎNALTĂ
RĂSPUNDERE

(Urmare (lin pag. I)nismui social sau ar infesta atmosfera dintr-un colectiv ; ci mai ales pentru că ea ar putea afecta in mod real înfăptuirea obiectivelor etapei actuale.In felul acesta, răspunderea pentru păstrarea sănătății și vitalității organismului social se împletește organic cu răspunderea tie proprie
tar al mijloacelor de producție. întreg edificiul economiei naționale — înălțat cu atit efort și dăruire — iși poate pune 'în valoare integral vastele sale disponibilități in ceea ce privește dezvoltarea in continuare a patriei, creșterea nivelului de trai și a calității vieții numai in măsura in care munca noastră este pătrunsă de voința de a gospodări cu maximă grijă avuția care ni s-a încredințat sub forma mijloacelor de producție, de cercetare, de instruire, pentru a ne fructifica propriile capacități de muncă și creație. Nu sînt puține cazurile cînd un muncitor de înaltă calificare lucrează piese de valoarea unui apartament. Ce pierdere pentru societate ’ ar aduce superficialitatea care ar putea conduce la rebutul unei asemenea piese ?. Sint foarte frecvente cazurile cînd un om al muncii are încredințate mijloace de producție de sute de mii, chiar de milioane de lei. Cum le gospodărește, cum le utilizează ? Apare deci lim- - pede că valorificarea integrală a propriilor noastre eforturi — încorporate în moderna bază tehnico-ma- terială pe care am edificat-o, în per- . fecționarea propriei noastre pregătiri — depinde mai mult ca oricind 
de munca noastră, care, prin calita
tea și răspunderea cu care este 
prestată, poate amplifica aceste pre
mise materiale și umane sau, dim
potrivă, le poate diminua. Iată de ce in etapa actuală răspunderea de ade
vărat proprietar reprezintă condiția 
esențială a înfăptuirii tuturor obiec
tivelor pe care ni le propunem, cerința de frontispiciu a realizării unei noi calități in toate domeniile. Avem aici in vedere nu numai răspunderea față de propria muncă, ci față de aceea a tovarășilor noștri, cu 
alte cuvinte răspunderea ca stare de 
spirit, care să nu permită instalarea automulțumirii sub orice formă s-ar manifesta aceasta și să alimenteze acea atmosferă de exigență și autoexigență în viața fiecărui colectiv proprie realizărilor durabile și prestigioase.De cite ori, în munca noastră, în viața noastră nu-și face loc mentalitatea de a lua ca etalon, în exclusivitate, doar cerințele zilei de azi, fără preocuparea atît de necesară față de cerințele tot mai complexe ale zilei de mîine. Iar această mentalitate, obișnuința de a raporta totul la trecut, poate genera auto- mulțumire ; pentru că succesul apare doar ca rezultat, nu și ca punct de plecare pentru alte izbînzi. Or, o dimensiune extrem de importantă a răspunderii comuniste este aceea a 
situării permanente cu fața spre 
viitor, a evaluării realizărilor și prin 
prisma exigențelor, evident mai 
inalte, ale zilei de miine. Rapor- tîndu-ne și la viitor, vom înțelege mai' bine răspunderile prezentului, munca noastră va căpăta noi perspective, noi criterii de evaluare. Cind secretarul general al partidului a relevat necesitatea de a crea o perspectivă 
clară muncii și activității partidului și poporului, a conturat orizonturile clare ale unui generos cimp de afirmare răspunderii comuniste, subliniind o caracteristică majoră a sa. A privi mereu înainte, a îndrepta permanent fața spre viitor este o legitate a evoluției societății contemporane, iar pentru comuniști constituie o îndatorire și o sursă de satisfacție in plus : acolo, in viitor, se vor împlini visurile noastre de azi. Pentru că noi construim în egală mă sură și pentru viitor, pentru a ne putea prezenta cu cinste și demnitate in fața generațiilor care vor veni, a istoriei socialiste a României.
tv

DUMINICA 18 SEPTEMBRIE 
PROGRAMUL 1

8,00 Dialog cu elevul de la seral. Ina- 
gurarea ciclului de consultații

8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei. Munca — izyc 

al bunăstării
9.30 Bucuriile muzicii (color)

10,00 Viața satului (parțial color)
11.45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,05 Album duminical
1'5,00 Telesport
18.50 Film serial (color). „Fram". Episo

dul 4. „o viață nouă"
19.45 Telejurnal (parțial color)
19.55 Laureat! ai Festivalului național 

„Cintarea României"
20.15 Telecinemateca. Ciclul : Dosarele 

ecranului. „Rapsodia albastră"
22.15 Antologia umorului românesa
22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
10,00 Matineu simfonia
11.30 Muzică ușoară
12,00 Instantanee
12.15 Melodii populare
12.45 Pe acest pămînt dura-vom cetate 

comunistă ! Emisiune de versuri
13,00 Farmecul muzicii
15.15 Cenacluri ale tineretului
1-5,40 Teatru TV : „Incurcă-lume" de A. 

de Herz
16,35 Desene animate
17,00 Serata muzicală TV
19,00 Caleidoscop muzical (I)
19,4'5 Telejurnal
19.55 Telerama
20,25 Caleidoscop muzical (II)
21,05 Din marea carte a patriei
21.30 Jaz în nocturnă
22.30 Telejurnal

LUNI 19 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15.05 Emisiune In limba maghiară (par

țial color)
17.50 100-1 de seri
18.00 Telesport
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 A patriei cinstire. Emisiune de ver

suri
20.30 Orizont tehnico-științific
21,00 Tezaur folcloric (parțial color)
21.30 Omul și sănătatea
21,40 Roman foileton. In viitoarea vleț.. 

— ultimul episod
22.30 Telejurnal (partial color)

PROGRAMUL !
15.00 Telex
15,05 Tineri interpreți laureatl al Fest! 

valului național „Cintarea Româ
niei"

15,35 Cenacluri ale tineretului
16,00 La început de săptămină
18.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Moștenire pentru viitor. Vas’>-i„' 

Alecsandri — poetul
21,00 De pretutindeni. Grecia — flori In 

piatră
21.30 Balerini ai Operei Româno din 

București
22.30 Telejurnal
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Adunarea festivă de la GalațiSîmbătă la amiază,, la Casa de cultură a sindicatelor din Galați — puternic centru metalurgic al țării — a avut loc o adunare festivă consacrată „Zilei metalurgistului" —tradițională sărbătoare a celor care plămădesc metalul patriei. La adunare au participat Paraschiv Benes- cu, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean de partid, și Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, reprezentanți ai Comitetului Uniunii sindicatelor din metalurgie și construcții de mașini, muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderi metalurgice, cercetători și proiectanți din institutele de profil, reprezentanți ai unor colective din mari unități industriale din țară.Adunarea a fost deschisă de Constantin Lefter, secretar al comitetului de partid al Combinatului siderurgic Galați.Din partea consiliului de conducere al Ministerului Industriei Metalurgice, au fost adresate participan-
Reprezentanții celor peste 215 000 de oameni ai muncii din siderurgia 

țării vă adresează înaltele lor simțăminte de recunoștință și adine 
respect față de strălucita clarviziune politică cu care conduceți destinele 
patriei și poporului nostru pe drumul propășirii și prosperității socialiste 
și comuniste, al întăririi independenței și suveranității naționale, față 
de gindirea și acțiunea dumneavoastră mereu cutezătoare puse in slujba 
păcii și progresului întregii omeniri.

înscrisă in calendarul sărbătorilor ce omagiază munca eroică a 
clasei muncitoare, a întregului nostru popor, „Ziua metalurgistului" 
reprezintă expresia înaltei prețuiri pe care partidul și statul nostru, 
dumneavoastră personal, stimate tovarășe secretar general, o aduc 
celor ce zi de zi și clipă de clipă trăiesc la temperatura marilor furnale, 
oțelării și laminoare, asigurînd piinea industriei — metalul — simbol al 
puterii economice și factor de consolidare a suveranității și indepen
denței naționale, de participare activă a României la circuitul valorilor 
materiale și spirituale pe plan mondial.

In acest moment sărbătoresc, care coincide în mod fericit cu împli
nirea a 18 ani de la Congresul al IX-lea al partidului — forum ce a 
deschis epoca de inegalabile transformări revoluționare în societatea 
românească și care poartă numele celui aflat la cîrma destinelor parti
dului și patriei — Epoca Ceaușescu — mctalurgiștii, indeplinihdu-și o 
datorie de înaltă cinste și onoare, țin să-și exprime întreaga lor recu
noștință pentru sprijinul nemijlocit, pentru orientările și indicațiile pe 
care le-ați acordat permanent colectivelor noastre de muncă și care 
au făcut ca astăzi industria siderurgică românească să se înscrie ca 
una din cele mai dinamice ramuri ale economiei naționale.

Tot ce am zidit in acest timp în siderurgia românească, din îndem
nul partidului, poartă pecetea gindirii dumneavoastră revoluționare, 
a ideilor fecunde și soluțiilor practice pe care le-ați oferit prin 
neobosita activitate dedicată făuririi unei Românii puternice din punct 
de vedere economic, liberă și independentă intre națiunile lumii.

Sintem mindri că vă putem raporta, stimate tovarășe secretar general, 
că întimpinăm sărbătoarea noastră cu importante sporuri în producție 
— expresie a răspunderii cu care înțelegem să îndeplinim neobosit 
sancinile pe care ni le-ați fixat în acest cincinal.

Prevederile recentului decret de majorare a retribuției personalului 
muncitor din metalurgie, începînd cu data de 1 octombrie a.c., nouă și 
expresivă dovadă a grijii și atenției cu care îi înconjurați pe cei din 
vetrele focului continuu ale țării, constituie un puternic imbold care 
ne mobilizează plenar forțele, pentru a participa în mod responsabil la 
înfăptuirea programelor de creștere suplimentară a producției și a 
eficienței economice, în conformitate cu hotărîrile adoptate de conducerea 
partidului și cu angajamentele ce ni le-am asumat în fața dumneavoastră.

Cu încrederea nestrămutată în politica înțeleaptă a partidului și 
statului nostru — al cărei strălucit arhitect sînteți dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — puternicul detașament 
de furnaliști, oțelari, laminatori, cocsari și trefilatori, de cercetători și 
proiectanți din institutele de profil se angajează în acest moment săr
bătoresc să muncească cu toată dăruirea, sporind continuu zestrea de 
metal a țării, spre măreția României- socialiste și a poporului ei.

★în încheiere, formații artistice de amatori au prezentat un bogat spec-
Astăzi este „Ziua metalurgistu

lui" — zi în care partidul nostru, 
întregul popor cinstesc munca neo
bosită, plină de dăruire a celor 
care, in cetățile cu foc continuu ale 
țării, asigură metalul necesar eco
nomiei naționale, adueîndu-și ast
fel contribuția la progresul si în
florirea necontenită a României so
cialiste.

în anii construcției socialiste și 
cu deosebire în ultimii 18 ani, me
talurgia a cunoscut o importantă 
dezvoltare in patria noastră, fiind 
în prezent in măsură să asigure 
in bune condiții necesitățile de 
metal ale economiei. Noile plat
forme ale metalurgiei s-au inte
grat organic în peisajul economic 
al țării. Au trecut doar 17 ani de 
cind, în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, au intrat în 
funcțiune primele capacități ale 
combinatului de la Galați, care 
azi este cea mai mare platformă 
metalurgică din țară. Cu 10 ani in 
urmă, tot in prezența secretarului 
general al partidului, au început 
să producă primele capacități ale 
combinatului de la Tîrgoviște, iar 
in urmă cu aproape patru ani, la 
Combinatul siderurgic Călărași s-a 
elaborat prima șarjă de oțel. In 
ultimii ani s-au ridicat moderne 
instalații metalurgice în diferite 
alte zone ale țării.

Ziua de azi reprezintă, desigur, 
un prilej de rememorare a reali
zărilor și faptelor de muncă 
din acest an ale celor care plă
mădesc metalul, dar și de analiză 
exigentă a neîmplinirilor, de contu
rare a acțiunilor viitoare consacra
te înfăptuirii in practică a indica
țiilor și sarcinilor formulate de se
cretarul general al partidului pri
vind ridicarea generală a nive
lului calitativ al activității în 
această importantă ramură a eco
nomiei naționale. Este vorba în
deosebi de măsurile care trebuie 
luate în fiecare unitate metalurgică

Era socialistăA apăruți ffSumarul numărului 17/1983 conține articolele : „Partidul — centrul vital al revoluției și construcției socialiste" „Continuitatea procesului revoluționar și imperativele dezvoltării conștiinței socialiste" ; „Legalitatea socialistă în procesul edificării noii orînduiri" ; „Autoconducerea în sistemul vieții noastre democratice" ; „Oprirea escaladării înarmărilor nucleare pe continentul european — 

ților la adunarea festivă, tuturor metalurgiștilor țării, cu acest prilej, felicitări, urări de noi succese și multă sănătate. Despre semnificația „Zilei metalurgistului" a vorbit tovarășul Costache Trotuș, adjunct al ministrului industriei metalurgice, directorul general al Centralei industriale siderurgice Galați, care a subliniat importantele înfăptuiri înscrise de industria noastră metalurgică, îndeosebi in ultimii 18 ani de cind in fruntea partidului și statului se află cel mai stimat și iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, contribuția personală a secretarului general al partidului, prin îndrumarea și sprijinirea fermă și permanentă a progresului metalurgiei în ansamblul dezvoltării eco- nomico-sociale a țării.înlr-o atmosferă entuziastă, parti- cipanții la adunarea festivă au adoptat o telegramă adresată C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, între altele :

★tacol omagial dedicat metalurgiștilor țării. (Agerpres) 
pentru utilizarea cu înalt randa
ment a capacităților de producție, 
pentru înfăptuirea riguroasă a pro
gramului de asimilare a noi mărci 
de oțeluri și sortimente de produse 
de prelucrare metalurgică, pentru 
gospodărirea cu înaltă răspundere a 
resttrselor de materii prime și ener
getice, reducerea substanțială a con
sumurilor materiale. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este necesar ca oamenii muncii din 
această ramură să demonstreze ca
pacitatea metalurgiei românești de 
a fi competitivă pe plan interna
țional, producînd oțeluri, laminate 
și alte produse cu caracteristici 
tehnice și calitative superioare, re
alizate în condițiile unei înalte efi
ciente economice.

Cum se știe, începînd cu data de 
1 octombrie a.c., metalurgiștii vor 
beneficia de majorarea retribuției. 
Nouă și expresivă dovadă a grijii 
cu care sint înconjurați oamenii 
muncii de la vetrele cu foc continuu 
ale țării, majorarea retribuției, îm
preună cu celelalte măsuri adoptate 
de partidul nostru pentru legarea 
nemijlocită a veniturilor oamenilor 
muncii de rezultatele obținute în în
deplinirea planului la toți indicato
rii vor stimula puternic munca de 
înaltă productivitate, calitate, și efi
ciență, spiritul gospodăresc, iniția
tivele creatoare ale celor ce mun
cesc în industria metalurgică.

De ziua lor, adresăm harnicilor 
metalurgiști urarea de a obține 
succese tot mai mari în activitatea 
pe care o desfășoară și ne ex
primăm convingerea că ei vor 
munci cu abnegație și spirit re
voluționar pentru înfăptuirea exem
plară a obiectivelor ce le revin din 
hotărîrile Congresului al XU-lea și 
Conferinței Naționale ale partidu
lui, sporindu-și contribuția la creș
terea avuției naționale și a ve
nitului național — baza sigură a 
progresului și prosperității țării, a 
creșterii bunăstării întregului popor.

nr. 17/1983cerință vitală a securității și păcii internaționale".în numărul de față se publică rubricile „Dezbateri", „Confruntări 
ideologice contemporane", „Răspun
suri la întrebări".Se publică, de asemenea, „RECOMANDĂRI DE TEME PENTRU ÎNTREGUL SISTEM AL ÎNVĂȚĂMÎN- TULUI POLITICO-IDEOLOGIC ÎN ANUL DE STUDIU 1983/1984".

Sîmbătă seara a sosit în Capitală președintele Partidului Socialist de Stingă din Norvegia, Theo Koritzin- sky, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele, a fost întimpinat de tova
Cronica zileiLa librăria „Mihai Eminescu" din Capitală a fost deschisă, sîmbătă la amiază, o expoziție de carte academică sovietică. Organizată sub egida Academiei Republicii Socialiste România, expoziția reunește circa 400 de cărți, volume recent apărute în Editura Academiei de Științe a U.R.S.S., „Nauka". în expoziție sint prezentate, de asemenea, cărți publicate de Editura Academiei de Științe a R.S.S. Kazahă.în deschiderea expoziției au luat cuvîntul acad. Alexandru Graur,
vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 18 septembrie, ora 21 — 21 
septembrie, ora 21. în țară : După o ră
cire de scurtă durată, vremea se va în
călzi din nou. Cerul va fi variabil, cu

@ SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT

Campionatele naționale de gimnastică 
feminină

Lavinia Agache — pe primul Ioc la individual compusLa Deva au continuat ieri după- amiază campionatele naționale de gimnastică feminină, cu spectaculosul concurs al exercițiilor liber alese. Numeroșii spectatori au asistat la o luptă foarte strînsă între fruntașele gimnasticii românești, cu evoluții excelente, în care s-au distins gimnastele Lavinia Agache. Ecaterina Szabo și Laura Cutina, prin exerciții de înalt nivel internațional.Evoluția campioanelor europene Ecaterina Szabo și Lavinia Agache, întrecerea între aceste două gimnaste de frunte au satisfăcut cerințele și pretențiile publicului. De exemplu, la sărituri, Lavinia Agache a avut o evoluție de prim rang, amîndouă sal
FOTBAL

Cele șapte meciuri de ieriDintre cele șapte meciuri care s-au jucat ieri, să începem cu cel de, la Craiova, Universitatea — F.C. 
Argeș 3—0 (2—0), scor net, care arată că învingătorii, chiar fără Că- mătaru și Bălăci, apoi și fără Ște- fănescu, accidentat în prima jumătate de oră — sînt în creștere de formă, reușind să treacă repetat peste o apărare reputată cum este aceea a piteștepilor. Golurile au fost înscrise de Irimescu (ambele din penalti) și Țicleanu. Să sperăm că lâ 24 septembrie Ștefănescu, Cămătaru și, alături de ei, Bălăci vor reapărea în formația craioveană cu ocazia derbiului etapei viitoare, Sportul studențesc — Universitatea, veritabilă repetiție înaintea meciurilor-retur ale ambelor echipe în „Cupa U.E.F.A.".Derbiul județului Hunedoara, 
Corvlnul — Jiul 0—2 (0—0), a avut mai puține calități televizive decît ne-am fi așteptat, și aceasta mai ales din vina gazdelor. Corvinul a jucat mult mai puțin coerent decît altădată, iar jucătorii cu aptitudini fotbalistice recunoscute, cum sînt Klein, Meteuț, Gabor, Dubinciuc și alți colegi, au lăsat adesea impresia neputinței. în schimb, vechea echipă divizionară a minerilor din Valea Jiului, fără jucători cu „nume sonore", s-a dovedit nu numai plină de ambiție, dar și cu mijloace tactice însușite spre a dobîndi un rezultat pozitiv pe teren advers. Au marcat : Cura și Stana.în celelalte partide : Petrolul — 
S.C. Bacău 0—1 (0—1), cu un penalti ratat de ploieșteanul Toma și cu băcăuanii evoluînd în zece jucători (Penof — eliminat) ; Dunărea — 
F.C. Olt 0—0 ; Politehnica Iași — 
F.C. Bihor 0—0 ; C.S. Tîrgoviște — 
A.S.A. 1—1 (1—1) golurile fiind marcate de Ceorceri și Pitaru ; F.C. 
Baia Mare — Chimia 3—1 (1—0) prin punctele înscrise de Mureșan, Rosz-

AZI, PE STADIONUL „23 AUGUST"

Primul cuplaj interbucureștean al sezonuluiPînă vineri seară se vînduseră 40 000 de bilete — ne informa ieri dimineața conducerea I.E.A.B.S. Faptul dovedește interesul extraordinar cu care bucureștenii așteaptă re- întîlnirea cu tradiționalele cuplaje.Terenul principal al stadionului „23 August", complet refăcut, oferă condiții bune pentru cele două partide.Prima, Rapid — Dinamo, ora 15. 
Formația Rapidului : Mânu — Popescu, Pîrvu, Sameș, Mincu — Rada, Ion, Petre — Avram, Damaschin, Manea. Portarul Ion Gabriel, ca și Cojocaru, rămîn indisponibili. Dina
mo : Moraru — Rednic, Marin, Nicolae, Stănescu — Dragnea, Mulțescu, Augustin, Custov — Nemțeanu, Ia- mandi. Este posibilă și recuperarea

în campionatul de rugbiîn etapa a V-a, care se desfășoară azi, la București, Steaua — C.S.M. Sibiu (stadionul Steaua — ora 10) și Dinamo — Știința CEMIN Baia Mare (stadionul Olimpia — ora 10,30) ; la 

rășii Iosif Banc, membru al Comitetului- Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., și Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)
membru al Prezidiului Academiei Republicii Socialiste România, și V. I. Aperian, redactoc-șef al Editurii „Nauka" din Moscova, care au subliniat că expoziția de Ia București se înscrie în cadrul tradiționalelor schimburi științifice, culturale și informaționale existente între cele două țări.Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Expoziția va rămîne deschisă pină la 21 septembrie. (Agerpres)
înnorări mai accentuate în nordul si es
tul tării, în prima zi a intervalului, unde 
pe alocuri vor cădea ploi însoțite de 
descărcări electrice. în rest, ploi izola
te. Vîntul va sufla slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor oscila 
între 5 și 15 grade, izolat mai coborîte 
în estul Transilvaniei, iar cele maxime 
între 18 și 28 de grade, mai ridicate la 
sfîrșitul intervalului. Dimineața, local, 
ceață.

turile fiind notate cu 10! Ecaterina Szabo a fost și ea aproape de nota maximă, obținind la ambele sărituri p,95. La sol, Ecaterina Szabo, dar și Laura Cutina au obținut nota maximă — 10!Și acum iată punctajul primelor trei clasate : 1. Lavinia Agache, cu un total de 79,30 puncte ; 2. Ecaterina Szabo — 78,90 puncte ; 3. Laura Cutina, cu 78,325 puncte.Pe echipe, s-au clasat în ordine : Dinamo (374,55 puncte); C.S.S. Onești (370,375 puncte) ; C.S. Petrolul Ploiești (361,425 puncte).
Sabin CERBUcorespondentul „Scînteii"

nai, Tulba (11 m), respectiv, Veri- geanu.în clasament conduce Jiul, dar este un clasament cu totul provizoriu, valabil doar 24 de ore, fiindcă miezul etapei, meciurile dintre puternicele bucureștene își vor spune abia astăzi cuvîntul asupra ordinii echipelor diviziei A.
Clasamentul de o zi

Jiul ■■ 4 3 0 1 6—4 6
Steaua 3 2 10 8—1 ' 5
Sportul studențesc 3 2 10 7—1 5
Univ. Craiova 4 2 11 7—1 5
Dinamo 3 2 10 6—0 5
F. C. Olt 4 13 0 4—2 5
S. C. Bacău 4 2 11 3—3 5
Politehnica 4 0 4 0 1—1 4
F. C. Baia Marc 4 12 1 4—6 4
A.S.A. 4 12 1 4—6 4
Rapid 3 111 4—5 3
C. S. Tîrgoviște 4 0 3 1 3—5 3
Chimia 4 112 3—6 3
F.C. Bihor 4 0 3 1 2—5 3
Corvinul 4 0 2 2 2—5 2
F. C. Argeș 4 10 3 3—7 2
Dunărea C.S.U. 4 0 2 2 1—5 2
Petrolul 4 10 3 4—9 O

Etapa a V-a(24 septembrie)Reprogramată sîmbătă. 24 septembrie. etapa a V-a impune în frunte meciul de 15 București dintre Spor
tul studențesc și Universitatea Cra
iova, cele două reprezentante ale noastre în „Cupa U.E.F.A.". ambele aflate cu numai patru zile înaintea partidelor retur pe care le vor susține la Graz și, respectiv, la Split.Celelalte partide ale etapei : 
Steaua — Politehnica Iași, Dunărea
— Dinamo, F. C. Olt — F. C. Argeș, 
Corvinul — F. C. Baia Mare, A.S.A.
— Petrolul, F. C. Bihor — Jiul, S. C. 
Bacău — C. S. Tîrgoviște. Rapid va juca, la Rîmnicu Vîlcea, cu echipa locală Chimia.

lui Andone, dar nu și a lui Movilă.Al doilea meci, Sportul siudențesc — Steaua, ora 17. In formația studenților, în locul lui Mihail, suspendat, posibil să joace tînărul Mezaros sau chiar, în postură inedită. Terheș. 
Formația probabilă a Sportului stu
dențesc : Speriatu — Mezaros. Cazan, Iorgulescu, Munteanu — Coraș, Pană, Șerbănică — Terheș (FI. Grigore), Sandu, Hagi. La Steaua, Fodor în locul lui Eduard, suspendat. Nici o altă schimbare, deci cu Pițurcă și Lăcătuș vîrfuri (ambii au marcat șapte din cele opt goluri ale Stelei în primele două meciuri). Formația Steaua : Iordache — Iovan, Marin, Tătăran, Fodor — Balint, Petcu, Pușcaș, Ma- jaru — Lăcătuș, Pițurcă.
Petroșani, Știința — R. C. Sportul studențesc ; la Iași, Politehnica — Universitatea Timișoara.Meciul etapei va avea loc la Constanta : Farul — R. C. Grivița roșie.

Unități fruntașe în întrecerea 
pentru îndeplinirea planului 

și angajamentelor pe acest anîn întreaga țară continuă să se desfășoare în ritm susținut întrecerea socialistă, amplă angajare a colectivelor de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi, din agricultură, unități din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii, din alte sectoare ale producției materiale pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1983.Pe baza rezultatelor obținute în cele opt luni care au trecut din acest an și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți in criteriile de oiganizare a întrecerii, la sfîrșitul lunii august*) pe primele locuri se situează :
' IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 

ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI
Locul I : Mina Filipeștii de Pă

dure, județul Prahova, cu 782,6 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8 la sută la producția fizică. 7,6 Ia sută la producția netă. 8,4 la sută la produc- ția-marfă vîndută și încasată. 17,8 la sută la volumul de pregătiri miniere, 10 la sută Ia productivitatea muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost ' mai mici decît cele planificate cu 7,8 la sută, iar consumurile de materiale cu 9,6 la sută decît cele normate.Locul II : întreprinderea minieră Rovinari, județul Gorj.Locul III : Cariera Cîmpu lui Neag, județul Hunedoara.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
DE ENERGIE ELECTRICA 
PE BAZĂ DE CĂRBUNE

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Oradea, cu 405,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 11,6 la sută la producția de energie electrică la bornele generatoarelor și la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național ; unitatea s-a încadrat în prevederile de plan privind productivitatea muncii și a redus consumul de combustibil convențional pentru producerea energiei electrice și termice ; cheltuielile realizate au fost mai mici decît cele prevăzute în buget cu 11,2 la sută.Locul II : întreprinderea electro- centrale Deva.Locul III : întreprinderea elec- trocentrale Craiova.
ÎN INDUSTRIA METALURGICĂ 
— SUBRAMURA METALURGIEI 

FEROASE
Locul I: întreprinderea de fler 

Vlăhița, județul Harghita, cu 512,8 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8,3 la sută la producția fizică, 6,8 la sută la producția netă, 1,9 la sută la produc- ția-marfă vîndută și încasată, 8,6 la sută la productivitatea muncii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 1.5 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 0,6 la sută.Locul II : întreprinderea „Ciocanul" — Nădrag, județul Timiș.Locul III : Combinatul de oțeluri speciale Tîrgoviște.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— SUBRAMURA UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER.

PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de uti

laj chimic „Grivița roșie" — Bucu
rești cu 801,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8,6 la sută la producția netă, 1,2 la sută la producția fizică, 3.3 la sută la pro- ducția-marfă vîndută și încasată. 9.3 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute și la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 7,9 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 7,3 la sută.Locul II : întreprinderea mecanică de utilaj chimic București.Locul III : întreprinderea mecanică Tîrgoviște.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA CHIMIE 

ANORGANICĂ
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : întreprinderea chimică 

Dudești — București cu 1103,1 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 34,9 la sută la producția netă, 6,8 la sută la producția fizică, 29,3 la sută la pro- ducția-marfă vîndută și încasată ;

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sînt calculați pe șapte luni.

ÎNSĂMÎNȚĂRILE DE
(Urmare din pag. I)mase disponibile, asigurîndu-se, printr-o întreținere exemplară, funcționarea lor neîntreruptă, ziua și noaptea.Condițiile specifice din această toamnă, determinate de lipsa îndelungată g precipitațiilor, impun să se dovedească din partea mecanizatorilor și a specialiștilor o înaltă răspundere și exigență pentru respectarea cu strictețe a normelor tehnice privind executarea arăturilor și pregătirea terenului, Pretutindeni, mecanizatorii

depășiri de plan au mai fost obținute la export, beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mal mici decît cele planificate cu 3,1 la sută, iar cele materiale cu 2,1 la sută.Locul II : Combinatul de îngrășăminte chimice Năvodari, județul Constanța.Locul III : Combinatul chimic Făgăraș.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de trico
taje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 1189,8 puncte.Principalii indicatori de fost depășiți cu : 0,9 la producția netă. 1 la sută ductivitatea muncii, 1,5 labeneficii, 1,7 la sută ia producția- marfă vîndută și încasată : depășiri de plan au mai fost obținute la export, producția fizică și la livrări de mărfuri la fondul pieței ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 3 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 16,9 la sută.Locul II: întreprinderea „Ades- go“ — București.Locul III : întreprinderea ..Tînă- ra gardă" — București.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 

SUBRAMURA MORĂRIT, 
PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 

FĂINOASE
Locul I: întreprinderea de mo- 

rărit și panificație Covasna, cu 
929,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 20,7 la sută la producția netă, 15,3 la sută la producția fizică, 10,7 la sută la pro- ducția-marfă vîndută și încasată, 8,4 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 2,4 la sută, iar cele materiale cu 2,5 la sută.Locul II : întreprinderea de mo- rărit și panificație Neamț.Locul III : întreprinderea de mo- rărit și panificație Teleorman.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și industrializarea cărnii 
de porc Timiș cu 549,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 30 la sută la producția de carne, 23,1 la sută la efectivele de porcine la sfîrșitul perioadei. 13,3 la sută la livrări de carne la fondul de stat ; depășiri importante de plan au fost obținute la beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 5,4 la sută.Locul Iî ! Combinatul pentru producerea și industrializarea cărnii de poge Ialomița.Locul III : întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Ulmeni, județul Călărași.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I î Trustul de construcții 

industriale și agrozootehnice Bucu
rești cu 259,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,6 la sută Iaproducția de construcții terminată, 11.7 la sută la producția netă, 12,9 la sută la productivitatea muncii ; cheltuielile totale la 1000 lei producție de construcții-montaj au fost mai mici decît cele planificate cu 1,2 la sută, iar cele materiale cu 5 la sută ; consumurile realizate de materiale, combustibili și carburanți au fost mai mici decît cele normate.Locul II : Trustul de lucrări speciale București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — REGIONALE 
DE CAI FERATE

Locul I : Regionala de căi ferate 
București cu 334,2 puncte.

au datoria să execute arăturile la adîncimea stabilită, cu îngroparea sub brazdă a tuturor resturilor vegetale. Totodată, specialiștilor, conducerilor unităților agricole le revine obligația ca la recepția suprafețelor arate să nu admită nici o concesie îh ce privește calitatea acestei lucrări.Executarea în condiții tehnice superioare a tuturor pregătirilor în vederea însămînțării orzului și griului constituie o sarcină de mare răspundere a tuturor organelor județene de partid și agricole, a tuturor organizațiilor de

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 10,7 la sută la producția netă ; 4,1 la sută la volumul de transport, 11,7 la sută la productivitatea muncii, 2,2 la sută la greutatea medie brută a trenului de marfă ; depășiri de plan au mai fost obținute și la beneficii ; cheltuielile totale au fost mai mici decît cele planificate cu 5,5 la sută; a fost redus consumul de combustibil și energie electrică.Locul II : Regionala de căi ferate Timișoara.Locul III : Regionala de căi ferate Constanta.
ÎN DOMENIUL 

COMERȚULUI INTERIOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat alimentară Rm. Vil- 
Cea cu 322,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 9,5 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănun- clu- V1 tu ’ 10,2 la suta la volumul desuta ia desfacere pe un lucrător ; vitezade circulație a mărfurilor a fost mai mare decît cea planificată ; cheltuielile de circulație realizate la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 7,9 la sută, iar nivelul fondului de retribuire la 1 000 lei desfacere cu 5,7 la sută.Locul II : întreprinderea comercială de stat mixtă Rovinari. județul Gorj.Locul III : întreprinderea comercială de stat alimentară Tirgoviște.

ÎN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană a 

cooperativelor de producție, achi
ziții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Gorj cu 591,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,3 la sută la producția industriei mici, 8 la sută la prestări servicii pentru populație. 4,4 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul, 5 la sută la beneficii, 27,6 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; depășiri importante de plan au fost obținute la export ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 12,8 la sută.Locul II : Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții. desfacere a mărfurilor și de credit Vîlcea.Locul III : Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții, desfacere a mărfurilor și de credit Iași.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea econo

mică de odihnă Snagov cu 556 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 17,4 la sută la prestări de servicii pentru populație, 20,4 la sută la desfaceri de alimentație publică, 13,5 la sută la beneficii, 27,4 la sută la încasări medii pe un lucrător, 17,7 la sută la coeficientul de utilizare a capacității de cazare : cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 4 la sută.Locul II : întreprinderea de hoteluri ș.i restaurante Eforie Nord.Locul III : întreprinderea de hoteluri și restaurante Mangalia.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Caraș-Severin cu 1 340,9 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 31,2 la sută la încasări din activitatea de producție și prestări servicii, 29,3 la sută la producția și prestările in unități fizice, 23,5 la sută la prestările de servicii pentru populație, 23,1 la sută la beneficii ; depășiri de plan au mai fost obținute și la producția netă ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă și prestări de servicii au fost mai mici decît cele planificate cu 6 la sută, iar cele materiale cu 13 la sută.Locul II : întreprinderea județeană de ‘gospodărie comunală și locativă Bacău.Locul III : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Neamț. (Agerpres)
TOAMNĂpartid de la sate. Ele au datoria să desfășoare o susținută muncă politică și organizatorică, să mobilizeze pe toți mecanizatorii și specialiștii la executarea lucrărilor în timpul optim și la un înalt nivel calitativ, în spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii, pentru ca însămînțarea culturilor de toamnă să se desfășoare în condiții cit mai bune, spre a se pune baze trainice recoltelor superioare de grîu și orz din anul viitor.

® LASERUL MĂSOA
RĂ OZONUL DIN AT
MOSFERĂ. Pe vîrful Zugs’ pitze, cel mai înalt pisc din Republica Federală Germania, a fost dată în exploatare o nouă și neobișnuită instalație de mă- 1 surat : un laser care emite fulgere luminoase scurte in atmosferă. Analizînd „ecourile lumi- 1 noase" reflectate de la o înălțime intre 10 și 40 km, cercetăto- j, rii de la Institutul „Max I) Planck" pentru optică cuantică ț și de la Universitatea din Mtin- chen vor putea controla cantita- I tea de ozon din atmosferă. „Gra- \ fie acestui brocedeu, putem mă- , jșura pentru prima oară pe o perioadă mai îndelungată repartizarea ozonului la diferite altitudini 

ale stratosferei. Exactitatea măsurătorilor ne va permite să constatăm dacă, intr-adevăr, stratul terestru de ozon este in pericol" — subliniază partici- panții la realizarea acestui proiect. Precizarea se referă la ipoteza emisă în anul 1974 de doi oameni de știință americani, ipoteză conform căreia stratul protector de ozon, de o importantă vitală pentru organismul uman, amenință să fie „perforat" în urma poluării atmosferice cauzate de om, în primul rind prin utilizarea carburilor de fluor și clor care intră în componența sprayurilor, cit și prin evacuarea de gaze de combustie din reactoarele supersonicelor care zboară la mari înălțimi.

O UN NOU TIP DE 
VACCIN ÎMPOTRIVA 
POJARULUI. Albert Sabin> părintele vaccinului antipolio- mielitic. a pus la punct un nou vaccin antipojar, administrabil prin aerosoli, vaccin care a fost experimentat cu succes. Știrea făcută cunoscută cu citva timp in urmă și-a găsit acum o confirmare intr-un studiu ale cărui rezultate au fost publicate de revista „Jama". și care a fost condus de Sabin și de colaboratorii săi de la Universitatea din Nuevo Leon (Mexic). Au fost vaccinați 160 de copii, fo- losindu-se două tipuri de vaccinuri — cel cultivat pe embrionii de găină, utilizat în mod obișnuit pentru vaccinurile subcu- 

O

tanee și cel cultivat pe celule umane duble.
® CEA MA! VECHE 

ROCĂ. Savanți australieni au descoperit fragmente de silicat de zirconiu a căror vîrstă este mai mare cu 400 de milioane de ani decît a oricărei alte roci cunoscute pînă acum. După părerea specialiștilor de la Universitatea națională a Australiei. probele găsite au luat naștere cel mai tîrziu la 300 de milioane de ani după formarea planetei noastre. Se deschide astfel o nouă pagină a istoriei

RETUTiNDEN!Pămîntului, care reclamă revizuirea concepțiilor referitoare la răcirea Terrei și la epoca formării straturilor de la suprafața planetei. Mineralul a fost găsit în munții din Australia de vest, iar vîrsta lui. a fost stabilită cu ajutorul unei metode care utilizează un fascicul de ioni. Este posibil ca acest mineral să fi fost una din componentele scoarței terestre primare.
® DIN ISTORIA ÎN

DEPĂRTATĂ A SICILIEI. în largul portului Marsala, din Sicilia, a fost descoperită, nu 

cu mult timp în urmă, o veche navă arabă lungă de 18 m. Atit nava, cît și încărcătura aflată la bord se găsesc într-o notabilă stare de conservare. Acum cinci ani, în aceeași zonă, specialiștii în arheologia subacvatică au descoperit o navă punică, încărcată cu obiecte ce atestau intensul trafic de mărfuri care se desfășura, cu secole în urmă, în această regiune maritimă. A trebuit să se scurgă aproape un mileniu — au afirmat specialiștii — pentru ca să se ajungă la detectarea primelor indicii privind prezența navelor arabe în jurul Siciliei. Navigatorii arabi au ocupat insula în perioada 800—1 100 e.n., după care au fost alungați de normanzi. Nava descoperită în largul Mar- saleî deschide perspectiva stu

dierii unor aspecte inedite ale acestei perioade.
• UN MOTIV ÎN 

PLUS PENTRU A FACE 
SPORT. Activitatea sportivă conduce, după cum este cunoscut, la ridicarea temperaturii corporale, in mare parte ca urmare a activității motorii. Un grup de fiziologi americani de la Universitatea din Michigan au emis ipoteza că un atare efect se poate datora și unui alt factor, și anume : eliminării în acest timp a unui tip aparte de proteine (pirogeni). Aceste proteine sint produse de regulă de globulele albe cind în organism este pe cale să apară o infecție ; „febra" care rezultă ajută la combaterea infecției, 

deoarece prin creșterea temperaturii crește eficacitatea acțiunii globulelor albe, incetînd astfel reproducerea unor bacterii sau virusuri. Deci, susțin fiziologii americani, iată un motiv în plus de a face sport.
• FESTIVAL AL DRA

MEI CLASICE INDIENE. La Delhi s-a încheiat Festivalul dramei clasice indiene, eveniment cultural tradițional în India. avînd menirea de a pune în valoare marile creații ale dramaturgiei clasice a acestei țări. Cu acest prilej, zeci de mii de spectatori au urmărit episoade din poemele epice străvechi „Ramayana" și „Mahabharata", prezentate de colective artistice de profesioniști și de amatori în diferite așezări ale tării.
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Expresie a interesului deosebit față de gindirea politică și activitatea prodigioasă ale președintelui

țării noastre consacrate făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, a păcii și progresului
A

In Mauritius a apârut volumul

PORT LOUIS 17 (Agerpres). - Ilustrare elocventă a amplei rezonanțe, 
a aprecierii deosebite de care se bucură gindirea și acțiunea politică ale 
președintelui României pe toate meridianele globului, a largului interes 
manifestat de opinia publică mondială față de marile realizări ale Româ
niei contemporane, care poartă amprenta strălucită a personalității secre
tarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Editura „Bahadoor Press" din Mauritius a apărut volumul 
„PREȘEDINTELE CEAUȘESCU Șl ROMÂNIA". Cartea, semnată de dr. A. S. 
Kanowah, are un aspect grafic de excepție, cuprinzînd ilustrații ale unor 
momente-cheie din biografia de revoluționar și om de stat a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pe supracopertâ sint prezentate aprecieri elogioase 

, ... ....................adresa personalității și politiciiale unor importanți șefi de stat la 
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

pre-

„Dedicat pămîntului care a dat viață unuia dintre cei mai mari oameni de stat ai zilelor noastre și minunatului său popor", volumul „Președintele Ceaușescu și România" se deschide cu un Cuvînt înainte în care se precizează că lucrarea își propune să prezinte „viața și realizările unuia dintre cei mai proeminenți oameni nolitici, gîndi- tori și neobosiți luptători pentru pace ai vremurilor noastre". „România este țara sa de naștere, însă el a creat o nouă imagine a României — România lui Ceaușescu. Astăzi, numele tării și al președintelui ei sint simbolic și semnificativ rostite împreună în întreaga lume".Evidentiindu-se profundele sentimente de stimă si respect de care se bucură președintele Ceausescu în întreaga lume, se relevă că ele se datorează faptului că este vorba de „un remarcabil conducător de partid si de stat, de un înflăcărat revoluționar și patriot, de n.n militant proeminent al mișcării comuniste și muncitorești internaționale și de un neobosit luntător pentru cauza libertății si independentei popoarelor, pentru progres social, cooperare și pace în lume".în Prefața semnată de dr. A. Naga, președintele Ligii de prietenie Mauritius-România. se precizează că „scopul cărții consacrate activității si deosebitelor realizări a’e președintelui Nicolae Ceausescu este de a face cunoscută remarcabila sa personalitate cititorilor din Mauritius si. în general, de pe continentul african". De asemenea, arată autorul Prefeței, „fiul iubit al României s-a distins în multiple ocazii ca un campion al păcii, fiin- du-i acordate numeroase înalte distincții internaționale pentru eforturile sale neobosite în favoarea unei lumi mai bune și mai drepte, care să asigure o pace durabilă si libertatea pentru toate popoarele".„Președintele Nicolae Ceaușescu acordă o importantă deosebită Africii și urmărește îndeaproape evoluția sa. Tocmai în lumina acestei atitudini foarte frățești am considerat necesar să prezentăm cititorilor noștri personalitatea sa larg recunoscută, care se bucură de prestigiul și dragostea nonoarelor lumii".Tn încheierea Prefeței, președintele Ligii de prietenie Mauritius- România adresează președintelui Nicolae Ceaușescu și poporului român prieten cele mai calde urări, exprimînd ..convingerea că eforturile pline de abnegație ale șefului statului român de a construi o lume mai bună vor fi încununate cu succes".Lucrarea, care se deschide cu portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, este împărțită în 15 capitole, ce tratează atît realizările poporului nostru în construcția socialistă, inițiate și puse în aplicare sub conducerea nemijlocită a. președintelui României, cît și ampla activitate internațională, răsunetul vast al concepțiilor novatoare, de mare viziune istorică, ale președintelui țării noastre cu privire la soluționarea marilor probleme cu care este confruntată omenirea.în capitolul „Istoria unei cauze, Istoria unui om", evidențiin- du-se rolul de continuator și promotor pe o treaptă superioară al aspirațiilor și luptei milenare ale poporului român pentru eliberare socială și națională pe care îl are președintele Nicolae Ceaușescu, se prezintă momentele principale ale istoriei poporului nostru. Se trece apoi la prezentarea biografiei revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Re- levînd momentul alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea Partidului Comunist Român,_ autorul scrie : „în 1965, în România a început epoca Ceaușescu, caracterizată printr-o dezvoltare economică și socială fără precedent, prin realizarea unor transformări ample și binefăcătoare în toate domeniile vieții economice, politice și litate dului Nicolae cauza socialismului și printr-o politică nouă de progres social și economic., pentru, dezvol-

tarea și modernizarea într-un mereu crescind a forțelor de ducție, pentru înflorirea științei, culturii și învățămîntului, pentru îmbunătățirea continuă a relațiilor de producție și organizarea societății, îndeosebi în ceea ce privește perfecționarea cadrului ei socialist și adîncirea structurii ei democratice".
„în domeniul politicii inter

naționale, președintele Nicolae 
Ceaușescu promovează principiile 
independenței, suveranității, egali- 

................... neamestecului

ritm pro-

sociale de Și a României, conducător statului, Ceaușescu în ca- al parti- președintele promovează democrației,

tății în drepturi, 
în treburile inter
ne și nerecurgerii 
la forță și Ia ame
nințarea’ cu forța, 
schimbul neîngră
dit de valori ma
teriale și spirituale, 
dezvoltarea și întă
rirea prieteniei și 
cooperării cu toate 
țările, în interesul 
păcii".„Nicolae Ceaușescu întruchipează atît trăsăturile unui militant activ pentru bunăstarea și. fericirea popoarelor, cit și pe acelea ale unui om de știință", subliniază autorul, exemplificând apoi eu numeroase date opera politică și științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, faptul că lucrările președintelui României au fost publicate în 130 de volume în 21 de limbi, fiind prefațate de remarcabile personalități ale vieții politice, culturale și științifice internaționale.

Tot în acest ca
pitol este înfățișată 
personalitatea po
litică și științifică 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Savant de renume mondial, lucrările sale — relevă autorul — au fost . publicate în numeroase țări ale lumii. „în semn de recunoaștere și înaltă apreciere a activității pe , care o desfășoară in domeniul științific, pentru diversele cercetări științifice efectuate în beneficiul omenirii, domnia sa a fost aleasă membru al unui mare număr de academii științifice din multe țări, a fost distinsă cu titlul de honoris causa. în afară de tatea in domeniul științei, mician doctor inginer- Ceaușescu desfășoară și o activitate socială și politică, membru ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și prim viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Domnia sa participă direct la marile evenimente politice, economice, științifice și culturale care au loc în țară".într-un alt capitol, intitulat 
„Epoca Ceaușescu — epoca marilor 
realizări ale poporului român", autorul scrie : „întreaga strategie a dezvoltării economice a României, începînd cu dimensiunile și ratele macroeconomice, prioritățile, proporțiile, orientările pe termen lung și terminînd cu economia internă a unităților de bază, cu viața din fabrici și cooperativele agricole, este marcată de gindirea președintelui Nicolae Ceaușescu — o gindire cutezătoare, cu rădăcini adinei ■ în realitate, cu o largă viziune în ceea ce privește proiectarea viitorului României. Dind dovada unei cunoașteri și înțelegeri profunde â istoriei, a obiectivelor și tendințelor dezvoltării economice și sociale a României, președintele Nicolae Ceaușescu a adus o înaltă contribuție la definirea și delimitarea etapelor de dezvoltare economică și socială a acestei țări, îndeosebi în ceea ce privește elaborarea conceptului de societate socialistă multi-

lateral dezvoltată și materializarea acestuia, concept care, în opinia sa, înseamnă dezvoltarea pe multiple planuri a societății, înflorirea tuturor domeniilor vieții sociale, inclusiv economia, știința și cultura, perfecționarea conducerii societății, crearea omului nou".în capitolul intitulat „Cel mai 
iubit fiu al poporului — permanent 
în mijlocul poporului", se reliefează în ansamblul său ceea ce autorul subliniază cu pregnanță : „Președintele Nicolae Ceaușescu a introdus în teoria și practica conducerii societății o nouă instituție — vizitele de lucru în unitățile economice, sociale și culturale. Legătura directă cu masele, analiza pe loc a problemelor ridicate de dezvoltarea socială și economică, discuțiile cuprinzătoare cu toate categoriile de oameni ai muncii, frecventele conferințe consacrate tuturor domeniilor de activitate sint trăsături definitorii ale stilului de lucru ce-1 caracterizează pe președintele Ceaușescu".„în același timp, ca urmare a concepției și stilului de lucru ale președintelui Nicolae Ceaușescu, toate

doctor activi- acade- Elena intensă EstePolitic

funcțiile de conducere a societății sint exercitate in România intr-im cadru politico-administrativ și juridic larg și profund democratic, a cărui principală caracteristică este participarea directă a cetățenilor, a tuturor categoriilor sociale, indiferent de naționalitate, la organizarea și conducerea vieții economice și sociale a țării".
„Președintele Ceaușescu — arhi

tectul noii etape de dezvoltare in
tensivă a României", — este titlul unui alt capitol în care se relevă că „unul , din principalele, obiective actuale este intrarea României în rîn-. dul țărilor cu un nivel mediu de dezvoltare și crearea condițiilor pentru apropierea de țările avansate din punct de vedere economic".în capitolul „Scrutind viitorul" se arată : „într-o lume de un dinamism fără precedent, în care capacitatea sporită a omulu; de a prefigura viitorul nu exclude posibilitatea surprizelor și presupune nu numai eforturi materiale, perseverente, de muncă și creație, ci și o deschidere largă spre nou, elasticitate în gindire, în acțiune, realism și cutezanță în luarea deciziilor, președintele Nicolae Ceaușescu se impune prin elaborarea de ample programe de dezvoltare economică și socială a României pină în 1990, precum și de programe cu o perspectivă și mai îndelungată de dezvoltare a sectoarelor și domeniilor importante pină în anul 2000." Sint înfățișate pe larg, în continuare, programele de perspectivă stabilite prin Raportul prezentat la cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. de secretarul general al partidului, președintele Republicii.

Capitolul „Dimensiunea mondia
lă a personalității politice a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu" pune 
în evidență înaltul prestigiu inter-

național al conducătorului partidului și statului nostru, amplul ecou al politicii externe a României, de pace, prietenie și cooperare cu toate popoarele lumii. „Ca și în 
marea epopee de luptă și muncă 
a poporului român pentru o viață 
liberă și demnă, perioada de cînd 
președintele Nicolae Ceaușescu 
conduce destinele partidului și țării 
se distinge în mod deosebit prin 
faptul că în politica internațională 
a României s-a înregistrat un 
extraordinar salt calitativ, în com
parație cu oricare din epocile an
terioare, un salt determinat de o 
viziune nouă, științifică și realistă 
privind multiplele și complexele pro
bleme ale lumii contemporane, ca
racterizat prin principialitate și 
constanță, dinamism, spirit de ini
țiativă, participare activă in cadrul 
marilor eforturi pentru apărarea 
păcii, promovarea prieteniei, co
laborării și înțelegerii intre po
poare".Relevînd profundul patriotism al conducătorului partidului și statului nostru, autorul evidențiază că „președintele Nicolae Ceaușescu oferă un minunat -exemplu de promovare constantă și fermă, de apărare a intereselor porului său, de implicare rectă în nobila activitate dezvoltare a relațiilor de prietenie și cooperare cu toate țările, de soluționare a problemelor majore ale omenirii pe baze noi, de înaltă principialitate". Se în acest sens, că Nicolae Ceaușescu, de un pătrunzător simț al istoriei, de o incomparabilă capacitate de a sintetiza strălucit fenomenele și tendințele majore ale vieții internaționale, oferă un sistem de gindire și acțiune deschis la nou, definit de o analiză atentă și multilaterală, liberă de orice scheme și dogme, a elementelor și proceselor politice și economice mondiale".Referindu-se la amplul dialog internațional purtat de șeful statului nostru, autorul relevă că „președintele Nicolae Ceaușescu a conferit un nou înțeles și un conținut superior întîlnirilor la nivel înalt, care au devenit momente de referință în dezvoltarea multilaterală a relațiilor bilaterale, in mai buna cunoaștere dintre popoare, în investigarea căilor de lărgire a colaborării, în diverse domenii, și de soluționare a numeroaselor și complexelor probleme mondiale". „Concepția novatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu privind viața și relațiile internaționale, activitatea sa prodigioasă pg plan mondial au contri- btiit decisiv la dezvoltarea raporturilor României cu toate țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare și nealiniate, cu alte țări ale lumii, precum și cu mișcări de eliberare națională", subliniază autorul, adăugind : „România este prezentă în dezbaterile din ultimii ani privind toate problemele majore ale omenirii, cu o contribuție substanțială și larg recunoscută pe plan • internațional la adoptarea de măsuri privind securitatea și cooperarea în Europa, realizarea dezarmării generale și în primul rind a celei nucleare, soluționarea pe cale politică a conflictelor și stărilor conflictua- le, eradicarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale, democratizarea raporturilor internaționale".Un loc deosebit este acordat, în cadrul lucrării, evidențierii „rolu
lui major al președintelui Ceaușescu 
în abordarea globâlâ și realistă a 
imperativului vital al lumii con
temporane — apărarea păcii". Se menționează, astfel, că „în ampla operă teoretică, în prodigioasa activitate practică ale președintelui Nicolae Ceaușescu, un loc central îl deține problema prevenirii războiului, eliminării factorilor ce a- menință pacea popoarelor, asigurării condițiilor internaționale care să garanteze o securitate reală, pacea, care să permită progresul întregii omeniri".Ultima parte a lucrării este consacrată prezentării concepției românești privind edificarea unei Europe unite, fără arme nucleare, crearea noii ordini economice internaționale, democratizarea raporturilor interstatale, creșterea rolului O.N.U, în același timp, sint menționate aspecte din activitatea desfășurată de conducătorul partidului și statului român, ale politicii externe, relevîn- du-se concordanța dintre idee și acțiune ce caracterizează demersul românesc pe marea scenă politică internațională, pentru soluționarea democratică, echitabilă a tuturor problemelor contemporaneității, pentru pace și progres, pentru afirmarea independentă și suverană a tuturor popoarelor și statelor lumii.

po- di- de
evidențiază, „președintele caracterizat

Realizările de seamă obținute de poporul român în anii noii orînduiri, 
programele și măsurile adoptate de partidul și statul nostru pentru asigu
rarea progresului permanent al României pe treptele civilizației socialiste, 
politica externă de pace și colaborare a țării noastre continuă să șe 
bucure de un larg ecou și de aprecieri unanime în paginile presei inter
naționale, în emisiunile dedicate politicii interne și externe românești de 
posturi de radio din diferite țări ale lumii.

In comentariile presei internaționale se relevă faptul că etapa cea 
mai densă in împliniri pe toate planurile pentru poporul român, în pro- 

i cesul de edificare a unei vieți noi, libere, independente și tot mai pros
pere, o constituie perioada de după anul 1965, de cînd la conducerea 
Partidului Comunist Român se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale cărui 
concepție politică revoluționară novatoare, profund umanistă și activitate 
politică prodigioasă au un rol determinant în elaborarea și transpunerea 
în viață a întregii politici interne și externe românești.

SituațiaBEIRUT 17 (Agerpres). — Toate pozițiile armatei libaneze din regiunea marelui Beirut, și cea muntoasă Aley. la est, au fost supuse unor violente bombardamente de artilerie, a anunțat postul de radio oficial libanez, citat da agenția France Presse.Au fost bombardate, de asemenea, pozițiile armatei libaneze din sectorul Souk El Gharb-Keyfoun, din sud-estul Beirutului. Armata a răspuns acestor tiruri, indică postul de radio, care precizează că au fost bombardate, totodată, suburbia de

din LibanBeirutului și localitatea Baab-est ada, unde se află palatul prezidențial.BEIRUT 17 (Agerpres). — După cum anunță agenția WAFA, Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a sosit la Tripoli, în nordul Libanului, unde a condus o reuniune în cursul căreia au fost examinate ultimele evoluții de pe scena palestiniană și libaneză. Yasser Arafat urmează să-și continue convorbirile cu membri ai O.E.P.
Saint Kitts-Nevis, un nou stat independent1 BASSETERRE 17 (Agerpres). - Arhipelagul Saint Kitts-Nevis, prima colonie a Marii Britanii din In- diile de Vest, va deveni la 19 septembrie stat independent. Avînd o suprafață totală de 269 kilometri pă- trați și o populație de 49 100 locuitori

(recensămîntul din 1976), cele două insule din Marea Caraibilor au o economie întemeiată în principal pe cultura trestiei de zahăr și a bunjiba- cului. Noul stat se va numi Saint Kitts-Nevis. Capitala este Basseterre.

Convorbiri
iugoslavo-americaneBELGRAD 17 (Agerpres). — Relațiile economice dintre Iugoslavia și S.U.A. au constituit tema principală a convorbirilor care au avut loc sîmbătă, la Belgrad, între Vidoie Jarkovici, vicepreședinte al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și George Bush, vicepreședintele S.U.A.Abordind situația de pe plan internațional, au fost evocate, între altele, relațiile Est-Vest, situația din Europa, cursa înarmărilor, dezarmarea, raporturile Nord-Sud și focarele de- criză din numeroase regiuni ale lumii. Exprimînd îngrijorarea față de relațiile încordate dintre marile puteri, partea iugoslavă a subliniat că neîncrederea dintre acestea constituie un factor care îngreunează ieșirea din criza existentă în situația mondială. Totodată, cei doi oameni de stat au exprimat păreri diferite asupra cauzelor actualei crize din relațiile internaționale.

Revista „THE TIDE", care apare în Bangladesh, a publicat un supliment — ilustrat cu fotografii — dedicat României și conducătorului eminent al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Articolele despre țara noastră și realizările ei în anii socialismului sint grupate, sub titlurile semnificative „România 
sez-prezintă", „România aduce oma
giul său 
Ceaușescu" 
dezarmare".Publicația rioadă istorică relativ scurtă. România a reușit să depășească starea de înapoiere economică din trecut și să se inscrie pe orbita unei dezvoltări puternice, moderne, în toate sectoarele, care a schimbat radical înfățișarea țării, nivelul de viață material și spiritual al pooulației.„Luînd in considerare realitățile sale istorice, sociale și naționale, aspirațiile sale tradiționale — notează revista — poporul român a ales calea socialismului. în prezent România se află într-o etapă nouă a dezvoltării sale — aceea a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate".Reamintind că un eveniment memorabil in viața întregului popor român a fost sărbătorit in acest an, cind conducătorul partidului și statului nostru a implinit 56 de ani de activitate revoluționară, fiind înconjurat cu sentimente fierbinți de dragoste si prețuire de către toți locuitorii țării, revista subliniază : „Săr- 
bătorindu-i 50 de ani de activitate 
revoluționară, poporul român a adus 
omagiul său bărbatului de stat. care 
a știut să aducă noi valori și înțe
lesuri trecutului său zbuciumat, dar 
glorios și de o rară demnitate. în- 
trucît, pentru existența unei țări este 
nevoie întotdeauna de adevărafi con
structori, președintele Nicolae 
Ceaușescu i-a construit cea mai 
bună structură posibilă. Prin marea 
sa clarviziune și înțelepciune, în 
strînsă legătură cu aspirațiile po
porului. prin mobilizarea deosebită 
a energiilor creatoare ale românilor, 
președintele Nicolae Ceaușescu a ri
dicat socialismul Ia statutul de cadru 
ideal al existenței naționale, ca o 
sursă de prestigiu și afirmare plena
ră în lume a unei țări independente 
și libere. O viață dedicată țării, o țară 
care și-a unit întru totul destinul 
cu cel al președintelui ei, prin foita 
cea mai durabilă in timp, dar atît de 
rară, aceea a unității dintre idee și 
faptă — aceasta este istoria Româ
niei in ultimele două decenii".Publicația prezintă, totodată, inițiativele întreprinse de țara noastră pe plan internațional, contribuția de seamă pe care România, personal președintele Nicolae Ceaușescu au adus-o și o aduc la promovarea dezarmării și întărirea păcii și înțelegerii intre popoare, la eforturile pentru lichidarea subdezvoltării și decalajelor economice, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.într-un supliment special închinat marilor succese ale poporului român în făurirea unei vieți noi, revista indiană „FAIR IDEA" își informează pe larg cititorii despre principalele realizări obținute in dezvoltarea economică a țării noastre, despre înfăptuirile din cincinalul in curs, despre bogata activitate internațională a partidului și statului nostru, sub conducerea înțeleaptă și cu participarea nemijlocită ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.într-un articol dedicat succeselor economiei românești în anii noii orînduiri, revista arată că „Româ
nia a realizat mari progrese pe ca
lea construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, in ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului, în întărirea independen
ței și suveranității naționale".Revista evidențiază, de asemenea, participarea activă a României la viața economică internațională, raporturile de cooperare cu toate statele lumii, subliniind că „în extin
derea relațiilor economice ale Româ
niei o importanță primordială a 
avut-o concepția novatoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind conținutul, formele și liniile 
directoare in colaborarea economică 

. și comerțul internațional".

președintelui Nicolae 
și „România — pace șisubliniază că, într-o pe-

Un alt articol, purtînd titlul semnificativ „Etica dezvoltării econo- ■ mice", relevă înaltul umanism și spiritul profund democratic care călăuzesc întreaga politică a partidului și statului nostru, care poartă amprenta gindirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, notînd, între altele : „în elaborarea strategiei economice, Partidul Comunist Român a pornit de la principiul profund umanist de a asigura condiții egale de dezvoltare tuturor regiunilor țării, printr-o amplasare rațională a forțelor de producție în teritoriu, concomitent cu asigurarea unei eficiențe generale
Presa internațională des
pre realizările poporului 
român, despre politica ex
ternă dinamică și construc
tivă promovată de țara 

noastră

a economiei naționale. Partidul Comunist Român se preocupă de creșterea economică nu numai ca o problemă de eficientă a efortului de construcție național, dar și ca o problemă de justiție socială. Dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție în întreaga țară va duce la adinei prefaceri nu numai pe plan economic, ci și pe plan social, in- fluențînd hotărîtor creșterea nivelului de viață al populației".Publicația informează, de asemenea, despre politica de pace și colaborare internațională promovată de țara noastră, despre activitatea amplă desfășurată de conducătorul partidului și statului nostru pe arena mondială, subliniind în context că 
„un rol deosebit este jucat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
nalitatc proeminentă a lumii 
temporane, luptător 
triumful cauzei păcii 
ții omenirii".Principala publicație gleză din Singapore, TIMES", a dedicat două pagini prezentării marilor succese obținute de România în anii socialismului. Un grupaj de trei articole evidențiază puternica ba?ă materială construită în România in anii noii orînduiri, care creează condițiile necesare pentru asigurarea unui ritm înalt de dezvoltare, atenția acordată de partidul și statul nostru realizării unei noi calități a vieții, măsurile adoptate pentru propășirea continuă a poporului român.In toate articolele publicate se scoate in evidentă contribuția hotări- toare a președintelui Nicolae Ceaușescu la progresele dobindite de poporul român în ultimii 18 ani.Revista sovietică „NOVOE VRE- MIA“ publică un amplu reportaj, de peste două pagini, ilustrat cu fotografii. care prezintă cititorilor viata nouă ce înflorește în patria noastră, ca rezultat al efortului intens de construcție al poporului nostru, sub conducerea P.C.R. Autorul reportajului relatează despre chipul nou al capitalei României, despre puternica dezvoltare economică pe care au cunoscut-o in anii socialismului orașele și satele tării, subliniind că succesele obținute in industrie, în agricultură, în construcții, în progresul științei și tehnicii se reflectă nemijlocit în nivelul de viată material și spiritual tot ridicat al oamenilor muncii din •noastră.într-o corespondentă specială București, ziarul ..SZAWY" relatează despre munca si viata puternicului colectiv muncitoresc de la uzinele „23 August" din Capitală, arătind că, răspunzind ape-’ lului conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind ridicarea pe o treaptă superioară a calității produselor. oamenii muncii de aici realizează locomotive, motoare de diverse tipuri și alte echipamente moderne care răspund celor .mai mari exigente
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ale partenerilor din zeci de țări ale lumii. Totodată, sint relevate condițiile tot mai bune de muncă și viață create de partidul și statul nostru pentru oamenii muncii din această uzină, ca și din intreaga țară.Cotidianul „RUDE PRAVO", organ al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, publică o amplă corespondentă despre metroul bucureștean și despre remarcabilele l-ealizări edilitare din capitala țării noastre, arătind că soluțiile tehnice la nivel mondial concepute și aplicate de specialiștii români la construirea magistralelor subterane, arhitectura modernă, dovedind rafinament și bun gust, a noilor cartiere de locuințe au contribuit la înfrumusețarea orașului și la dispariția diferențelor de altădată dintre centru și periferie.în încheiere se arată că metroul bucureștean iși va extinde în anii viitori magistralele, pe baza programului de perspectivă elaborat sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.._^”tr.-urr ai'ticol consacrat dezvoltării impetuoase a economiei românești in anii socialismului, cotidianul marocan „AL BAYANE" evidențiază justețea și ■ clarviziunea politicii Partidului Comunist Român de industrializare a țării, care a creat premisele cele mai favorabile pentru progresul dinamic al întregii societăți românești, pentru înflorirea multilaterală a țării și ridicarea permanentă a standardului de viață al populației.Ziarul scoate în evidență faptul ca etapa 'cea mai rodnică in dezvoltarea și modernizarea industriei și a celorlalte ramuri ale economiei românești a fost perioada de după Congresul al IX-lea al P.C.R., care l-a ales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu la conducerea partidului.Cotidianul de limbă engleză THE NATIONAL REVIEW" din Thailanda a publicat, la rindul său, un supliment special dedicat României, in care după o prezentare generală a țării noastre,_ sint evidențiate, prin articole detaliate, diverse aspecte ale realităților contemporane românești, viața și activitatea poporului nostru, frumusețile naturale ale țarii. Suplimentul reliefează într-un mod sugestiv profundele mutații înnoitoare pe care România le-a cunoscut în anii socialismului.Cotidianul peruan „EL OBSER- VADOR" publică. în pagina editoriala, articolul intitulat „România", în care relatează, între altele, despre calea proprie pe care o urmează țara noastră, sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru edificarea noii orînduiri, despre succesele obținute în construcția socialistă, în special în ultimii 18 ani. Ziarul relevă, de asemenea, că politica externă românească este atașată ferm principiilor dreptului și legalității, se caracterizează printr-o atitudine demnă pe arena mondială, care au determinat ca România și conducătorul ei să se bucure de un inalt prestigiu în lume.în Italia, publicația „PIEMONTE PORTA PALAZZO" a inserat articolul intitulat „Agricultura in România", in care relevă : „în economia românească, agricultura constituie ramură de bază, prioritară, de c depinde în bună parte ridicarea . velului de trai. în ultimele decenii, agricultura a înregistrat un amplu și complex proces de dezvoltare, prin intermediul căruia s-a urmărit valorificarea integrală a condițiilor pedoclimatice și economice favorabile de care dispune România". în continuare, publicația prezintă principalele măsuri adoptate de partidul și statul nostru, la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru valorificarea integrală a fondului funciar, pentru crearea unor mari sisteme de irigații, pentru îmbunătățirea ferti-' lității terenurilor slab productive, pentru dotarea agriculturii cu mijloace tehnice moderne și cadre de specialiști — măsuri, care au ca efect făurirea unei agriculturi moderne și sporirea considerabilă a producției agricole.Cotidianul de largă circulație din Cipru, „HARAVGHI", organul de presă al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii (A.K.E.L.), a publicat un amplu articol dedicat realizărilor din țara noastră. Sint redate aspecte din activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pusă în slujba intereselor supreme ale poporului român, ilustrate cu imaginea conducătorului statului român in mijlocul oanienilor muncii.Articolul scoate în evidență succesele României in construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, transformările care au avut loc in țara noastră, sarcinile actuale ale poporului român, pentru realizarea cărora — se subliniază — „el are nevoie de pace și securitate — obiective majore ale politicii externe românești". (Agerpres)
' AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

STANDUL ROMANESC din cadrul Tîrgului international de mașini și utilaje de la Brno a fost vizitat de o delegație guvernamentală cehoslovacă, condusă de Ladislav Gerle, vicepreședinte al guvernului. Delegația s-a interesat de performanțele tehnice ale exponatelor prezentate de țara noastră, fiind explorate posibilitățile de dezvoltare a cooperării in producție intre România și Cehoslovacia in domeniul mașinilor și utilajelor respective.

mișcării de nealiniere. Reuniunile — ce vor avea loc în perioada 27—29 septembrie — se vor desfăr șura neoficial, cu ușile închise, fără o ordine de zi stabilită.

L‘

CONTACTE LA O.N.U. Paralel cu lucrările apropiatei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., la New York vor avea loc reuniuni neoficiale ale unor șefi de stat și de guvern prezidate de către primul ministru al Indiei. Indira Gandhi, președinte in exercițiu al

EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR
BITAL SOVIETIC. La 17 septem
brie, după încheierea programului 
de zbor in comun, nava automată 
de transport „Progress-17" s-a de
cuplat de complexul orbital „Saliut- 
7“ — „Soiuz-T-9“, transmite agen
ția T.A.S.S. Procesul desprinderii și 
îndepărtării navei de transport a 
fost urmărit de specialiștii de la 
centrul de dirijare a zborului și de 
cosmonaufii Vladimir Liahov și 
Aleksandr Aleksandrov, rămași la 
bordul complexului orbital. Cu aju
torul motorului navei „Progress" au 
fost efectuate două corecții ale, or
bitei complexului orbital.

CONFERINȚA ANTIAPARTHEID. Î
In capitala Venezuelei au început 
lucrările Conferinței regionale la- 
tino-americane consacrate luptei 
împotriva politicii de apartheid, 
in cursul dezbaterilor, vorbitorii .
au condamnat politica de apartheid 
promovată de regimul rasist de I
la Pretoria, tergiversarea accesu
lui la independență al Namibiei, I
teritoriu ocupat și administrat |
ilegal de către R.S.A., exprimînd 
solidaritatea țărilor latino-ameri- .
cane cu mișcarea de eliberare na
țională din sudul continentului I
african.

INFLAȚIA ÎN ȚĂRILE MEM
BRE ALE O.E.C.D. Rata anuală a inflației (august 1982—august 1983) a fost, în medie, de 5 la sută în țările membre ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.), relevă un raport al organizației dat publicității la Paris.

italia : Demonstrație 
împotriva concedierilorROMA 17 (Agerpres). —. Peste 30 000 de oameni ai muncii italieni au luat parte, la Genova, la o demonstrație împotriva reducerii locurilor de muncă in industria siderurgică. Demonstrația a urmat unei greve de patru ore a muncitorilor din întreprinderile industriale din Genova și din regiunea Liguria, care și-au exprimat astfel protestul față de intențiile societății ■ „I.R.I." de a suprima 25 000 de locuri de muncă in industria siderurgică, pentru a se încadra in planurile Pieței comune privind scăderea producției de oțel in țările comunitare.Surse citate de agenția Reuter menționează că oțelăriile din Genova vor fi unele dintre cele mai lovite de măsura adoptată de organismele >- munitare. care cer Italiei să-și reducă producția de oțel cu 5,8 milioane pină în 1985. '
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