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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A AVUT O 1NTÎLNIRE DE LUCRU 

cu cadre de conducere din domeniu! industriei bunurilor de consum, 
precum și din alte ministere și organe centrale

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîl- 
nit, luni dimineață, la Com
plexul expozițional din Piața 
Scînteii, cu cadre de condu
cere din domeniul industriei 
bunurilor de consum, precum 
și din alte ministere și organe 
centrale.

Au participat tovarășii 
Lina Ciobanu, Alexandrina 
Găinușe, Ion Pățan, Ștefan 
Birlea, Ana Mureșan.întîlnirea de lucru a secretarului general al partidului cu specialiști dintr-o serie de sectoare importante ale industriei românești continuă seria de analize consacrate realizării planului pe acest an și pe întregul cincinal, modului în care se acționează pentru înfăptuirea obiectivelor Congresului al XII-lea .și Conferinței Naționale ale partidului.în cursul noului dialog de lucru au fost abordate aspecte concrete privind concepția și realizarea unui mare număr de produse, în lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului cu diferite prilejuri, menite să asigure creșterea producției bunurilor de larg consum, diversificarea acestora, continua ridicare a calității vieții, a bunăstării celor ce muncesc.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate modul în care s-a înfăptuit planul pe primele opt luni ale acestui an, evoluția principalilor indicatori economico-financiari _ în perioada 1982—1983 și, în acest cadru,' măsurile luate pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil la fiecare produs în parte. Pornindu-se de la importanta deosebită pe care o are satisfacerea în condiții tot mai bune a exigentelor consumatorilor din tară și străinătate, în cursul intîlni- rii de lucru s-a acordat o atenție deosebită perfecționării tehnologiilor de fabricație. Utilizării unor procedee de înalt randament și de ridicată eficientă economică, introducerii în circuitul productiv într-o măsură cit mai mare a materialelor refolo- sibile.La sosire, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost salutat cu deosebită căldură de ministrul industriei ușoare, de reprezentant! ai altor ministere și organe centrale, ai centralelor industriali de profil.Grupate pe principalele sectoare de activitate care au făcut obiectul analizei, exponatele evidențiază rezultatele obținute de specialiștii și muncitorii din domeniul bunurilor de consum pe linia realizării unor produse de bună calitate, larg diversificate, cu un aspect plăcut, concepute și executate pe baza unor tehnologii capabile să asigure reducerea consumurilor materiale.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate, odată cu rezultatele de pînă acum, estimările pentru perioada imediat următoare în direcția îmbunătățirii și îmbogățirii nomenclatorului de produse, sporirii ponderii înlocuitorilor, diminuării în continuare a costului acestora și realizării, pe această cale, a unei eficiente

sporite. Relevîndu-se contribuția importantă a cercetării științifice în solutionarea problemelor legate de sporirea, diversificarea și îmbunătățirea calitativă a produselor, a fost evidențiat- jnodub în care s-au transpus în practică-'orientările și recomandările directe date de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu în legătură cu diminuarea greutății, reproiectaxea unor sortimente, introducerea și extinderea noilor tehnologii, perfecționarea și modernizarea celor existente.Rînd pe rînd, împreună cu cadrele de conducere și specialiștii prezenti, secretarul general al partidului a analizat rezultatele obținute și obiectivele stabilite pentru viitor în fabricația articolelor din sticlă, ceramică și porțelan. Au fost examinate, de asemenea, aspecte importante ale producției de țesături pentru tapițe

rie, precum și desfășurarea activității în sectorul' de pielărie și încălțăminte..Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că au fost obținute o serie de rezultate bune în reducerea consumurilor de materii prime și materiale, de combustibil' și energie, în îmbunătățirea -calității produselor, în extinderea înlocuitorilor. Secretarul general al partidului a insistat -asupra importanței pe căre o prezintă pentru economia națională generalizarea experienței pozitive de pînă acum, rezolvarea, cu maximă operativitate, a obiectivelor stabilite în acest domeniu, crearea, în cît maț scurt timp, a unor produse de înaltă calitate, cu consumuri specifice 'cit mai mici, care să răspundă exigențelor cumpărătorilor, să fie competitive pe piața internațională.Apreciindu-se că există. importan

te rezerve ce permit creșterea în continuare a producției în aceste sectoare, s-a cerut organelor de resort să acționeze neîntîrziat pentru stabilirea normativ^ de consum,la fiecare produs în parte, care să fie aplicate încă- din acest an. Paralel cu modernizarea producției, o atenție deosebită trebuie acordată- reducerii pierderilor tehnologice, introducerii în circuitul productiv-a tuturor materialelor refolbsibile, aducîndu-se gstfel o contribuție însemnată la economisirea materiilor prime, energiei și combustibilului.Apreciind activitatea lucrătorilor din domeniul producției de țesături pentru mobilă," secretarul general al partidului a insistat asupra necesității ca, prin plan, să se asigure cantități suficiente de asemenea produse pentru export, pentru nevoile industriei, cît și pentru cerințele populației. S-a indicat să se acorde o atenție specială reproiectării acestor țesături și să se diversifice în continuare gama lor sortimentală, să fie create colecții noi, incluzînd produse rezistente, cu un colorit atrăgător.în cadrul standului de produse de pielărie și încălțăminte s-a subliniat necesitatea reducerii în continuare a importului de materii prime și materiale, valorificării superioare a tuturor tipurilor de piele, creșterii producției de încălțăminte din înlocuitori. Indicînd să se ia toate măsurile pentru remedierea unor deficiente din acest sector, pentru realizarea de încălțăminte suplă, diferențiată în funcție de anotimp, frumoasă, cît mai comodă, secretarul general al partidului a accentuat din nou importanta dimensionării optime a materialelor folosite, diversificării înlocuitorilor din piele prin introducerea unor materii prime ușoare și ieftine. Scotîndu-se în evidentă o serie de rezultate pozitive, s-a indicat să se acorde cea mai mare atenție îndeplinirii întocmai a exporturilor prevăzute, creșterii, încă din anul viitor, a producției destinate exportului, valorificării cît mai bune a produselor românești pe piața externă.Secretarul general al partidului a cerut factorilor de răspundere din ministere, din celelalte organe centrale să urmărească respectarea cu rigurozitate a normelor de consum stabilite, să prevină introducerea în circuitul productiv de materiale a căror folosire conduce la creșterea greutății produselor, la scumpirea acestora.în încheiere, ministrul 'industriei ușoare a mulțumit tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru aprecierile și indicațiile primite și a exprimat hotărîrea lucrătorilor din domeniul bunurilor de consum de a acționa cu fermitate pentru realizarea în cît mal scurt timp a sarcinilor stabilite cu acest prilej, de a-și îndeplini in cele mai bune condiții prevederile de plan pe acest an și pe întregul cincinal.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, duminică după-amiază, pe vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, George Bush.La primire a luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.A participat Daniel J. Murphy, amiral, șeful personalului oficiului vicepreședintelui S.U.A.Vicepreședintele S.U.A. a înmînat președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie din partea președintelui Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan, și a transmis șefului statului român un cald salut împreună cu cele mai bune urări' de fericire personală și pentru poporul român.Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesajul prietenesc, pentru sentimentele exprimate și a rugat să se transmită președintelui Statelor Unite ale Americii, poporului american salutul său cordial și cele mai bune urări.Șeful statului român a salutat vizita vicepreședintelui S.U.A. în țara noastră, exprimîndu-și convingerea că aceasta va contribui la dezvoltarea în continuare a raporturilor româno-americane în domenii de interes comun..în timpul convorbirii s-a relevat evoluția pozitivă a raporturilor dintre România și S.U.A., bazate pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. De ambele părți s-a ăjJrisci'ăt 'că exlstă'condlții' pentru intensificarea relațiilor reciproce pe tărîm economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de activitate, în folosul celor două țări și popoare, al cauzei păcii, securității, înțelegerii și colaborării între națiuni. S-a subliniat că este necesar să■ se acționeze cu perseverență pentru o largă dezvoltare nestingherită a schimburilor comerciale și colaboră

(Continuare în pag. a Il-a)

PÎNĂ LA SFÎRȘTTUL ANULUI

Toate investițiile planificate 
în 1983 - în funcțiune!în luna august și în cursul acestei luni, activitatea de pe numeroase șantiere de investiții productive a cunoscut o apreciabilă schimbare în bine, colectivele de constructori și montori, de muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprinderile producătoare de utilaje și de materiale de construcții și, împreună cu ele, toti ceilalți factori cu responsabilități în acest domeniu asigurînd o puternică con

centrare de forte umane și mijloa
ce tehnice la obiectivele aflate in 
curs de realizare. în mod firesc, aceste eforturi au fost și rămîn subordonate accelerării ritmului de execuție, recuperării rămînerilor în urmă, acolo unde există, și îndeplinirii integrale a planului de, investiții și de punere în funcțiune din cel de-al treilea an al cincinalului. „Este necesar să se acționeze 
cu toată hotărîrea pentru realiza
rea în întregime a investițiilor și 
punerea în producție a tuturor ca
pacităților de producție" — sintetiza tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la ședința comună a Consiliului Național al A- griculturii. Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor și a Consfătuirii au activul din industrie și investiții, această sarci

rii economice, a transferului de tehnologii, a raporturilor, în general, dintre cele două țări.Apreciind ca foarte bun stadiul relațiilor bilaterale, vicepreședintele George Bush a subliniat voința ac- ' tualei Administrații a S.U.A. de a dezvolta larg raporturile dintre cele două țări, îndeosebi legăturile economice. 1în cadrul convorbirilor a avut loc un larg schimb de păreri cu privire la situația internațională și la căile de întărire a păcii și colaborării.în acest cadru, o atenție deosebită a fost acordată problemelor din Europa. Subliniindu-se pericolul grav pe care îl reprezintă pentru popoarele europene cursa înarmărilor, și îndeosebi a înarmărilor nucleare, s-a apreciat că trebuie făcut totul pentru eliberarea Europei de orice fel de arme nucleare. A fost evidențiată importanța tratativelor de la Geneva dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii, care trebuie să ajungă la înțelegeri concrete în ce privește oprirea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune și trecerea la retragerea și distrugerea celor existente.Președintele Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția României cu privire Ia necesitatea amînării amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune pînă la sfîrșitul anului 1984 și începutul anului 1985, în vederea continuării negocierilor și cu privire la necesitatea participării directe la conferința pentru oprirea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune a tuturor statelor europene, vital interesate în reușita negocierilor de la Geneva.în timpul convorbirii a fost examinată. de asemenea, situația din Orientul Mijlociu, în contextul ultimelor evenimente petrecute în zonă. De ambele părți s-a subliniat că trebuie depuse în continuare eforturi pentru a se ajunge la încetarea focului în Liban, instaurarea liniștii

nă economică de mare însemnătate și răspundere.Este de relevat faptul că ritmul 
susținut de lucru pe care l-a mar
cat activitatea constructorilor și 
montorilor pe numeroase șantiere 
a permis asigurarea fronturilor de 
montaj pentru un volum sporit de 
utilaje. Drept urmare, s-a înregistrat o diminuare destul de substanțială a stocurilor acumulate în lunile anterioare și s-a asigurat intrarea în circuitul economic a unui număr însemnat de noi obiective și capacități destinate să contribuie într-o mare măsură la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, ,1a sporirea potențialului productiv al industriei chimice, metalurgiei, industriei construcțiilor de mașini, economiei forestiere, industriilor alimentară si ușoară. Analiza atentă a acestor succese — consemnate, printre altele, pe șantierele întreprinderii de utilaj tehnologic din Bistrița, Combinatului de utilaj greu din Cluj- Napooa, întreprinderii de anvelope, laminorului continuu și tră- gătoriei de țevi — toate din Zalău, Uzinei de fibre sintetice din Calafat, platformelor chimice de la Giurgiu și Slobozia, trăgătoriei de otel de la Beclean — relevă o ex

șl păcii, la asigurarea independentei. suveranității, unității și integrității teritoriale a Libanului și concentrarea eforturilor în vederea realizării unei păci trainice, prin negocieri. în această regiune a globului, îndeosebi prin soluționarea problemei palestiniene, corespunzător aspirațiilor legitime ale tuturor popoarelor din zonă.în cursul convorbirilor au fost abordate, de asemenea, problemele subdezvoltării economice, datoria țărilor în curs de dezvoltare, influenta negativă a dobînzilor înalte, înrăutățirea situației economice mondiale.De ambele -părți s-a subliniat importanta rezolvării cât mai rapid cu putință a dreptului poporului nam'i- ■bian la independență, pe baza Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate.Președintele Nicolae Cea.ușescu șl vicepreședintele George Bush și-au exprimat satisfacția față de convorbirile avute, oare se înscriu In practica pozitivă statornicită în ultimii ani între România și S.U.A.. și au relevat însemnătatea contactelor româno-americane la diferite niveluri, ce slujesc ia o mai bună cunoaștere și conlucrare între statele și popoarele noastre, sînt în folosul celor două țări, al cauzei generale a păcii, colaborării și înțelegerii în lume.
*După convorbiri, președintele Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au reținut Ia un dineu • ’ pe vicepreședintele S.U.A., George Bush, și pe doamna Barbara Bush.în cadrul dineului, desfășurat într-o ambianță cordială, șeful statului român și vicepreședintele american au continuat schimbul de păreri în legătură cu dezvoltarea relațiilor româno-americane, precum și referitor la probleme principale ale actualității politice Internaționale.

periență valoroasă, care trebuie preluată neîntîrziat și pe celelalte ■șantiere. Ne referim la planurile 
cuprinzătoare de măsuri tehnice, organizatorice și politice stabilite și aplicate pe majoritatea acestor șantiere, pentru creșterea în ritm 
susținut a productivității muncii, pe baza mecanizării și industrializării lucrărilor, folosirii unor soluții constructive și metode de execuție de înalt randament, precum și la strînsa conlucrare între con
structori, montori și furnizori, care a influențat direct ritmul și desfășurarea lucrărilor în succesiunea tehnologică prevăzută. De aseme
nea, mulți beneficiari de investiții, 
îndeosebi din industriile chimică 
și metalurgică, au participat cu for
țe proprii la montajul de utilaje 
tehnologice, sprijinind activ și direct pe constructori și montori. Dar, înainte de toate, se cuvin menționate spiritul de inițiativă, înalta capacitate de acțiune și mobilizare a muncitorilor dovedite de către organizațiile de partid respective, de comuniștii de pe aceste -șantiere. Aceasta reprezintă,, dealtfel, și cheia succesului : contribuția 
permanentă și activă a comuniști-
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CULESUL PORUMBULUI
Evoluția timpului impune să se acționeze cu cea mai mare răspundere pentru ca transportul

și depozitarea produselor
INSULA MARE A BRĂILEI

să se desfășoare în

Amplă concentrare a forțelor,
ritm de lucru înaltDin cele 86 000 hectare cultivate în acest an cu porumb in județul Brăila, pînă în seara zilei de 18 septembrie recolta a fost strînsă de pe 29 300 hectare. Cu toate că peste tot lanurile s-au copt, ritmul a- cestei lucrări nu a atins încă nivelul stabilit. Am urmărit, la fața locului, ce se face pentru intensificarea lucrărilor.I.A.S. Insula Mare a Brăilei are cele mai mari suprafețe de porumb din județ, deținind cu această cultură aproape 20 000 hectare. Iată de ce, timp de două zile, am parcurs solele celor opt complexe de producție agricolă din „insulă". Se recoltează mecanic cu cele 160 de combine și se transportă cu 600 de autocamioane. Sînt așteptate să sosească încă 260 de combine, care, împreună cu cele existente, vor asigura creșterea vitezei zilnice de recoltare de la 320 hectare la circa 1 000 hectare. Aici acționează 2 000 de lucrători ai unității, 1 500 de oameni ai muncii din unitățile economice ale municipiului, precum și 1 300 de militari. Pe o solă a fermei Pelicanu, din complexul Maicanu, întîlnim o formație de cinci combine. Com- binerii Costică Avram și Cos- tică. Gută au obținut pînă acum rezultate deosebite în muncă, re- coltînd zilnic cîte 28—30 tone. Reținem, totodată, că producția medie realizată pînă în prezent este de aproape 6 000 kg porumb boabe la hectar,, dar ea va crește îndată ce combinele vor trece pe solele cele mai bune. La ferma Maicanu, din același complex, care cultivă 554 hectare cu porumb, recolta a fost strînsă de pe 120 hectare.în drum spre complexul Lupoiu îl întîlnim pe tovarășul Ștefan Bibicu, secretarul comitetului de partid din întreprindere, care ne spune că membrii biroului comite-

șitului de partid pe întreprindere membrii birourilor comitetelor de partid din cele opt complexe au fost repartizați pe ferme și formații de lucru. Sistemul de comunicare operativă cu punctele de lucru privind desfășurarea lucrărilor agricole a fost pus la punct, astfel incit orice defecțiune poate fi semnalată prompt, spre a se interveni pentru înlăturarea ei.S-a lăsat noaptea, iar combinele și mijloacele de transport sînt par.- cate la marginea solelor. La sediul fermei Bobocu, de la complexul Blasova, inginerul Ion Marin, directorul întreprinderii, discută pe scurt, prin stația radio, cu cadre de conducere din toate complexele. Se dau răspunsuri concise privind producția realizată în acea zi, îm- , preună caută soluții și stabilesc măsuri concrete pentru rezolvarea unor probleme care depășesc atribuțiile sau posibilitățile complexe-

lor. Cuvîntul de ordine este : înce- pînd din această săptămină frontul de lucru să fie lărgit substanțial, iar ritmul stringerii și al transportului recoltei să crească în mod corespunzător. Prin montarea de faruri suplimentare la combine și mașini se va lucra și după lăsarea
IALOMIȚA

același timp cu recoltareaserii. Pentru intensificarea transportului a fost dragată Dunărea în punctele Bădoiu, Gingărășoaia, Blasova și Bălaia, unde porumbul • va - ■ "■ ■ ■fi încărcat în șlepuri.
Comeliu IFRIMcorespondentul „Scînteii

Produsele strinse in timp să ajungă00/ operativ in depoziteDuminică a fost o zi de muncă intensă, la cules, pe ogoarele județului Ialomița. Alături de importante forțe de la sate au lucrat peste 10 000 de oameni ai muncii din Slobozia, Fetești, Urziceni și Țăn- dărei. împreună, din zori și pînă seara, au participat la recoltarea și transportul porumbului, la culesul și sortarea legumelor, la tăierea cocenilor și eliberarea terenului de resturi vegetale. A fost de muncă record. Porumbul a strîns de pe 3 250 hectare, din 1 050 hectare au fost culese
o zi fost care mâ

nual, s-au transportat la bazele de recepție și livrat la fondul de stat aproape 15 000 tone, au fost eliberate de coceni 1 800 hectare. Mecanizatorii au lucrat la strîngerea producției de soia de pe cele 18 500 hectare, lucrare efectuată pînă acum pe 4 600 hectare. Duminică, la fabricile de zahăr din Urziceni și Țăndărei au sosit 5 200 tone de sfeclă de zahăr, livrată de unități agricole din județ. Din grădini au fost culese 500 tone tomate și 250 tone alte legume, care au fost expediate pentru consum în stare

Recoltarea porumbului la cooperativa agricolă Movila Miresii, județul BrăilaFoto : Eugen Dichiseanu

prezențe active in unități de larg interes publicîn ansamblul formelor instituționalizate ale democrației socialiste, un rol de importanță deosebită revine controlului oamenilor muncii, în care-și găseste oglindirea calitatea celor ce muncesc de proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale și, în același timp, de partici- panți la actul de conducere.Pe măsura extinderii rețelei unităților de interes public a crescut 
numărul echipelor de control. La nivelul întregii țări funcționează în prezent'46 280 echipe-, față de 33 503 în 1972. Corespunzător a crescut și 
numărul reprezentanților oamenilor muncii cuprinși în echipele de con
trol : de la 141120 în 1972 la peste 190 000 în prezent. De reținut este șl faptul că ponderea femeilor în numărul total al membrilor echipelor 
este în prezent de peste 40 la sută.Preocupat în permanență de creșterea eficienței sale, controlul oamenilor muncii reprezintă un instrument de perfecționare a activității sociale prin larga antrenare a cetățenilor lai conducerea vieții obștești, contribuind la înfăptuirea politicii partidului de ridicare a nivelului de trai al celor ce muncesc.

Pentru exemplificare, ne vom 
vitatea echipelor de control din

în numele cetățenilor, 
pentru cetățeni. In judetul Vrancea acționează în prezent 895 echipe de control, care cuprind 3 566 membri. Cine sînt aceștia ?„Nu spun vorbe de complezență, ci afirm pur și simplu un adevăr : 
în echipele de control al oamenilor 
muncii sînt aleși cei mai buni dintre 
cei mai buni activiști obștești, care se bucură de stima colectivelor unde lucrează și care și-au dovedit calitățile de buni gospodari" — a ținut să ne precizeze Adela Ilie, secretara comitetului de partid de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Focșani, unde funcționează 6 echipe de control formate din 27 membri. Sînt muncitori, tehnicieni, ingineri, tineri și vîrstnicl, membri de partid și U.T.C., membri O.D.U.S., oameni cu o bună pregătire politică și profesională, care, în afara orelor de program, se deplasează în unitățile ce le-au fost repartizate pentru a verifica cum se respectă hotărîrile de partid și legile țării.Cine nu cunoaște realitățile vieții noastre sociale, și-a continuat ideea interlocutoarea noastră, s-ar putea întreba : de ce mai e necesară și această formă de control, din moment ce există și alte organe ale statului, specializate în activitatea de control ? Răspunsul ni-1 oferă viața, realitatea : prezența echipelor nu numai că nu dublează activitatea celorlalte organe de control, dar a devenit o necesitate. Avînd avantajul unei priviri „din afară", al unei exigențe sporite, muncitorești, clădite pe experiența proprie a celor prezenți în echipe, controlul oamenilor muncii reprezintă o formă de antrehare și atragere nemijlocită a lor la activități de conducere socială, constituie o exprimare directă a punctului de vedere al cetățenilor, se exercită în numele lor și în folosul lor direct".

referi, In rlndurile alăturate, la acti- județul Vrancea.
Criteriul eficienței — fap

tele Am răsfoit pe teren, în mai multe unități, registrele de control. Dincolo de însemnările cuprinse, am reținut insistența echipelor, faptul că acolo unde s-au constatat deficiențe, membrii echipelor au revenit pînă cînd totul a reintrat în normal. Așa s-au petrecut lucrurile la magazinul BIG și unitatea „Autoservice" din . Focșani, la unitatea de gospodărie comunală din Panciu, la gara din Mărășești ș.a.„Secretul" eficienței controlului oamenilor muncii din județul Vrancea constă și în modul său de colabo
rare cu conducerile unităților con
trolate. Prezența reprezentanților echipelor la adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderile controlate a devenit aproape o regulă, găsindu-se astfel, în comun, soluții concrete de remediere a unor lipsuri. Periodic, la nivelul lo
calităților se organizează consfătuiri 
pe tema controlului oamenilor mun
cii, la care participă atît reprezentanții echipelor, cît și ai unităților controlate, consfătuiri care au ca obiectiv generalizarea unor experiențe valoroase, stabilirea în comun a măsurilor de natură să asigure perfecționarea activității din unitățile de interes public.

Perseverența echipelor a dus, totodată, la însăși schimbare'a opticii celor controlați cu privire la rolul acestei forme democratice de acțiune. „Dacă la început echipele de control al oamenilor muncii erau privite cu o anume rezervă, chiar cu neîncredere, astăzi au 'devenit aju-

toare de nădejde în activitatea noastră — ne-a declarat Jenică Bălan, președintele Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Vrancea. Ne sfătuim împreună a'supra problemelor prioritare din sectorul nostru, asupra soluțiilor ce trebuie adoptate. Această colaborare nu_semnifică nicidecum un rabat la exigență, instaurarea unui spirit concesiv. Dimpotrivă, orice faptă semnalată de echipe șste tratată cu maximă fermitate. ' Așa înțelegem noi să sporim eficiența și autoritatea controlului oamenilor muncii".
Un important rol educa

tiv. Devenind o școală a autogos- 
podăririi, autoadministrăril și auto- 
conducerii cetățenești, controlul oamenilor muncii exercită și un im
portant rol educativ. La acest aspect s-a referit în discuția noastră Aurelia Popa, șefa uneia din echipele de control al oamenilor muncii de la întreprinderea de confecții Focșani :— în cadrul echipei în care-mi desfășor activitatea de control am pornit de la conștiința înaltei noastre 
răspunderi sociale. Noi trebuie să fim exigenți, dar nu exigenți în sensul de „a da cu barda", cum se spune, limitîndu-ne doar la propunerea de sancțiuni, ci determinînd 
măsuri operative și temeinice de remediere a neajunsurilor pe care le întîlnim. în acest sens, poate că cel mai important aspect pe care ’ l-am urmărit a fost schimbarea modului 
de a gîndi al unor lucrători din unitățile controlate. Cu alte cuvinte, ne-a interesat nu numai cum se păstrează mărfurile în magazine, dar și cum gîndesc lucrătorii din unități despre rolul și menirea lor, despre obligațiile pe care le au față de public. Este, cred eu, cel mai impor
tant rol al controlului oamenilor 
muncii, acela de factor educațional, 
de factor activ de
procesul formării și dezvoltării con
științei socialiste....Iată doar cîteva repere ale activității practice, concrete a controlului oamenilor muncii, ca pîrghie a conducerii societății în sistemul democrației noastre socialiste, care pune în valoare valențele inițiativei cetățenești, ale spiritului gospodăresc al maselor.

Turiști, ceîncă de cînd a început sezonul excursiilor. în fiecare zi de luni, dis-de-dimineață, personalul hotelului „Cioplea" din Predeal iese, de la mic la mare, pe pajiștea înconjurătoare și se aj. pucă de curățat ceea ce lasă în urma lor turistopitecii. (Termenul l-am „inventat" tocmai pentru a desemna acele exemplare de „turiști" cu apucături de pitecantrop...), goale cioburi tregi, hîrtii, pietrele din jurul fostelor focuri, resturi carbonizate de crengi rupte cu ne- milă din pădurea de brad, oasele puilor fripți. petice de polietilenă, dopuri, pungi., coji de ouă... Nu-i palmă de loc care să nu fi fost maculată, schilodită.Teodori Misăilă, șeful complexului turistic „Cioplea", ne spunea supărat : „Am încercat să le atragem atenția, dar
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Mihai IONESCU 
Dan DRĂGULESCU corespondentul „Scînteii

(Urmare din pag. I)

SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
-spiritul muncii eficiente

Largă sferă de cuprinde- 
fg Echipele de control al oamenilor muncii din județul Vrancea, ca dealtfel din toate județele țării, sînt prezente zilnic în unități dintre cele mai diverse. Nimic din ceea ce privește publicul nu scapă ochiului atent al controlului. Sînt luate în atenție unitățile comerciale și prestatoare de servicii, cele sanitare și de asigurări sociale, instituțiile cul- tural-artistice, întreprinderile de gospodărie comunală, de administrație locativă, de transport in comun, oficiile P.T.T.R., unitățile cooperatiste care produc bunuri de consum etc. Sînt cuprinse în activitatea de control atît unități din mediul urban, cît și cele de la sate.La fel de largă este și problematica pe care o urmăresc echipele de control : calitatea șl diversitatea bunurilor de consum și a prestărilor de servicii ; manipularea, păstrarea și buna gospodărire a fondului de marfă destinat aprovizionării populației ; respectarea prețurilor și tarifelor ; administrarea și repartizarea fondului locativ de stat, administrarea și buna gospodărire a domeniului public etc.

lor la soluționarea problemelor mari 
și mici, apărute în oricare moment 
și la orice punct de lucru, hotărirea 
lor, dovedită prin fapte, de a nu lăsa 
nerezolvată nici o problemă de care 
depind buna desfășurare a lucrărilor, 
încadrarea execuției lor în graficele 
stabilite.De bună seamă, din planul pe acest an a mai rămas de realizat un volum important de investiții, ceea ce impune să se acționeze cu și mai multă hotărîre decît pînă acum în aceeași principală direcție: 
accelerarea continuă a ritmului de 
execuție, recuperarea rapidă a res
tanțelor care mai există, asigurarea 
condițiilor pentru punerea în func
țiune a obiectivelor planificate în 1983. Este un imperativ de maximă actualitate, dacă ținem seama că, in intervalul de timp rămas pînă la sfirșitul anului, zeci și zeci de obiective și capacități noi, de primă importantă pentru economia națională, la care se adaugă o serie de restante din lunile precedente, sînt programate să-și înceapă producția. Din acest punct de vedere, pentru fiecare din zilele și săptămînile următoare este jalonat un intens program de activitate, ale cărui coordonate esențiale rămîn, deopotrivă, creșterea accentuată a productivității muncii, ritmul inalt și calitatea ireproșabilă a lucrărilor executate.

proaspătă pe piețele Capitalei, dar și pentru industrializare.La multe din bazele de recepție, printr-o bună organizare a preluării produselor, mijloacele de transport au fost descărcate in 20—25 de minute, fiecare autocamion efec- tuînd cîte trei-patru drumuri. Dealtfel, in județul Ialomița, alături de camioane și tractoarele cu remorci, sînt folosite 1 200 de a- telaje care transportă porumbul la locurile de depozitare. în cooperativele agricole Valea Măcrișului, Gîrbovi, Munteni Buzău, Miloșești, Gheorghe Doja, Sărățeni și în alte unități, 35—40 la sută din producția de porumb este transportată cu atelajele.în ajutorul lucrătorilor din întreprinderea agricolă de stat din Fetești și din comuna vecină, Stel- nica, au venit 2 800 de oameni ai muncii de la complexul C.F.R., întreprinderea de tricotaje, din cadrul cooperativei meșteșugărești și alte unități. Ei au recoltat porumbul de pe 12 hectare, au eliberat 70 hectare de resturi vegetale și au transportat 600 tone de porumb la bazele de recepție.O puternică mobilizare a forțelor există și în unitățile agricole din zona orașului Urziceni, unde, duminică, alături de mecanizatori și cooperatori, au lucrat oameni ai muncii de la întreprinderea de ferite, întreprinderea „Bărăganul", Fabrica de ulei și din unități comerciale. Ei au recoltat porumb și au cules legume la I.P.L. Urziceni și struguri la I.A.S. Urziceni.în această săpțămînă, oamenii muncii de pe ogoarele județului Ialomița sînt hotărîți să realizeze, la cules, ritmuri de lucru mult mai mari. Pînă în seara zilei de 18 septembrie, porumbul a fost strîns de pe 53 la.sută din suprafața cultivată in cooperativele a- gricole și de pe 45 la sută în I.A.S. Cantitatea de porumb transportată reprezintă însă numai 53 la sută din cea recoltată, situație care impune aplicarea mai fermă a măsurilor stabilite de organele locale pentru depozitarea operativă a recoltei.
Mihal V1ȘO1Ucorespondentul „Scînteii"
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lâsați în urma voastră?apostrofat : «Ce-țipasă ? E pășunea ta ? Am venit ca să ne simțim bine, cum • vrem»".De unde provin a- ceste apucături ? Desigur, din educație, consumat ta, din că, fiind muntele ar fi al nimănui. Pentru că am văzut și așa ceva : proprietarul unui automobil așezase o plită deasupra gropii cu jar, avînd grijă ca fumul să-1 dirijeze prin burlanul anume cărat de acasă, nu cumva să-i păteze albul mașinii !Dar nu numai personalul hotelului „Cioplea" este nevoit să curețe pășunea șl pădurea din jur. Ci și personalul vilelor care au „neșansa" să fi fost prea aproape de locurile pe care au campat „turistopite- cii". Ies ia curățenie toți localnicii. „Predealul — ne spunea Dumitru Ene, secretarul consiliului popu-

carențe de din alcool, cu nemilui- convingerea al tuturor,

Iar orășenesc — primește anual vizita a peste două sute de mii de oameni. Judecind după «amintirile» pe care ni le lasă turiștii de duminică, pentru a păstra Curățenia nu ne-ar a- junge nici sute și sute de lucrători. Atunci — prin deputați, prin comitetele de cetățeni,, prin asociațiile de locatari — apelăm la sprijinul celor 8 000 de locuitori stabili. Iar ei ne ajută, lor nu le este deloc indiferent cum arată orașul. în fiecare luni, încă înainte de prînz, Predealul redevine . ceea ce este de obicei — o gazdă curată și primitoare. E adevărat că împotriva contrave- nienților la Legea 10 aplicăm amenzi, e a- devărat și că organi- echipe de cetă- care merg și atenția celor pe găsesc în culpă.atrag care-i dar rezultatele continuă să fie, în general, cele pe care le-ați observat". (Mircea 
BUNEA).

Autosifon cu...Autosifoanele mai constituie tate. Strălucitoare în îmbrăcămintea lor metalizată, frumos colorate (dar cu un smalț care, din păcate, se cojește repede), ele se pot procura din orice magazin de articole de uz casnic, iar dacă s-au defectat, meseriași specializați le readuc la o funcționare normală. Astfel, umpli butelia cu apă de la robinet, înșurubezi capseta cu CO3 și... gata sifonul !înșurubezi capseta... ^Ușor de zis, dar greu

nu o nou- vid?de făcut ! întreg efortul de a produce butelii, de a organiza repararea autosifoanelor se. poticnește la cap- sete, devenite un adevărat cui al lui Pepelea : le găsești doar cînd ai noroc și, tocmai cînd să le folosești, constat! că, în pofida banderolei de control — care reprezintă, de fapt, un certificat de garanție — aproape jumătate sau uneori chiar mai mult din conținutul unei cutii este defect.în numele cetățenilor — numeroși —

care ne-au sesizat, a- ducem situația de față în atenție forurilor de resort, cu propunerea de a se lua măsuri pentru desfacerea corespunzătoare a acestor mici, dar atît de necesare produse și, mai ales, pentru ca atît cei care le produc — în cazul de față întreprinderea de sucuri și răcoritoare „București" — cît și cei care le vînd să le garanteze calitațea. .Așa cum prevăd reglementările în vigoare și normele bunei serviri. 
(Maria Baboian).

întreprinderea de echipament hidraulic Galați face parte din categoria „întreprinderilor-problemă". Adică a ațelor unități, puține la număr, care nu-și realizează sarcinile de plan și nu se încadrează in cerințele de eficiență economică formulate de conducerea partidului pentru toate întreprinderile industriale.' Ca pretutindeni unde apar asemenea situații, cauzele sînt și ele complexe. Una, formulată nu. suficient de apăsat, am întîlnit-o în referatul prezentat la sfîrșitul lunii martie în plenara comitetului de partid, și anume : insuficienta preocupare pentru educația și pregătirea politică și profesională a oamenilor, domeniu atît de propice pentru modul de a acționa al organizației de partid, de manifestare a spiritului' revoluționar. Se vorbea atunci atît despre apariția la unele cadre a unei oarecari detașări față de problemele generale ale întreprinderii („manifestate prin ruperea majorității cadrelor cu pregătire superioară de procesul producției și de aici scăderea încrederii în forțele proprii, resemnarea în fața greutăților și acreditarea ideii greșite că acestea nu depind în mare măsură de noi înșine"), cit și despre interesul scăzut al unor conducători ai locurilor de producție „față de urmărirea activității oamenilor, față de comoditatea în realizarea sarcinilor încredințate".Firește, desprinderea de un , asemenea stil de muncă „tehnicist", specializat în explicații, nu se poate produce atît de repede. E nevoie de perseverentă, de luptă cu rutina. Ca dovadă, intr-un alt raport prezentat intr-o ședință de birou a comitetului de partid („Preocuparea biroului comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii pentru a- ducerea Ia îndeplinire a măsurilor din programul secretariatului comitetului municipal de partid vizînd îmbunătățirea activității . compartimentului C.T.C.") se face tot o analiză tehnicistă, bazată pe date statistice, pe explicații tehnologice, fără trimiteri nominale, concrete, la răspunderea celor ce lucrează în acest domeniu, a comuniștilor, la activitatea politico-educativă desfășurată sau nu de către organizațiile de partid.Atît timp cît lucrurile au fost privite în acest mod, situația nu 6-a corectat, activitatea întreprinderii nu s-a îndreptat spre făgașul așteptat, în cele din urmă, de acest stil de muncă tehnicist al comitetului de partid s-au sesizat și organele județene și municipale de partid. Și nu numai că s-au sesizat, dar au și acționat. Rezultatul ? înțelegerea necesității de a șe acționa în spirit revoluționar, mai dinamic, a dovedit-o mai ales plenara comitetului de partid din iunie a.c. cu tema „Analiza muncii de partid în conducerea activității economice pentru realizarea planului pe anul 1983". Cu această ocazie, pomindu-se de la prezentarea situației economice încă necorespunzătoare. s-a afirmat clar că atît comitetul de partid, organizațiile de bază, cît și consiliul oamenilor muncii nu au manifestat suficientă exigență și răspundere, nu au reușit să-i antreneze, prin mijloacele muncii politico-educative, pe comuniști, pe toți oamenii muncii de a participa, cu întreaga lor capacitate politică și profesională, Ia rezolvarea sarcinilor ce le revin.Schimbarea aceasta de atitudine, de mentalitate s-a produs și jos, în organizațiile de partid. Ca dovadă, Alexandru Țuțu, secretar al unei organizații de partid, ne spune : „în cadrul adunărilor generale dezbatem acum cu prioritate teme privind această cerință. Comuniștii abordează problemele producției nu numai prin prismș factorilor tehnici, ci și prin aceea a celor politici. Noi avem, de pildă, multe sarcini in domeniul asimilărilor, al recondiționărilor de piese. Ne confruntăm, de asemenea, permanent cu probleme tehnice, cu situații cînd în rezolvarea lor, alături de cunoștințe de specialitate, este nevoie și de voință, de dorința de a face, de a- iz

VIAȚA DE PARTID

în municipiul GALATI

buti. într-un cuvînt, de spirit revoluționar pentru învingerea greutăților".Au organizațiile de partid din întreprindere posibilități de a declanșa la fiecare loc de muncă energia revoluționară a tuturor oamenilor ? „Răspunsul nu poate fi decît pozitiv — ne spune tovarășul Dumitru Cornea, secretarul comitetului de partid. Argumentul cel mai concret îl constituie forța numerică și calitativă a comuniștilor. Avem în unitatea noastră peste 900 comuniști, ceea ce reprezintă aproape 40 la sută din totalul personalului.. Avem, de asemenea, în jur de 140 ingineri, subingineri, economiști șl maiștri. Avem muncitori buni, cu o înaltă calificare, care știu să-și facă datoria. Apelînd la aceste forțe, reparti- zindu-le mai bine, folosindu-le mai bine, comitetul de partid, și' consiliul oamenilor muncii pot redresa situația economică a întreprinderii pînă la sfirșitul anului".Odată cu înțelegerea necesității de a adopta un stil de muncă politic, de consultare cu oamenii, de stimulare a eforturilor și gîndirii lor. rezultatele întreprinderii — fără a se fi produs în întregime redresarea — cunosc o vizibilă ascensiune. Cee; ce demonstrează cît de eficient este stilul de muncă revoluționar, a- tunci cînd este înțeles și aplicat cum trebuie.Argumente șl mai convingătoare pentru adoptarea unui stil de muncă revoluționar găsim intr-o situație relatată de tovarășul Horia Tabacu, secretarul organizației de bază din secția oțelărie a întreprinderii INETOF Galați. în . ce constau ele ? întreprinderea gălățeană, prin secția oțelărie, s-a angajat să realizeze, pentru prima dată, anumite repere pentru una din platformele de foraj marin ce se execută la șantierul naval din apropiere. Sarcină dificilă, pe care alte întreprinderi, cu experiență mai mare decît INETOF (care numără abia cinci ani de la înființare). nu și-au asumat-o. S-a trecut la fabricarea reperelor cerute. Rezultatul primelor încercări : din 910 bucăți realizate, peste 20 la sută n-au întrunit condițiile de calitate cerute. Un procent inadmisibil de mare. Un procent care aruncă o lumină nefavorabilă asupra acestui colectiv de muncă. Cum s-a .acționat în urma acestei situații? „Scuza că executăm aceste repere pentru prima dată n-am invocat-o — ne spune secretarul de partid — așa cum ar fi fost tentați unii tovarăși s-o facem. întreprinderea executase și alte comenzi în premieră și izbutise să le realizeze bine. Noi, biroul organizației de partid și conducerea tehnică a secției, am concluzionat atunci că vina ne aparține. Nu-i pregătisem pe oameni. . Mulți socotiseră că sarcina e ușoară pentru noi și își supraapreciaseră forțele. Am apelat din nou la comuniști. Am discutat cu ei, pe schimburi, pe formații de lucru, apropiat, căutî.nd să stabilim împreună măsurile politice, tehnice și organizatorice necesare. Și rezultatele mult mai bune au și apărut. Ceea ce înseamnă că munca politică nu este o simplă noțiune, ci poate fi — atunci cind e gîndi.tă cu știință — un factor de cea mai mare importanță în realizarea sarcinilor de plan, în aplicarea unui stil de muncă revoluționar"....Două exemple cu fapte șl argumentele lor din două întreprinderi cane se află, pentru un moment, în situații dificile. De ce le-am relatat pe larg ? Pentru că ele pun în evidentă clar faptul că numai prin abordarea concretă a unor asemenea situații grele, în spirit revoluționar, organizațiile de partid pot să-și îndeplinească în bune condiții rolul de conducător politic al locului de muncă. pot să fie prin calitatea muncii pe care o desfășoară — ceea ce conducerea partidului cere permanent — promotoarele unei noi calități în toate domeniile de activitate.
Dan PLĂIEȘU 
Constantin PRIESCU

BISTRIȚA-NASĂUD : Resurse materiale recuperate 
și folosite înMuncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderilor industriale din județul Bistrița-Năsăud se preocupă zi de zi de realizarea unor produse de cea mai bună calitate, cu un sporit grad de rentabilitate. Aplicarea unor noi tehnologii, introducerea cu curaj în procesele de fabricație a progresului tehnic și creșterea spiritului gospodăresc la fiecare loc de muncă au făcut ca, de la începutul anului și pînă în prezent, să poată fi recuperate însemnate cantități

producțiede materii prime și materiale : peste 12 000 tone oțel, 1 283 tone fontă, 83 tone cupru, 62 tone bronz, 122 tone zinc, 518 tone plumb, 216 tone aluminiu, 864 tone hîrtie, 500 tone cauciuc. De asemenea, în aceeași perioadă au fost recuperate și reintroduse în fabricație 2 500 tone textile uzate, 120 tone fontă veche, 1 356 tone resturi de laminate, table și profile, 350 tone mase plastice etc. (Gheorghe Crișan, corespondentul „Scînteii").

Toate investițiile planificate în 1983Pentru fiecare județ și fiecare obiectiv de investiții s-a stabilit cu claritate ce mai este de făcut pînă la sfîrșitul anului. Important este acum 
ca ministerele economice, comitetele 
județene de partid, întreprinderile 
de construcții, beneficiarii să urmă
rească zilnic, așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, mo
dul în care se realizează investițiile 
și punerea în producție a tuturor 
noilor capacități.Insistăm asupra deoarece pe unele tre care cele ale electrice din Iași, întreprinderii de fibre artificiale Lupeni, platformei chimice Tîrnăveni, silozurilor de zahăr din Luduș și Zimnicea, întreprinderii de fibre artificiale din Dej — s-a înregistrat o neconcordanță vizibilă între posibilități și realizări, datorată slabei organizări în activitatea constructorilor, insuficientei colaborări dintre aceștia, montori și subantreprize, pr'ecum și intîrzlerilor destul de mari în livrarea unor importante cantități de utilaje și materiale de construcții. Ca urmare, stocul de mașini și echipamente tehnologice de pe unele șantiere din industria chimică, metalurgie, sectorul energiei electrice se menține și în prezent ridicat.

acestor aspecte, șantiere — prin- Centralei termo-

Succesul deplin al activității constructorilor și montorilor este hotă- rît, înainte de toate, de intensificarea preocupărilor urmărind organizarea 
cît mai judicioasă a lucrărilor, întă
rirea ordinii și disciplinei în muncă, 
sporirea răspunderii față de folosirea 
cu randament deplin a timpului de 
lucru al oamenilor și utilajelor de 
execuție. Nici un ceas, nici o zi de lucru să nu fie pierdute! Dimpotrivă, perspectiva fiecărei zile se cere bine precizată, de la primul la ultimul amănunt, iar fiecare constructor și montor să știe cu exactitate, în orice moment, ce are de făcut și să acționeze la nivelul maxim al posibilităților sale. Numai așa se va putea înregistra o puternică creștere a 
productivității muncii pe șantiere, — sarcină subliniată în repetate rînduri de secretarul general al partidului. în respectarea riguroasă a sarcinilor prevăzute, pe zile și categorii de lucrări, eforturile trebuie orientate spre realizarea întocmai a lucrărilor fizice prevăzute, acordîndu-se prioritate lărgirii fronturilor de lucru, accelerării ritmului de execuție.O condiție de cea mai mare importanță pentru finalizarea grabnică ' a noilor obiective de investiții constă în Intensificarea ritmului de

in funcțiune!
montaj al utilajelor tehnologice. în foarte multe cazuri, montorii sînt realmente bine pregătiți, dar activitatea lor nu se ridică la nivelul prevederilor de plan din cauza insuficienței fronturilor de montaj pregătite de constructori. Bunăoară, pe șantierele Centralei termoelectrice Giurgiu, combinatelor petrochimice de la Midia-Năvodarl și Borzești, combinatelor chimice din Drobeta-Turnu Severin și Giurgiu, această carență a împiedicat multă vreme evoluția ritmică a lucrărilor la capacitățile amintite. Analizele făcute atestă existența pe aceste șantiere sau în cadrul trusturilor din care ele fac parte a tuturor mijloacelor necesare pentru accelerarea ritmului de lucru. Hotărîtoare sînt acum mobili
zarea și concentrarea forțelor con
structorilor, întărirea colaborării lor 
cu , montorii, care, sprijiniți îndea
proape de beneficiari, au datoria să 
recupereze restanțele la lucrările 
de montaj și să se încadreze cu stric
tețe in graficele elaborate la inves
tițiile cu scadență apropiată. Accentuăm sarcina beneficiarilor, în special a celor din industria chimică, metalurgie și industria construcțiilor de mașini, de a participa activ, cu formații de lucru proprii, la montarea rapidă a utilajelor stocate pe șantie-

re, deoarece, așa cum s-a văzut șl din experiența lunii august, aportul lor la finalizarea noilor obiective și capacități trebuie să fie cît mai substanțial.Nu mal puțin, importantă este și 
problema livrării ritmice a tuturor 
utilajelor tehnologice prevăzute. Ca atare, este absolut necesar ca toți furnizorii de mașini și utilaje să-și concentreze la maximum forțele, să-și programeze și mai bine producția, să dea dovadă de receptivitate sporită față de solicitările șantierelor. în pofida eforturilor depuse în luna trecută, precum și a îmbunătățirilor notabile consemnate în domeniul livrărilor de utilaje, volumul restantelor continuă să se mențină ridicat. Pe de altă parte, nu întotdeauna și nu toți furnizorii înțeleg să livreze pe șantiere utilaje la termene corelate cu graficele elaborate în comun cu montorii, adică în ordinea impusă de succesiunea tehnologică de montaj. Nimic nu este mai important pentru consiliile oamenilor muncii și organizațiile de partid de la întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău, întreprinderea constructoare de mașini din Reșița, întreprinderile de utilaj chimic din Ploiești și Făgăraș, întreprinderea de utilaj chimic și

forjă din Rîmnicu Vîlcea, întreprinderea de pompe din București și altele decît introducerea rapidă în fabricație a utilajelor restante, urmărirea realizării acestora cu prioritate și livrarea lor grabnică pe șantiere.Realizarea integrală a prevederilor planului de investiții pe anul 1983, an hotărîtor pentru realizarea cu succes a obiectivelor acestui cincinal, cere eforturi mari, dar in deplină concordantă cu capacitatea pe care constructorii și montorii, furnizorii de utilaje și beneficiarii de investiții au dovedit-o pînă acum în atîtea rînduri. Fiecare zi trebuie folosită acum cu maximum de randament pe șantiere. Este o cerință pe deplin posibil de realizat, cu condiția ca toți cei angajați în procesul de realizare a investițiilor să acționeze cu și mai multă hotărîre și răspundere decît pînă acum, să nu precupețească nici un efort pentru respectarea riguroasă a termenelor planificate de punere in funcțiune a noilor obiective și capacități prevăzute pentru acest an. Cu toată răspunderea trebuie să se înțeleagă că realizarea integrală a programu
lui de investiții și de punere în 
funcțiune a capacităților de pro
ducție prevăzute în 1983 are o Înv 
portanță deosebită pentru creșterea 
producției materiale în acest an și, 
mai cu seamă, în cel de-al patrulea 
an al cincinalului.
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DECRETUL CONSILIULUI DE STAT PREVEDE:

Retribuirea personalului muncitor se face în raport 
cu munca prestată și rezultatele obținute. în cazul de
pășirii producției planificate, veniturile cresc în mod 
corespunzător și nu sînt plafonate. în situația nereali- 
zării producției sau a neîndeplinirii obligațiilor de la 
locul de muncă, retribuția se diminuează în mod cores
punzător, fără a se asigură venit garantat.

UN MECANISM CARE MĂSOARĂ CORECT, ECHITABIL MUNCA FIECĂRUIA
Cîteva exemple privind modul In care se reflectă efortul individual și colectiv In nivelul retribuțiilor

EXPERIENȚA CONFIRMĂ!

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI

O secție de fabricație a cimentului dintr-un combinat de lianți, avînd un efectiv de 338 persoane, din care 313 muncitori și 25 maiștri și personal tehnic și de specialitate, inclusiv conducerea secției, are sarcina să realizeze intr-o lună 118 000 tone de ciment.Tariful pe unitatea de produs calculată pe baza normelor de muncă, normativelor de personal și a cantității de ciment planificate este de 6,81 lei/tona de ciment. Ca urmare, pentru producția de ciment planificată, suma cuvenită formației este de 803 540 lei, ceea ce corespunde unei retribuții medii de 2 377 lei, cu condiția încadrării în consumul specific de combustibil convențional (păcură și gaze naturale) și respectării calității cimentului.
VARIANTA A

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ

O secție dintr-o întreprindere textilă cu un efectiv de 711 persoane, din care 690 muncitori și 21 maiștri și personal tehnic și de specialitate, inclusiv conducerea secției, are sarcina să. realizeze într-o lună 327,1 mii ml țesătură pentru costume.Tariful pe un metru de țesătură, rezultat pe baza normelor de muncă, a normelor de personal și a sarcinii planificate la producția fizică este de 4,23 lei/ml. Ca urmare, suma cuvenită colectivului secției țesătorie este de 1 383,6 mii lei, ceea ce corespunde unei retribuții medii de 1 946 lei, care se acordă în condițiile încadrării în consumul normat de materii prime, realizării integrale a producției pentru export și respectării calității stabilite.
VARIANTA ADacă în luna respectivă, printr-o serie de măsuri organizatorice, planul producției fizice se realizează integral, însă cu 13 muncitori mai puțin, asigurîndu-se creșterea cu 4 la sută a productivității muncii, în condițiile încadrării în consumul specific normat de combustibil convențional, secția va primi integral fondul de retribuire planificat - de 803 540 lei - ceea ce corespunde unei retribuții medii de persoană de 2 472 lei, cu 4 la sută mai mult decît a fost planificat.

Să presupunem că în luna respectivă, prin creșterea productivității muncii, se realizează 343,4 mii ml țesătură, cu 5 la sută mai mult decît a fost planificat, respectîndu-se condițiile privitoare la consumul de materiale și la producția pentru export. Totodată, întrucît producției fizice respective i s-a asigurat calitatea planificată, îndeplinindu-se toate condițiile prevăzute în contractul de acord global, colectivului secției i se poate acorda întreaga sumă calculată în raport cu cantitatea de țesături realizată, respectiv 1 452,5 mii lei. Pe o persoană rezultă, astfel, o retribuție medie de 2 043 lei, cu 5 la sută mai mare decît retribuția medie planificată.

«Hîs sVt’tVt::: • :"r
Calitatea produselor##?

VARIANTA BIn situația în care producția fizică planificată se realizează integral, în condițiile creșterii cu 4 la sută a productivității muncii, dar consumul normat de combustibil convențional este depășit cu 8 la sută, fondul de retribuire cuvenit secției se diminuează cu 3,2 la sută, revenind în medie pe o persoană o retribuție de 2 393 lei. Reiese deci că efortul pentru creșterea productivității muncii a fost practic anulat datorită neîncadrării în consumurile normate de combustibil.
4. 100%

Productivitatea muncii

Consumul specific de combustibil^

100.7%

VARIANTA C

.100%

Activitatea din ultimii ani a întreprinderii „Ceșarom" din Capitală a pus în evidență, prin puterea de convingere a faptelor, multiplele avantaje ale aplicării acordului global ca formă superioară de organizare și retribuire a muncii... Aplica-, rea acordului global a stimulat și întărit răspunderea întregului colectiv nu numai în depășirea planului 
producției fizice, ci și în creșterea 
productivității miincii, ridicarea efi
cientei economice și promovarea ex
portului. Concludent este faptul că, după cele opt luni care, au trecut din acest an, unitatea se situează pe unul din locurile fruntașe în întrecerea socialistă pe ramură ca urmare a depășirii principalilor indicatori de plan cu circa unu la sută la producția fizică, 6,9 la sută la producția netă, 8,5 la sută la pro- ductia-marfă vîndută și încasată, 6,3 la sută la productivitatea muncii, în același timp, cheltuielile totale la .1 000 lei producție-maffă au fost mai mici fată de plan cu 5,6 lei, iar cele materiale cu, 1,6 lei. Evident, se pune întrebarea : cum a determinat aplicarea acordului global obținerea acestor rezultate într-adevăr foarte bune ? Cîteva argumente în acest sens ne-a prezentat de la bun început tovarășul Gheorghe Simion, contabilul-șef al întreprinderii :— Organizarea muncii în unitatea noastră, ne spune interlocutorul, se apropie foarte mult de prevederile recentului Decret al Consiliului de Stat privind aplicarea formei de retribuire în acord global și a altor forme de retribuire specifice unor ramuri sau activități. De bună seamă, în lumina prevederilor decretului, mai avem o seamă de lucruri de pus la punct. Practic, 93,2 la 
sută din numărul total de muncitori 
lucrează în acord, din care peste 85 
la sută în acord global. S-a asigurat în felul acesta o legătură strînsă în- tre nivelul de îndeplinire al indicatorilor de plan, mă refer la producția fizică, export, consumul de materiale, energie, combustibil, pe de o parte, și veniturile oamenilor muncii, pe de altă parte. Aș vrea să precizez că aplicarea acordului glo
bal pornește de la nivelul formații
lor de lucru și se extinde pînă Ia 
cel al secțiilor de producție. Ca atare, pe lingă muncitori, în acord global mai lucrează 48 maiștri și 38 specialiști (ingineri, tehnicieni, sub- ingineri din categoria personalului tehnic. Altfel spus, aproape toți oa

menii muncii din secțiile de producție lucrează în acord global. Excepție fac numai 174 de muncitori de la atelierul de turnătorie din secția de obiecte sanitare, unde s-a dovedit că este mai bine să se aplice acordul individual. Urmează, așadar, ca de la 1 octombrie să fie cuprins 
în cadrul acordului global și perso
nalul de conducere al întreprinderii pentru ca această formă superioară de organizare și retribuire a muncii să se generalizeze.Cum se explică extinderea pe scară atît de largă a acordului global ? „Oamenii au înțeles, și-au dat seama din propria experiență că prin organizarea și retribuirea muncii in acord global Ia nivel de formații de lucru și secții de producție se asigură cele mai bune condiții pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, și, odată cu aceasta, pentru sporirea veniturilor persona

la întreprinderea 
„Cesarom“ din Capitală, 
unde acordul global se 
aplică de mai mult timp

le, ne spune tovarășa Anca Nedescu, secretara comitetului de partid pe întreprindere. Acordul, global stimulează munca în echipă, unește interesele tuturor categoriilor de personal din întreprindere. Am în vedere aici și conducerea unității, care de la 1 octombrie va fi cuprinsă în cadrul acordului global. Muncind mai bine, oamenii muncii din întreprindere, indiferent de fetelierul sari secția în care lucrează, au și cîștigat mai bine. După cum atunci cînd munca nu a fost bine organizată și nu s-au obținut rezultatele prevăzute, așa cum s-a întimplat în secția de obiecte sanitare, veniturile realizate s-au diminuat în mod corespunzător. Cîteva exemple concrete ilustrează cît se poate de convingător felul cum au influențat creșterea veniturilor muncitorilor rezultatele bune obținute în producție în luna iunie :

.104%

Este posibilă și o a treia ipostază, în care printr-o organizare mai bună a producției și respectarea tehnologiilor de fabricație se obține o reducere a consumului de combustibil convențional cu1 la sută față de norma de consum, respectiv se economisesc 100 tone păcură, pentru care personalul muncitor care a contribuit direct la realizarea acestor economii va putea beneficia de premii pentru economii de materiale în sumă de 54 600 lei, revenind în medie 168 lei pe persoană. Această sumă, adăugată la retribuția medie cuvenită pentru realizarea integrală a planului producției fizice și depășirea productivității muncii planificate -2 472 lei - duce la un venit mediu total pe persoană de 2 640 lei, cu 11,1 la sută mai mare decît retribuția medie planificată.
.100%

.104%

99%

111,1%

In concluzie deci, veniturile personalului muncitor din formația care lucrează în acord global sînt nemijlocit legate de rezultatele obținute în producție, crescînd pe măsura sporirii productivității muncii și a reducerii consumurilor materiale și energetice, sau, dimpotrivă, diminuîndu-se în situația depășirii normelor de consum.

VARIANTA BIn cazul însă în care nu a fost respectată calitatea, în sensul că a fost depășit cu 6 la sută numărul de defecte admise pe ml de țesătură, fondul total de retribuire calculat a se cuveni secției, în raport direct proporțional cu producția fizică realizată se diminuează cu 1,8 la sută pentru nerespectarea calității planificate. In aceste condiții se acordă un fond de retribuire de 1 426,3 mii lei, ceea ce înseamnă o retribuție medie de 2 006 lei, adică cu numai 3 la sută mai mare decît retribuția medie planificată.

VARIANTA CSe poate ivi și o a treia situație. Dacă prin măsurile luate de colectivul secției se obține o reducere cu 4 la sută a numărului de defecte admise pe mi, asigurîndu-se deci o creștere a calității producției, retribuția medie cuvenită pentru realizarea și depășirea producției fizice planificate de 2 042 lei - va crește cu 1,4 la sută, ajungînd la 2 072 lei - cu 6,4 la sută mai mare decît retribuția medie planificată.
Producția fizică

Productivitatea muncii

Calitatea produselor?## zu

105%

105%

.104%

Se desprinde deci concluzia că veniturile membrilor formației care lucrează în acord global sînt nemijlocit legate de rezultatele obținute în producție, fiind direct influențate nu numai de nivelul de realizare a producției fizice, ci și de calitatea produselor fabricate.

Retribuție Venituri
tarifară In acord globalNicolae Onea (ceramist) 2 132 2 955Constanța Bonea 2 101 2 582(ceramistă)Nicolae Giba 2 071 2 851(ceramist)Șerban Stancu 2 397 2 941(lăcătuș mecanic)Constantin Ionescu 3 520 4 368(maistru mecanic)Fără îndoială, retribuția realizată în acord global poate diferi de la o lună la alta în funcție de nivelul de îndeplinire al indicatorilor de plan. 

Esențial este însă că, așa cum se 
prevede și în recentul decret, veni
turile oamenilor sînt neplafonate șl 
depind direct de cantitatea și calita

tea muncii prestate, de rezultatele 
obținute în producție. în plus, formațiile de lucru s-au angajat atunci cînd nevoile producției au impus-o să efectueze în acord global și alte lucrări sau produse decît cele care fac parte din profilul activității lor. Așa, de pildă, atunci cînd a fost ne

voie, maistrul Constantin Ionescu și echipa pe care o conduce au executat în acord global pompe, site vibratoare, au curățat bazinele decan- toare, ceea ce a determinat creșterea veniturilor realizate.Organizarea și retribuirea muncii în acord global stimulează însă nu numai sporirea producției sau a volumului de lucrări executate, ci și 
realizarea acestora cu o eficiență sporită. Aceasta deoarece, prin con- tractui-angajament încheiat, formațiile de lucru, secțiile de producție în ansamblul lor primesc sarcina și sînt cointeresate să realizeze fiecare produs cu anumite consumuri de forță de muncă, materii prime și materiale, energie și combustibil. ,,Ne-am convins din propria experiență, ne precizează inginera Mari- lena Amzică, șefa secției faianță- gresie, că sistemul unitar de indicatori pe care recentul decret îl stabilește pentru fiecare categorie de personal, pe lîngă realizarea producției fizice, are o deosebită importanță pentru creșterea eficienței economice și a calității producției. Fac această afirmație avînd în vedere faptul că, uneori, în dorința de a obține o producție mai mare poate exista tendința de a se neglija calitatea, de a nu se acorda toată atenția necesară fiecărui gram de materie primă consumată. Stabilindu-se însă un sistem stimulator de indicatori, apare și interesul pentru căutarea unor noi rețete de fabricație, mai eficiente, pentru perfecționarea tehnologiilor. Așa, de pildă, de curînd am introdus în fabricație o rețetă nouă de glazură cu mai puține materii prime din import. Elaborarea ei nu a fost o treabă ușoară și procesul tehnologic nu s-a simplificat. Am reușit însă să reducem consumul specific de materii prime, ceea ce s-a răsfrînt pozitiv și asupra producției și a cî^tigurilor oamenilor".în mod firesc, aplicarea acordului 
global a stimulat în primul rînd preo
cupările întregului colectiv pentru 
creșterea productivității muncii, aceasta fiind una din condițiile esențiale care asigură și în același timp permite sporirea retribuției. Ca atare, au fost întreprinse numeroase acțiuni îndeosebi pentru extinderea mecanizării. Elocvent în acest sens este faptul că din anul 1980 și pînă în prezent consumul de forță de muncă s-a redus de la 160 om-ore pe tona de obiecte sanitare la 140 om-ore și de la 799,38 om-ore la. o mie metri pătrați materiale de finisaj (plăci faianță, plăci gresie, placaj ceramic) la 664,24 om-ore.Odată cu aplicarea acordului global, reducerea consumurilor de materii prime, energie, combustibil și forță de muncă este stimulată și prin 
organizarea unui sistem operativ, 
exact de cunoaștere a realizărilor 
din fiecare secție de producție. Astfel, cu ajutorul calculatorului se urmăresc zilnic, pe fiecare secție în parte producția fizică realizată, cheltuielile de ■ producție totale și pe elemente, valoarea producției nete și retribuția cuvenită oamenilor muncii.

Ion TEODOR

Activitate mai productivă 
și de calitate - la baza 

cîștigurilor sporite
Ca fiecare om al muncii, am primit cu viu interes 

Decretul Consiliului de Stat privind aplicarea formei 
de retribuire in acord global și a altor forme de retri
buire specifice unor ramuri sau activități. Dealtfel, la 
noi, în secția turnătorie, din cei 420 muncitori, numai 
formatorii manuali nu au lucrat, pină acum, în acord 
global. Ca atare, cu toții ne-am convins că această 
formă de retribuire ii stimulează și ii cointeresează 
pe oamenii muncii in obținerea unor rezultate cit mai 
bune in producție.

Eu sînt încadrat in categoria 311 și am o retribuție 
de bază de 2 260 lei pe lună. Ciștigurile realizate in 
acord global sînt insă cu mult mai mari, deoarece 
execut repere de mare complexitate, cum sînt piesele 
pentru războaiele de țesut sau mașinile de bobinat 
carcase, pîrghii, platine, volante — și îmi depășesc 
lună de lună planul la producția fizică, la fiecare sor
timent. In ultima perioadă am ciștigat peste>3 800 lei 
pe lună.

Bineînțeles, lucrul in acord global nu este nicidecum 
in avantajul chiulangiilor, al celor care „trag" de timp 
sau lucrează de mântuială. In secția noastră turnăm 
piese din fontă avînd dimensiuni de la 200—300 de 
grame pină la 5—6 tone. Orice rebut, orice întârziere 
sau lipsa unui muncitor sau altuia de la program atrag 
după sine nerealizarea producției stabilite și, implicit, 
diminuarea corespunzătoare a retribuției. Spun toate 
acestea, deoarece și in secția noastră sînt muncitori 
de aceeași virstă cu mine, unii chiar mai vîrstnici, și 
cu o vechime mai mare in muncă, dar care, din cauza 
rebuturilor mari de piese, a neexecutării la timp a 
producției sau a depășirii consumurilor materiale nu 
realizează integral retribuția tarifară.

Acum, potrivit prevederilor noului decret, este clar 
ca lumina zilei că asemenea situații trebuie înlăturate 
cu desăvîrșire, realizarea producției fizice planificate, 
la nivelul calitativ prevăzut și in condițiile încadrării 
stricte in normele de consum de materii prime, mate
riale și energie, stabilite fiind condiții de bază pentru 
obținerea de venituri sporite. Numai producind mai 
mult, de bună calitate și cu cheltuieli materiale mai 
reduse putem să beneficiem din plin de avantajele 
aplicării noilor decrete.

BORBELY Zoltanmuncitor la întreprinderea „Imatex" din Tirgu Mureș

Venituri corespunzătoare 
cu rezultatele obținute - așa 
este drept, așa este firesc
Am studiat cu deosebită atenție recentul Decret al 

Consiliului de Stat cu privire la aplicarea formei de 
retribuire in , acord global și a altor forme de retri
buire specifice unor ramuri sau activități. Noile re
glementări legale, științific fundamentate, se înscriu 
organic in politica partidului și statului nostru de apli-, 
care mai fermă a principiului socialist de repartiție, 
prin legarea mai strinsă a veniturilor întregului per
sonal muncitor din întreprinderi de rezultatele obți
nute în îndeplinirea sarcinilor cantitative și calitative 
ale planului.

întreprinderea noastră a aplicat și pînă în prezent 
forma de retribuire în acord global a personalului 
muncitor din secții și ateliere, iar rezultatele au fost' 
bune. An de an, unitatea și-a depășit sarcinile de plan, 
colectivul de muncă fiind distins cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste. In 8 luni din acest an, pla
nul producției fizice a fost depășit cu 4 000 tone alu
miniu primar și aliaje din aluminiu, producție care 
a fost livrată în exclusivitate la export, obținîndu-se 
importante încasări valutare in devize convertibile. 
De asemenea, am reușit să reducem costurile de pro
ducție, în principal prin scăderea substanțială a con
sumului de materii prime și energie electrică. Obți
nem astăzi o tonă de aluminiu cu 2 kWh mai puțin 
decit norma de consum prevăzută și cu 14 kWh mai 
puțin decit realizările din aceeași perioadă a anului 
trecut.

Stabilirea unor criterii precise, și mă refer la indi
catorii prevăzuți in decret, pentru aprecierea muncii 
personalului de conducere din toate compartimentele 
funcționale ale întreprinderii are o deosebită impor
tanță. Este drept și cinstit ca, in funcție de efortul 
depus, de aportul la rezolvarea problemelor complexe 
ale producției, fiecare să primească o retribuție cores
punzătoare. Apreciem deci ca deosebit de bine ve
nită această prevedere, ea stimulind deopotrivă în
tregul personal muncitor și deci și pe cel cu funcții 
de conducere pentru a acționa cu spirit de răspun
dere pentru realizarea producției fizice la toate sor
timentele, a planului de export, a producției-marfă 
vîndută și încasată, a producției nete, pentru ridica
rea calității produselor, reducerea cheltuielilor la 
1 000 lei producție-marfă, încadrarea în normele de 
consum de materii prime, materiale, energie electrică 
și altele.

Inq. Alexandra ORZAȚA directorul întreprinderii de aluminiu din Slatina
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Din fafâ-n fiu
Vestea s-a răspîndit repede 

printre constructorii din Buzău — și nu numai printre ei : 
Costică Botezatu a ciștigat 
„Olimpiada zidarilor". La cei 
34 de ani ai săi, Costică Bote
zatu din Buzău s-a dovedit cel 
mai bun zidar din țară, trecind 
cu brio dificilele probe teore
tice fi practice. Și aceasta, nu 
numai in fața exigentului ju
riu, pentru că una din probe a 
fost și cu... public.

Cine este Costică Botezatu ? 
Este zidar pe unul din șantie
rele Întreprinderii județene de 
construcții-montaj Buzău. Me
seria a învățat-o de la tatăl fi. 
de la bunicul său. O familie de 
zidari.

— Copiii mei — patru la 
număr, ne spune el —_ cred 
că meserie mai frumoasă decit 
să înalțe o casă nici că există. 
Toți vor să se facă zidari. 
Abia aștept să-i văd la între
cere intre ei. Cum și eu 
întrec cu ceilalți șase frați 
mei, care sint tot... zidari 1

ma 
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Exemplul 
profesorului

Cu cițiva ani in urmă, profe
sorul de matematică Adam Cra- 
șovean, de la școala din Toplița, 
județul Hunedoara, S-a . apucat 
să sape un teren pe care nu 
crescuse niciodată nimic, după 
care l-a plantat cu pomi fructi
feri. Printre pomi cultivă și le
gume.

Primii care au urmat exemplul 
profesorului au fost cițiva din 
elevii săi. Dar nu singuri, ci îm
preună cu părinții lor.

Acum, la vremea culesului, 
profesorul de matematică „nu
mără" nu numai roadele inițiati
vei sale, ci și pe ale hărniciei 
celor din juru-i. Și are ce nu
măra !
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În văzul tuturor
„Disco-top ’83, music laden, vi

deo-show, dancing"...
Anunțul cu pricina și cu litere 

de-o șchioapă se află pus la ve
dere. în stradă, în fața comple
xului comercial „Potcoava de 
aur" din Galați, complex in ca
drul căruia funcționează și o dis
cotecă.

Se vede că așa-i moda intr-ale 
muzicii disco, prin partea locu
lui. Ceea ce nu înseamnă că este 
absolut obligatoriu ca toți cei 
care se opresc in fața anunțului 
de mai sus să-l și înțeleagă.

De neînțeles este insă faptul 
că astfel de anunțuri se mai 
află încă pe ici, pe colo, numai 
cei care ar ...........................
închid ochii.

trebui să le vadă 
Cine-i deschide ?
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I Nave... istorice

I
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Titus Cristescu, lucrător ^la 
Oficiul județean de turism Că
lărași, are nu numai pasiunea 
drumețiilor pe uscat, ci și pe 
aceea a navigației. Dar nu ca 
marinar, și nu pe nave reale, 
ci cu... machetele sale realizate 
cu multă răbdare și'iscusință. 
Vapoarele făurite de el, in mi
niatură, poartă nume de mare 
rezonanță in istoria patriei.
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Intîmplarea a făcut ca un șan
tier al I.A.S. Sighișoara, unde 
lucra și el, Vasile Donat din He- 
tiur, să fie chiar lingă propria-i 
casă.

După numai o lună de zile de 
cînd Donat începuse să lucreze 
ca zilier pe sus-zisul șantier, 
gospodăria lui se transformase 
intr-un veritabil depozit de ma
teriale : ciment, țeavă galvani- 
zată, plăci de azbociment, che
restea...

De unde 7 De pe șantier. Cum! 
Cum putea. Cu roaba, cu spate
le, cu brațele. Fura seara, fura 
ziua, fura cînd nu-l vedea ni
meni.

Și tot așa, Donat gr fi conti
nuat dacă nu era prins in fla
grant de oamenii legii. După 
care — aflăm din ziarul „Steaua 
roșie" — i s-a făcut și lui Donat 
o „donație" de un an și două 
luni, plus 52 de zile rămase 
neexecutate dintr-o „donație" 
anterioară.
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I Ascuns după

I șifonier
— Alo, miliția ? Un cetățean 

din comuna noastră, Drajna, in 
timp ce mergea absolut regula
mentar, a fost accidentat de un 
autoturism, iar șoferul acestuia, 
în loc să oprească, a fugit ca 
din pușcă.

— I-ați notat numărul ma
șinii 7

— Nu, era întuneric beznă.
Au început investigațiile pen

tru a se da de urma făptașului. 
Și „urma" a dus pînă in satul 
Cerașu. A fost identificat și nu
mele celui care fugise, laș, 
la locul accidentului : Constan
tin Sanache. Dar — notează ga
zeta „Flamura Prahovei" — ia'-l 
pe. Sanache de unde 
căutat oamenii legii 
casa. Parcă intrase 
Dar nu intrase. Se 
după un... șifonier.
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de

nu-i. L-au 
prin toată 
în pămint.

ascunsese
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IRubrică realizată de

Petre POPAcu sprijinul corespondenților i „Scînteii"

Prin tradiție, la mijlocul lunii septembrie se Încheie (definitiv — dacă ne gîndim și la perioada estivală !) un sezon teatral și bate gongul inaugural al unei noi stagiuni. Un moment de început care trebuie să țină seama de bilanțul etapei precedente, propunîndu-și un progres substanțial în raport cu ea !In perioada septembrie 1982 — septembrie 1983, teatrele tării au susținut numeroase spectacole în fata unui număr impresionant de iubitori ai artei scenice. Jucînd în săli pline, la sediu — teatrele au vădit totodată o preocupare de diversificare și multiplicare a relației cu beneficiarul, de cucerire a noi și noi categorii de spectatori, în acest sens, au fost prezentate montări de cele mai variate facturi pe platforme industriale, în cămine culturale, au fost întreprinse repetate turnee, au fost organizate stagiuni permanente în localitățile lipsite de teatru, s-a întărit colaborarea cu amatorii, cu teatrele populare și muncitorești. S-a făcut remarcată preocuparea de structurare a unui repertoriu echilibrat și substanțial. Întîlnirea cu capodopere ale literaturii clasice românești șl universale s-a dovedit rodnică, mai ales atunci cînd creatorii au știut să releve cu maturitate permanențele operelor, virtuțile lor spirituale, umaniste și patriotice, o dată cu cele ce le-au conferit nemurire artistică.Spectatorii au consemnat cu interes lucrări de ținută ale literaturii românești semnate de autori contemporani notorii. S-a confirmat prestigiul piesei de evocare a luptei poporului nostru de-a lungul secolelor pentru independență și libertate socială. Au reținut atenția dramele și comediile reflectînd înfruntarea dintre V£chi și nou în mentalități și comportamente. Au fost primite cu interes și emoție acele piese care își propuneau reflectarea evenimentelor istoriei recente, dezbaterea unor fenomene caracteristice ale actualității,, ale devenirii societății noastre în ultimele decenii : este vorba de piesele evocatoare ale luptei comuniștilor în ilegalitate, de scrierile ce au făcut să răsune pe scenă patosul re- voluțibnar al edificării unei societăți noi.Au fost înregistrate, alături de cîte- va evenimente artistice (e drept, mai puține ca altădată !), mai multe realizări inspirate — elocvente pentru mulțimea talentelor actoricești, regizorale și scenografice pe care le avem, pentru dăruirea lor generoasă. Semnificativ, atari succese au putut fi înregistrate nu numai în Capitală, ci și la Timișoara, Tîrgu Mureș ori' la Iași și Craiova, Cluj-Na- poca, Brașov, Galați și Piatra Neamț, Oradea și Brăila, Reșița și Baia Mare etc., inclusiv la secțiile sau teatrele maghiare și germane din țara noastră. Nrau lipsit însă nici opțiuni mai puțin inspirate, repertorii lipsite de armonia, de echilibrul optim și mai ales de substanța ideatică și emoțională necesară pentru a face din teatrele respective modelatori de conștiințe. Au mai apărut pe afișe piese minore, tratînd fenomene marginale, nesemnificative, dominate de o viziune unilaterală, factologică, neprocesuală ; ori piese străine de realitățile țărilor pe care păreau a le reprezen

ta, scrise de autori ignorați și în locurile lor originare.Stagiunea care începe se află sub semnul cuvîntării rostite de secretarul general al partidului la Consfătuirea de la Mangalia.
„Sarcini de răspundere — spunea în cuvintarea amintită tovarășul Nicolae Ceaușescu — revin Consiliu

lui Culturii și Educației Socialiste, 
multiplelor forme de activitate cul- 
tural-artistică de masă, zecilor de 
mii de unități eultural-artistice, de 
toate felurile, care trebuie să devină, 
fiecare — începînd de Ia Teatrul 
Național, de la Opera Română, pînă 
la ultimul cămin cultural din cea 
mai îndepărtată comună sau din cel 
mai îndepărtat sat — un centru al 
educației revoluționare, patriotice de 
formare a omului nou“.Imperativul unei eficiente educative sporite prin intermediul unei arte realiste, capabilă să întruchipeze eroi model, purtători ai marilor idealuri și să înaripeze energii constructive — a mobilizat reflecția

deschisă pentru organele de resort din C.C.E.S. și din județe, — pentru consiliile oamenilor muncii din teatre.Menționind în cele ce urmează direcțiile principale ale programului teatral, așa cum s-au configurat pină acum, subliniem, totodată, că ele ră- min pasibile de noi inițiative valoroase, care să întărească demersurile de pînă acum.Dornice să contribuie la valorificarea tezaurului moștenit, instituțiile de spectacole și-au programat noi versiuni scenice după capodoperele clasice. Se anunță o stagiune fără precedent sub aspectul bogăției titlurilor semnate de marii noștri scriitori. Este de așteptat în acest sens ca, alături de I. L. Caragiale, și numele lui Alecsandri, Hasdeu, Davila, Delavrancea etc. să figureze la loc de cinste, cu deosebire pe afișul Naționalelor. După cum ne exprimăm speranța că în transfigurarea acestor lucrări vor fi mobilizate cele mai bune forțe ale colectivelor, așa încît
ÎNSEMNĂRI LA ÎNCEPUTUL 

UNEI NOI STAGIUNI

și decizia celor ce diriguiesc activitatea teatrală.Consemnăm, ca un debut pozitiv în acest sens, faptul că și anul acesta, ca și în ultimele stagiuni, teatrele au hotărît să-și înceapă stagiunea în mijlocul oamenilor muncii. Cîteva exemple din multele posibile : vizita Teatrului Mic pe platforma industrială „23 August" cu spectacolul de poezie „Niciodată toamna nu fu mai frumoasă" ; prezența Teatrului „Bulandra" în mijlocul lucrătorilor din sectorul agricol Ilfov — cu „Gustul parvenirii" de Paul Everac. Ar fi o greșeală să omitem teatrele din țară — cu o activitate atît de vie la acest mijloc de septembrie. Naționalul craiovean, de pildă, a programat recitalul „Trăim in miezul unui ev aprins" pe platforma industrială a orașului și un alt recital, intitulat „Aceasta este țara mea" susținut de Tudor Gheorghe — la sediu. în aceleași zile însă, o echipă s-a deplasat la Motru cu piesa de omagiere a luptei comuniștilor, semnată de Mihai Duțescu, „Fotografii mărite". Actorii Naționalului timișorean, în colaborare cu colectivul Filarmonicii „Banatul" s-au deplasat pe platforma „întreprinderii prietene" „Electrotimiș", unde au susținut un spectacol de poezie și muzică patriotică. Și exemplele pot continua.Debutului prin recitaluri îi va urma cel al unor spectacole propriu- zise. Paralel cu repetițiile pentru aceste noi spectacole — în luna august și în prima jumătate a lui septembrie — s-a lucrat intens la întărirea programelor de activitate. Unele din noile măsuri se văd. Altele urmează să se manifeste. Saltul calitativ preconizat presupune noi și noi inițiative. Repertoriul teatral pro- priu-zis, substanța lui, puterea lui de a mobiliza și dinamiza conștiința, ră- mîne o verigă hotărîtoare în îndeplinirea misiunii educative a teatrului, îmbunătățirea conținutului lui educativ, patriotic reprezintă o datorie

capodoperele dramaturgiei naționale să intre în repertoriul permanent, iar mesajul patriotic al înaintașilor să ajungă vibrant și proaspăt în inima tinerei generații.De o considerație fără precedent se vor bucura, alături de piesele perioadei interbelice — scrieri apărute în ultimele decenii, a căror valoare a fost deja confirmată de trecerea timpului.Instrumentul cel mai eficace în modelarea spirituală rămîne piesa românească. Este vie preocuparea lărgirii tematice, sint necesare lucrări — în română, maghiară, germană — care să surprindă aspectele cele mai semnificative ale devenirii noastre istorice, sociale și politice, să reflecte lupta eroică a comuniștilor sub conducerea partidului, eforturile oamenilor muncii de înfăptuire neabătută a politicii partidului — lucrări consacrate trăsăturilor profund umaniste ale poporului român, vocației lui de pace.în chip firesc, multe din piesele, recitalurile incluse în programul acestei stagiuni vor exprima dorința instituțiilor teatrale de a marca marile evenimente din istoria țării, aniversate în viitor, în 1984. Sint în curs de pregătire manifestări consacrate aniversării a 65 de ani de la realizarea statului național unitar (1 decembrie 1918) și împlinirii a 125 de ani de la Unirea Principatelor. Nu există teatru care să nu fie încă de pe acum preocupat de sărbătorirea, prin spectacole de amplu suflu patriotic și revoluționar, a 40 de ani de la înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944. Pe afișul multor scene figurează montări dedicate comemorării a 200 de ani de la Revoluția țărănească din Transilvania de sub conducerea lui Horia, Cloșca și Crișan.Toate aceste piese, evocînd tensiunile, cristalizările istoriei ori fră-

mîntările actualității, vor propune, sperăm, prin efortul de transfigurare al actorilor, sprijiniți de răspunderea si fantezia regizorilor și scenografilor — eroi proeminenți, care să se impună prin autenticitate, eroi care să constituie un model de viață și de dăruire în slujba patriei.
„Avem nevoie de o artă, de o ci

nematografie, de un teatru care să 
prezinte esența, modelul omului pe care trebuie să-l făurim !“ — sublinia cu profundă îndreptățire secretarul general al partidului la Consfătuirea de la Mangalia.Societatea noastră pune în centrul valorilor ei problematica omului și promovează odată cu un nou model uman un nou ideal de umanitate. Teatrul e dator să contribuie la configurarea și impunerea acestui model ; să facă din ideea de perfecționare și autodepășire o convingere intimă a milioanelor de spectatori cărora li se adresează ; să contribuie la combaterea concepțiilor burgheze mistice, a tendinței de a trăi fără muncă, a mentalităților înapoiate în muncă și existență — dînd, în schimb, putere de fascinație omului unei conștiințe și atitudini superioare.Avînd în vedere chemărije lansate, posibilitatea ca autori de valoare să prezinte creații importante, cu un bogat conținut educativ, inspirate din realitățile edificării socialiste — acestea trebuie luate .în considerație chiar din această st'agiune. Se impune ca teatrele să se transforme în adfevărate laboratoare de creație. Experiența arată că prin dialogul dintre, secretariatele literare și autori — scriitori care, nu trăiesc doar în Capitală, ci și la Iași, Tg. Mureș, Cluj-Napoca, Brașov, Craiova, Timișoara —, prin clarificarea atentă — pe această cale — a mesajului educativ al fiecărei scene, prin desăvîrșirea fiecărei partituri în colaborare cu interpreții — se poate ajunge la structurarea unor lucrări de înaltă ținută ideologică și estetică. Doar pe această cale se poate îmbunătăți cu adevărat profilul repertoriului original, de actualitate. Doar pe această cale se poate contura o perspectivă fermă (căci teatrele sînt preocupate să-și schițeze de pe acum programele de activitate pe o perioadă mai îndelungată — pînă în 1985 !).Avem o pleiadă de talente care consideră angajarea etică și politică a teatrului, aspirația lui de a schimba atitudini, mentalități, de a modela oameni cu o nouă conștiință — ca pe o supremă demnitate a artei lor.Este necesar ca acest potențial să fie fructificat și mai bine în această stagiune. Se cuvine ca stagiunea care începe să fie superioară celei precedente — prin ținuta spectacolelor, prin bogăția și varietatea modalităților artistice cultivate, prin adînci- mea dar și fantezia soluțiilor creatoare, printr-o mai pronunțată contribuție la dezvoltarea marilor tradiții patriotice, revoluționare ale scenei românești — calități care să conveargă spre creșterea rolului educativ al teatrului, spre afirmarea tot mai pregnantă a mesajului umanist, revoluționar al activității noastre teatrale.

Natalia STANCU

CALITATEA 
atribut esențial 

al învățămintului superior

CARNET PLASTIC, ;

Armoniile unui impresionant univers artistic
însemnări pe marginea expoziției Marcel ChirnoagăNoua expoziție personală a graficianului- sculptor Marcel Chirnoagă din sălile Muzeului de artă al Republicii Socialiste România, cu peste o sută de lucrări din ultimii doi ani (desene, gravuri, ilustrații de carte, o sculptură-ta- piserie, o sculptură în lemn și două tapiserii) se constituie ca un întreg armonios al unui univers artistic deplin închegat, de o importanță deosebită. Gravurile (acvaforte și acvatinta pe plăci 3e fier înlocuind cuprul costisitor) sint cele care par a fi răspuns cel mai mult expresivității sale incisive, energice pînă la patetic,' permițindu-i să-și desfășoare amplu exuberanța imagistică.La capătul aproape al unui veac ale cărui frămîntări, scormoniri ale umanului, cunoașteri ale realului, ating domeniul incredibilului, cu seisme dezvăluind străfunduri omenești de o ferocitate de neînchipuit, dar deopotrivă cu transformări spectaculoase, cu aspirații și construcții la fel de imposibil măcar de bă

nuit mai înainte, timp în care arta; uitîn- du-și tradițiile, s-a angrenat unor căutări de multe ori sterile, opera lui Marcel Chirnoagă impune, în simplitatea liniei grafice, o sinteză originală și impresionantă, impli- cînd major tradiția și antrenînd, cu energie, un întreg univers interior omenesc al zilelor noastre într-o esențialitate proprie, fascinantă.Pe linia umanismului renascentist, re- configurat azi în parametrii mai profunzi, Marcel Chirnoagă ne amintește că arta este o „cosa mentale", dind socoteală, pe planul chintesenței și al poeziei, de străfunduri ale firii omenești, dezvăluind astfel, demas- cînd, înfierînd laturile desfiguratoare și pe de altă parte susți- nînd trăirea omenească plenară, aspirațiile luminoase.Multe lucrări propun imaginea unei omeniri surprinse în ipostaze esențiale ale frămîn- tărilor ei, ale proliferării gîndului și strădaniei mîinilor (Gîn- 
ditorui, Constructorul,

Proiectantul), cu geo- metrismul calculelor ei, cu fantezia ei stufoasă, cu aspirațiile — aripi zbătîndu-se în spații nesfîrșite, sau visuri de dragoste și puritate (ciclul „Cu
plul", „Muza", „Mater
nitate"). Impresionan
te apar Rădăcinile ari
pilor, Dezrădăcinare, 
Vîntul, dar deopotrivă și imaginile cailor, acești prieteni, docili tovarăși ai omului, dar neuitind totodată (ca în Laudă cailor) că sint mai ales un simbol al libertății și cutezanței umane.Cu curaj, exorcizan- te, se înlănțuie reprezentările „monștrilor", bestii ale naturii (lupi, ‘șerpi, vulturi), ale mitologiilor (dragoni, minotauri), monștri ai inconștientului, ai u- nui alt somn al rațiunii din care se nasc agresiunile și războaiele epocii noastre.In totalitate, e vorba de un imn ridicat condiției umane, strădaniilor, suferințelor, dar și splendidelor sale posibilități de in-for- mare și construire.

Nina
STĂNCULESCU Rădăcinile aripilor
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In condițiile construirii socialismului multilateral dezvoltat în țara noastră, ale înaintării în ritm accelerat a României spre comunism,' ridicarea continuă a calității se impune ca un imperativ primordial in toate domeniile de activitate. Impe
rativul calității apare cu atît mai stringent în domeniul complex și de mare răspundere al pregătirii cadrelor, menite la rîndul lor să asigure creșterea calității în alte domenii ; și aceasta implicit — aș zice 
în mod deosebit — în sectorul învățămintului superior, la care mă Voi referi în cele ce urmează. Dar, mai întii, trebuie subliniat faptul că, în lumina recentelor cuvîntări ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative de la Mangalia și la marea adunare populară, desfășurată în municipiul Cluj-Napoca cu prilejul deschiderii noului an de învățămint, noțiunea însăși de calitate nouă a căpătat un conținut mai bogat și mai profund decit i se recunoștea în mod obișnuit pînă acum. Noua calitate, superioară celei precedente, reprezintă nu numai rezultatul unui proces dialectic de luptă și de rezolvare pe un plan superior a unor contradicții. Ea este totodată una din formele cele mai expresive de manifestare a spiritului revoluționar- în viață și în muncă, a spiritului care luptă pentru victoria noului, a progresului. împotriva vechiului, a1 regresului. Calitatea nouă pe plan social este fructul și esența acestui proces dialectic, desfășurat sub impulsul dinamizant al spiritului revoluționar.Un asemenea conținut reînnoit îl prezintă calitatea și in învățămîntul superior. Reflectînd la acest aspect, se impune întrebarea : in ce constă, 
de fapt, noua calitate in învățămîn- 
tul universitar și postuniversitar, 
in sensul spiritului revoluționar de
finit in cuvintările sus-menționate, 
și care sint posibilitățile și sarcinile 
actuale de adincire și de potențare a 
conținutului noțiunii de calitate in 
aceste forme superioare de învăță
mint-? Fără îndoială, un subiect atît de larg, fundamental, nu poate să fie abordat deodată și în întregime. El constituie material de amplă meditație și acțiune pentru toți cei cointeresați și nu mă îndoiesc că activitatea tuturor profesorilor și studenților din noul an se va situa, practic, sub auspiciile luptei pentru realizarea unei noi calități în întregul nostru învățămînt superior. Personal, îmi voi limita scurtele referințe la. învățămîntul superior medical (de medicină și farmacie), care îmi este mai apropiat, vizînd îndeosebi sensul nou, revoluționar, al ridicării calității, dezvoltarea — prin intermediul procesului instructiv-educativ — a spiritului revoluționar al viitorilor medici și farmaciști, chemați să asigure, în prezent și în viitor, sănătatea constructorilor vieții socialiste și comuniste pe pămîntul țării noastre, sănătatea populației în general.In învățămîntul de medicină, ca și în celelalte ramuri de învățămînt superior, asigurarea unei noi calități 
implică, desigur, s îmbunătățire con
tinuă a planurilor de învățămînt, a 
programelor analitice de cursuri și 
activități practice, o reactualizare 
permanentă a conținutului acestor 
cursuri și lucrări practice, elaborarea 
de noi materiale didactice calitativ 
superioare, modernizarea și adincirea 
cercetării științifice, realizarea cit 
mai eficientă a planului comun de 
acțiuni politico-ideologice și cultural- 
educative etc. Aceste probleme și, totodată, sarcini de bază au preocupat și preocupă în mod continuu institutele de medicină și farmacie din țară și nu este cazul să insistăm asupra lor. Noua calitate se constituie evident din toate aceste îmbunătățiri. Ea nu se mulțumește însă cu simple îmbunătățiri, ci implică un mod deosebit de abordare și perfectare a acestora, în sensul formării, educării unor cadre 
nu numai in înțeles strict profe
sional, ci și in spirit revoluționar. 
„O atenție deosebită — spunea în acest sens secretarul general al partidului în cuvintarea de la Mangalia — trebuie să acordăm formării 
tinerei generații pentru muncă, pen
tru luptă, educării ei în spirit re
voluționar. în această privință tre
buie să se acorde o atenție mai 
mare, în toate formele de învăță
mînt — începînd din grădiniță pînă 
la cursurile postuniversitare — for
mării și educării patriotice, revo
luționare a tineretului, a tuturor 
cetățenilor patriei noastre".Se impune deci ca, folosind toate formele de instruire și educație aflate la dispoziție, perfecționîn- du-le în continuare spre realizarea unei noi calități, să inculcăm tinerelor cadre pe care le formăm, mai mult decit am reușit să o facem pînă acum, un spirit revoluționar în stare a-i determina să ajungă nu numai buni specialiști (în cazul nostru buni medici și buni farma

Prof. univ. dr. docent 
Constantin ANASTASATU membru corespondent al Academiei

ciști) ci, în același timp, și cetățeni, patrioți luminați, capabili să înțeleagă momentul actual al dezvoltării societății noastre, să aprecieze în justa lor lumină eforturile generale investite în construirea unei vieți mai bune, să se integreze în aceste eforturi, să-și iubească partidul, poporul român din care provin și țara în care trăiesc, să fie prezenți acolo unde este nevoie de munca și priceperea lor.Apărarea sănătății poporului nostru, în care s-au obținut mari și incontestabile realizări, necesită și în viitor eforturi sporite, în contextul cărora un rol principal revine medicilor și, în mare măsură, actualilor și viitorilor medici tineri, aflați încă în procesul de învățămînt. învățămîntul superior de medicină, universitar și postuniversitar, are menirea să pregătească sub toate aspectele aceste cadre, care să cunoască și să rezolve problemele de sănătate din teren.Merită să citez în această privință o dezbatere desfășurată recent în Senatul Institutului de medicin; și farmacie din București, în car' la solicitarea Ministerului Sănătății, s-a analizat modul în care se reflectă în învățămîntul medical, în pregătirea viitorilor medici, problemele prioritare de sănătate a populației cuprinse în programele naționale pe termen lung, cum sînt problema mamei și a copilului, a bolilor cardiovasculare. a bolilor de nutriție, a tumorilor maligne, a bolilor psihice, a tuberculozei ș.a. Dezbaterea s-a soldat cu concluzii foarte pozitive, capabile să contribuie în mare măsură la noua calitate de care discutăm.în acest scop și în sensul deplin al noțiunii de calitate este clar că 
învățămintul superior trebuie să 
asigure nu numai cunoașterea pro
blemelor prioritare și a modului de 
rezolvare a lor, ci și înarmarea cu 
spirit revoluționar a celor care 
traduc în viață lucrurile învățate 
în școală, care înțeleg să lupte cu dificultățile acolo unde sînt mai acute, care știu să ducă toate acțiunile pînă la capăt, pînă la bunul lor sfîrșit. Un învățămînt care s-ar limita numai la transmiterea de cunoștințe de specialitate, negli- jînd educația patriotică-revoluțio- nară, adică motorul fructificării a- cestor cunoștințe în viață, ar fi fără îndoială — ceea ce nu este cazul la noi — un învățămînt incomplet. Loc de a face mai mult și mai bine se găsește însă — cum se spune — întotdeauna.Vorbind despre spiritul revoluționar al membrilor de partid, în cuvintarea de la Cluj-Napoca, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Este ne
cesar să păstrăm și să dezvoltăm 
continuu spiritul revoluționar, nova
tor, spiritul umanist al învățămintu- 
lui românesc. Să facem în așa fel în
cît, prin întreaga sa activitate, învă
țămîntul să constituie factorul funda
mental pentru educarea și formarea 
omului nou, pentru crearea unui ce
tățean cu o înaltă conștiință revolu
ționară și patriotică, înarmat cu tot 
ce este mai nou în toate domeniile 
— constructorul societății comuniste, 
al unei Românii libere și indepen
dentei". Asemenea revoluționari au existat, pot și este necesar să existe și în medicină, în apărarea sănătății poporului, în învățămîntul superior medical, și lor le datorăm în primul rînd progresele realizate în acest domeniu atît în trecut, cît mai ales în ultimele decenii. Revoluționarii nu se găsesc numai în vîrful profesiunii. Și un medic de circumscripție poate să fie un revoluționar în satul său dacă reușește să ia în mină problemele, să învingă prejudecățile și rezistențele, să întărească măsurile de profilaxie, de „medicină a omului sănătos", să reducă morbiditatea, să ridice sănătatea populației pe o treaptă superioară. Se cunosc numeroase exemple de acest gen și ele trebuie avute permanent în vedere ; după modelul oferit de ele trebuie să facem educația tineretului universitar, pentru ca viitorii specialiști să acționeze, la viitorul lor loc de muncă, cu o înaltă competență profesională și civică. Desigur, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvintarea rostită la Cluj-Napoca, aceasta presupune formarea unor specialiști cu o pregătire multilaterală, multidisciplinară, în profil larg, apți să asimileze rapid cele mai noi cuceriri științifice și tehnice.Ceea ce cred că ne incumbă — în concluzie — tuturor celor care activăm în învățămîntul superior de medicină și farmacie este să 
realizăm o asemenea nouă calitate, 
incit să dăm în circuitul vieții tot 
mai multe cadre tinere animate în 
primul rînd nu de rezolvarea pro
blemelor personale, ci de promo
varea — în spirit revoluționar — 
a sănătății populației care le este 
încredințată și fără de care nu se 
poate concepe nici un progres social.

cinema
• Misterele Bucureștilor : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 
13,30-; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9»; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,45.
6 Aventuri la Marea Neagră : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 12; 16; 19, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 12; 16; 19.
< B.D. la munte și la mare : AURO
RA (35 04 66) — 9»; 11,15;. 13,30-; 15,45;
18; 20, LIRA (317171) — 15,30; 17,30; 
19,30, la grădină — 20.
6 Nea Mărin miliardar : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30;
13.30; 15,30; 17,30-; 19,30.
< Moara cu noroc : COTROCENI

i49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
j Întoarcerea din iad : FEROVIAR 

(50 51 40) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18 ; 20,15.
• Pruncul, petrolul șl ardelenii : PA
CEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
a Vlad Țepeș î VIITORUL (11 48 03) — 
15,30; 18,30.
• Haiducii Iul Șaptecai î MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
> Melodii la Costinești — 15; 17; 19; 
Trandafirul galben — 13,30 : FLACĂ- 
RA (20 33 40).
a întîlnire cu tinerețea ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

a Competiția : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20.
> Primăvară pentru o oră — 9; 10,45; 
12,30; 14-; 15,30; Eu, tu și Ovidiu — 17; 
19,15 : DOINA (16 35 38).
> Camaval j TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
a Vraciul î STUDIO (59 53 15) — 10 ; 
13; 16; 19.
a Valul verde : GRIVITA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
> Iubire fără soare : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20. 
ă Nimic n’u ne stă în cale : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Agonia : UNION (13 49 04) — 10; 
13; 16; 19.
© Contrabandă la vamă : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
> Elvis : SCALA (11 03 72) — 8,45; 11;
13,15; 15,30; 18; 20,15, FAVORIT
(45 31170) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Femeia dispărută r FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,16.
a Contesa Walevska : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,30, la grădină — 19,45.
© Dublu delict î DACIA (50 35 94) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
a Omul păianjen se întoarce : VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, ARTA (24 31 86) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19, la grădină — 20,30.
© Ancheta a stabilit: TOMIS (21 49 46)
— 9; 14,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Despărțire temporară : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,30; 20.

< Cobra : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18,15; 20,15, 
la grădină — 19,30.

teatre
® Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Gaițele — 19,30.
® Filarmonica „Georga Enescu" 
(15 68 7 5, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Recitalul 
violonistului Mlrcea Călin — 18.
® Teatrul de operetă (14 80 lil) : Prin
țesa circului — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Rezervația de 
pelicani — 19,
• Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu 
întimplător — 19,30.
@ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Necu
noscuta și funcționarul — 20.
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur — 
19,30.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) ; La izvor de dor șl cîntec 
— 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 10; încotro, că- 
luțule 7 — 17; (clubul I.R.E.M.O.A.S.) : 
Ileana Slnziana — 17.
• Circul București (11 01 20): Popcya 
marinarul și corabia veseliei — 19,30.

A APĂRUT

„MUNCA DE PARTID" nr. 9/1983Pornind de la magistrala cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico- educative de la Mangalia, noul număr al revistei se deschide cu editorialul : „CuvîntaTea secretarului general al partidului — chemare vibrantă pentru întărirea spiritului revoluționar, a ordinii și disciplinei în toate domeniile, pentru perfecționarea stilului de conducere". O suită de articole vin să concretizeze experiențele existente, ca și direcțiile pe care le vor urma organizațiile de partid din județele Timiș, Iași, Caraș-Severin, Bacău și Mureș în activitatea de transpunere neabătută în practică a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în continuare, revista supune atenției materialul „Cu privire la atribuțiile și sarcinile birourilor de coordonare a activității politico-organi- zatorice de partid, precum și la constituirea, sarcinile și modul de coordonare a activității consiliilor popu

lare din cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste". La rubrica „Afirmarea puternică a întregii activități economice și sociale" semnalăm schimbul de experiență organizat la sectorul 4 al Capitalei : „Acțiunea 4,5 miliarde". Sumarul revistei include, de asemenea, rubricile ; „Tribuna secretarului de partid — președinte al consiliului oamenilor muncii", „înfăpțuirca unei profunde revoluții agrare — obiectivul fundamental al muncii de partid la sate", „Din activitatea organizațiilor de masă și obștești", „Viața internă de partid viguroasă, bogată în conținut", „Propaganda, munca politică de masă — forțe dinamizatoare ale energiilor creatoare ale poporului". La rubrica : „Stil de lucru dinamic, revoluționar" semnalăm masa rotundă organizată la Comitetul județean de partid Constanța pe tema : „Activiștii — instructori ai secțiilor comitetului județean". în încheiere, ca de obicei, rubricile : „Note" și „Răspunsuri la întrebările cititorilor".

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
14,05 Roman foileton. „în viitoarea vie

ții". Episoadele 7 și 8
12,36 Desene animate : Povestiri din Pă

durea Verde
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 România pitorească
16.25 Clubul tineretului (color). O stră

lucită afirmare a spiritului patrio
tic, revoluționar al tineretului, al 
întregului popor (II). înregistrări 
de la grandioasa manifestare de
dicată aniversării a 35 de ani de la 
organizarea primelor șantiere na
ționale ale tineretului

17,00 Viața școlii
17,50 1004 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) © Ac

tualitatea în agricultură
20,20 Pentru dezarmare, pentru pace
20.30 Plai de pace, plai de dor
20.40 Videoteca internațională (color) 
21,05 Ancheta TV. Noi, opinia publică
21.26 Teatru TV (color) : „Curajul nu 

cere plată" de I. D. Șerban
22.40 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,20 Buletinul rutier al Capitalei
20,35 Salonul TV al artelor plastice
21.30 Seară de muzică românească
22,40 Telejurnal
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU Cronica zilei Vizita vicepreședintelui Statelor

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului, guvernului costarican și al meu personal, mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările transmise cu ocazia Zilei naționale a Republicii Costa Rica.Reiterez Excelenței Voastre dovada celei mai înalte și distinse considerații și vă transmit urări pentru prosperitatea națiunii române prietene.
LUJS ALBERTO MONGE

Președintele Republicii Costa Rica

Prezentăm. în continuare, rezultatele obținute în întrecerea socialistă de alte colective de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, din unități agricole, transporturi, de construcții, precum și din domeniul circulației mărfurilor și silviculturii.Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii august *), pe primele locuri se situează :

Unități fruntașe în întrecerea 
pentru îndeplinirea planului 

și angajamentelor pe acest an

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
> ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră 
Cavnic, județul Maramureș, cu 
881,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 11,1 la sută la producția netă. 3,2 la sută la producția fizică și la producția-marfă vîndută și încasată. 29,6 la sută la volumul de pregătiri miniere. 11,4 la sută la productivitatea muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei pro- ducție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 3,4 la sută, iar cele materiale cu 14,9 la sută.Locul II : Exploatarea minieră Ilba, județul Maramureș.Locul III : Exploatarea minieră Deva.

ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

eentrale „Porțile de Fier", cu 513,4 
puncte.Principalii indicatori da plan au fost depășiți cu : 5.9 Ia 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 ; consumul tehnologic pentru producerea energiei electrice a fost mai mic decît cel normat cu 3,7 la sută, iar cheltuielile prevăzute în buget au fost reduse cu 10,4 la sută.Locul II : întreprinderea electro- centrale Curtea de Argeș.Locul III : întreprinderea elec- trocentrale Rîmnicu Vîlcea.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție pe
trolieră Zemeș, județul Bacău, cu 
612,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 29 la sută la producția netă și la productivitatea muncii, 1 la sută la producția fizică. 7,9 la sută la producția-marfă vîndută și încasată ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 7,5 la sută, iar cele materiale cu 6,7 la sută.Locul II : Schela de producție petrolieră Moșoaia. județul Argeș.Locul III : Schela de producție petrolieră Suplacu de Barcău, județul Bihor.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : întreprinderea de țevi 

„Republica" — București cu 610,5 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 13 la sută la producția netă și la productivitatea muncii. 1,2 la sută la export. 1,6 la sută la producția fizică, 1,8 la sută, la producția-marfă vîndută și încasată ; cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei productie-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 0,4 la sută.Locul II : întreprinderea „Laro- met“ — București.Locul III : întreprinderea metalurgică Iași.

ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENTE 
PENTRU TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea de Pro

duse electronice și electrotehnice 
„Electroargeș" — Curtea de Argeș, 
cu 824 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6,1 la sută la producția fizică, 10,6 la sută la pro-

•>) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, coșurile de producție si 
beneficie sînt calculați pe 
șapte luni.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 20 septembrie, ora 21 — 23 
septembrie, ora 21. In țară : Vremea 
se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai accentuate la începutul 

ducția netă, 11,1 la sută la productivitatea muncii, 9,8 Ia sută la beneficii ; depășiri de plan au mai fost obținute șl la export ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,6 la sută, iar cele materiale cu 4 la sută.Locul II : întreprinderea „Elec- troaparataj" — București.Locul III : întreprinderea de con- tactoare Buzău.
ÎN INDUSTRIA

DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 
COLORANȚI ȘI LACURI

Locul I : întreprinderea de pro
duse cosmetice „Miraj" — Bucu
rești cu 829,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 19 la sută la producția fizică și la productivitatea muncii, 3,4 la sută Ia export. 3,1 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; depășiri de plan au fost obținute la producția netă și la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 7 la sută, iar cele materiale cu 6,6 la sută.Locul II : întreprinderea de bio- proteine Curtea de Argeș.Locul III : întreprinderea de medicamente București.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
A MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII, 

EXPLOATAREA AGREGATELOR 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : Combinatul de lianți șl 
azbociment Eleni cu 812,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 14,3 la sută la producția fizică, 17 la sută la producția netă și la productivitatea muncii, 11 la sută la producția- marfă vîndută și încasată. 12,9 la sută Ia beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,3 la sută, iar cele materiale cu 1,9 la sută.Locul II : întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Brașov.Locul III : întreprinderea de materiale de construcții Brașov.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele 

și încălțăminte „Pionierul“-Bucu- 
resti cu 1 164,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6,3 la sută la export. 11,6 la sută la producția-mar- fă vîndută și încasată, 23,8 la sută la productivitatea muncii. 9,2 la sută la beneficii ; depășiri importante de plan au fost obținute la livrări de mărfuri la fondul pieței; consumurile de materii prime șl materiale au fost mai mici, decît cele normate cu 3,9 la sută, iar cele de energie electrică șl combustibili cu 11,6 la sută.Locul II : întreprinderea de piele și încălțăminte „Progresul"- Bucu cești.Locul III : întreprinderea de piele și încălțăminte „Dîmbovița"- București.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru 

industrializarea sfeclei de zahăr 
Buzău cu 1 052,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : peste 50 la sută la producția netă, producția fizică și la productivitatea muncii, 28,3 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 19,6 la sută la beneficii. 12 la sută la livrări la fondul pieței ; cheltuielile totale la 1000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,1 la

intervalului in regiunile sud-estlce, 
unde, local va ploua. In rest, ploi izo
late. Vîntul va . sufla slab, pini la mo
derat, cu unele intensificări în primele 
zile în Moldova, Bărăgan șl Dobrogea, 
predominlnd din sectorul nord-estic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 șl 16 grade, Izolat mai coborite 
in prima noapte, iar cele maxime intre 
18 și 26 de grade. Pe alocuri, în nord-

Luni după-amlază, tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- nistru al guvernului, a primit pe Chen Puru, ministrul căilor ferate din R. P. Chineză, care face o vizită în țara noastră.Exprimîndu-se satisfacția pentru dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, în cursul întrevederii au fost abordate aspecte privind dezvoltarea 

sută, iar cele materiale cu 0,7 la sută.Locul II : întreprinderea de produse zaharoase Brașov.Locul III : întreprinderea de ulei Slobozia.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra

fică „13 Decembrie 1918“ — Bucu
rești cu 651,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,7 la sută la producția netă, 1,1 la sută la producția fizică, 2,8 la sută la producția- marfă vîndută și încasată, 2,7 la sută la productivitatea muncii, 8,9 la sută la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 0,3 la sută, iar cele materiale cu 2 la sută.Locul II : întreprinderea poligrafică „Bucureștii Noi".Locul III : întreprinderea poligrafică „Banat" — Timișoara.
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Vaslui cu 918 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 30 la sută la valoarea producției unităților silvice, 5,3 la sută la reîmpăduriri și împăduriri, 40,8 la sută la masa lemnoasă ce se pune în valoare, 31 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la beneficii.Locul II : Inspectoratul silvic județean Galați.Locul III : Inspectoratul silvic județean Ialomița.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : întreprinderea județea
nă de construcții-montaj Vîlcea cu 
854,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 11,4 la sută la producția netă de construcții-mon- taj, 23,2 la sută la numărul de locuințe date în folosință, 16,3 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile materiale Ia 1 000 lei producție de construcții-montaj au fost mai mici decît cele planificate cu 3,2 la sută.Locul II ; Trustul de construcții Bacău.Locul III : Trustul de construcții Argeș.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de trans

port și utilaje pentru construcții 
Rovinari, județul Gorj, cu 875,3 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu peste 50 la sută la producția netă, volumul mărfurilor transportate și la venituri brute din activitatea de transnort, 32,2 la sută la productivitatea muncii ; unitatea s-a încadrat în prevederile de plan privind cheltuielile la 1 000 lei venituri brute din transporturi.Locul II ; întreprinderea detransporturi auto Caraș-Severin.Locul III : întreprinderea de transporturi auto Dolj.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județea

nă pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile Bră
ila, cu 415,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 24,2 la sută la volumul total al materialelor refolosibile colectate ; volumul fizic al materialelor refolosibile colectate a fost depășit cu 15,2 la sută la fontă, 3 la sută la cupru, 29,2 la sută la alamă, 38,5 la sută la anvelope ș.a.Locul II : întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Vaslui.Locul III : întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Constanța.

vestul țării șl la munte se va produce 
ceață. In București : Vreme în încăl
zire ușoară. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai pronunțate la începutul 
intervalului, clnd va ploua. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări trecă
toare în primele zile. Temperaturile mi
nime vor oscila între 10 și 13 grade, iar 
cele maxime între 24 și 27 de grade. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de servi
ciu). 

colaborării și cooperării economice dintre țările noastre, îndeosebi in domeniul căilor ferate.La primire a participat tovarășul Vasile Bulucea, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.A fost prezent Li Zewang, ambasadorul R. P. Chineze la București.
★La București au început, luni, lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte interguvemamentale ro- mâno-cipriote de colaborare economică și cooperare industrială și tehnică.Delegațiile, conduse de loan Flo- rea, ministrul industrializării lemnului și materialelor de construcții, și Gheorghios Andreu, ministrul comerțului și industriei, președinții celor două părți în comisie, examinează, în spiritul orientărilor convenite în. cadrul convorbirilor la nivel înalt, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite la precedenta sesiune privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice, posibilitățile adîncirii cooperării în diferite domenii de interes reciproc. De asemenea, sînt analizate probleme referitoare la lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale bilaterale.Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a primit, luni, pe Gheorghios Andreu, ministrul comerțului și industriei din Cipru, șeful delegației cipriote la lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte interguvemamentale de colaborare economică și cooperare industrială și tehnică, ale cărei lucrări se desfășoară in aceste zile la București.La întrevedere a participat loan Florea, ministrul industrializării lemnului și materialelor de construcții, președintele părții române în comisie.în cadrul întrevederii s-a exprimat dorința de a se acționa pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Cipru, potrivit hotărîrilor adoptate cu prilejul dialogului la nivel înalt. De asemenea, au fost abordate unele probleme internaționale de interes comun.în aceeași zi, ministrul cipriot a purtat convorbiri cu Constantin Ionescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini.
★Luni, delegația Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia, condusă de Iovan Deianovici, președintele Conferinței Federale a U.S.P.M.I., care ne vizitează țara la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, a avut convorbiri cu tovarășa Tamara Dobrin, președinte executiv al Consiliului National al F.D.U.S., și cu alți membri ai conducerii frontului. Cu acest prilej a fost făcut un larg schimb de vederi cu privire la preocupările actuale ale F.D.U.S. și, respectiv, U.S.P.M.I., în opera de construire a socialismului în cele două țări. A fost exprimată dorința dezvoltării și diversificării relațiilor de conlucrare dintre F.D.U.S. și U.S.P.M.I., în vederea adîncirii, în continuare, a raporturilor de prietenie și de colaborare frățească dintre cele două țări și partide, dintre poporul român și popoarele Iugoslaviei,în aceeași zi, delegația U.S.P.M.I. a fost primită de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale. Au fost evocate cu acest prilej bunele relații pe linie parlamentară dintre cele două țări și a fost subliniat rolul pe care parlamentele îl au în dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor bilaterale, în promovarea înțelegerii internaționale și consolidarea păcii în lume.Delegația U.S.P.M.I. a avut, de asemenea, convorbiri cu tovarășul Ion Popa, președintele Consiliului municipal București al F.D.U.S.Biroul Executiv al Consiliului Național al F.D.U.S. a oferit un dineu în cinstea oaspeților.A fost prezent Milos Melovski, ambasadorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia la București.
★în cadrul acțiunilor prilejuite de ..Săptămlna Crucii Roșii", luni a avut loc în Capitală, în organizarea Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, o manifestare sub genericul „Grija partidului și statului nostru pentru menținerea tinereții națiunii, pentru asigurarea sănătății tuturor cetățenilor patriei", la care au participat reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești, ai unor instituții centrale, cadre sanitare.în expunerea prezentată de tovarășul loan Geoană, vicepreședinte al Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, au fost reliefate realizările obținute de poporul nostru în domeniul transpunerii în viață a politicii sanitare a partidului și statului, a indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, privind promovarea și întărirea sănătății poporului, stimularea natalității, ocrotirea mamei și copilului, întărirea familiei, realizarea unei proporții juste în structura de vîrstă a populației, creșterea viguroasă, fizică și intelectuală a noilor generații.Cu acest prilej au fost înmînate unor activiști cu merite deosebite insigne și diplome de „Evidențiat in activitatea de Cruce Roșie".De asemenea, sînt de menționatprintre acțiunile ce se vor desfășura în această săptămînă Festivalul filmului de amatori cu tematică de sănătate și de Cruce Roșie, la care vor participa cinecluburi din 30 de județe, precum și o serie de simpozioane, gale de filme, expoziții, concursuri și altele. (Agerpres)

Unite ale Americii, George BushDupă cum s-a anunțat, duminică a sosit în Capitală vicepreședintele S.U.A., George Bush. în cursul dimineții, la Palatul din Piața Vic-j toriei au avut loc convorbiri între Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și George Bush, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii.în timpul convorbirilor au fost examinate stadiul și perspectivele de dezvoltare ale raporturilor bilaterale.în acest cadru, s-a exprimat satisfacția ambelor părți pentru evoluția pe multiple planuri a relațiilor româno-americane. în spiritul principiilor și documentelor convenite la cel mai înalt nivel, a fost manifestată, totodată, hotărîrea comună de a acționa în continuare pentru amplificarea și diversificarea raporturilor politice, economice, tehnico- științifice și în alte domenii, în interesul popoarelor român și american, al cauzei păcii, destinderii și colaborării internaționale.La convorbiri au luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Petre Gigea, ministrul finanțelor, Mircea Malița, ambasadorul României la Washington.Au participat Daniel J. Murphy, amiral, șeful personalului oficiuluiCONFERINȚĂLuni dimineața, înainte de a părăsi țara noastră, vicepreședintele S.U.A., George Bush,.a ținut o conferință de presă, la care au luat parte reprezentanți ai ziarelor centrale, ai Radioteleviziunii și Agerpres, corespondenți de presă acreditați la București, precum și ziariștii care îl însoțesc pe oaspete în vizita în România.în deschiderea conferinței de presă, vicepreședintele american a făcut o declarație în care s-a referit la convorbirile avute cu președintele Nicolae Ceaușescu, cu alte persoane oficiale române. „A fost o plăcere pentru mine să mă întîlnesc și să am un schimb de vederi cu președintele Ceaușescu pe un larg evantai de probleme internaționale și bilaterale majore. Convorbirile mele cu vicepreședintele Consiliului de Stat, Gheorghe Rădulescu, și cu ministrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, au fost, de asemenea, importante".în continuare, George Bush a relevat că între subiectele abordate s-au aflat și modalitățile pentru o mai bună aplicare a prevederilor Actului final de la Helsinki, inclusiv a celor formulate în noul document adoptat recent la Madrid și și-a exprimat convingerea că materializarea acestor prevederi are o importanță covîrșitoare pentru o pace și securitate reale. „întrevederile au decurs
Intllnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului 

din Republica Socialistă România 
si ai tineretului din R. F. Germania
9Luni, 19 septembrie a.c., a sosit în Capitală delegația Consiliului Federal al Tineretului din R.F. Germania (D.B.J.R.), condusă de Rudolf Helfrich, vicepreședinte al D.B.J.R., care va participa, în perioada 19—25 septembrie, la întîlnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului din Republica Socialistă România și ai tineretului din R.F. Germania.Organizarea acestei manifestări se înscrie în contextul activității internaționale a Uniunii Tineretului Comunist care, acționînd în spiritul politicii externe promovate de România socialistă, de președintele său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dez
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Sportivi români în întîlniri internaționale® Luni la Cottbus, în competiția feminină a campionatelor europene 
de volei, selecționata României a întrecut cu scorul de 3—1 (—15, 14, 7, 14) reprezentativa Olandei. In urma acestei victorii echipa noastră 
feminină s-a calificat pentru turneul 
final.® în ultima zi a Campionatelor 
europene feminine de baschet de la Budapesta, selecționata României a întrecut cu scorul de 80—75 (41—40) echipa Suediei.Clasament final: 1. U.R.S.S. ; 2. Bulgaria ; 3. Ungaria ; 4. Iugoslavia ; 5. Italia ; 6. Cehoslovacia ; 7. Polonia ; 8. Olanda ; 9. România ; 10. Suedia ; 11. Spania ; 12. R.F. Germania.

® Turul ciclist al Bulgariei a continuat cu etapa a 5-a, Varna — Burgas (150 km), cîștigată de rutierul bulgar Venelin Hubenov în 3h 36’ 20” (medie orară 40,833 km). Cu primul pluton, la 11 secunde față de învingător, au sosit și cicliștii români Mircea Romașcanu (locul 6 în etapă), Ionel Gancea și Constantin Căruțașu. Cornel Nicolae și Cristian Neagoe au sosit cu plutonul al doilea, la 9’40”. Lider al clasamentului individual se menține Baranovski (U.R.S.S.). Pe echipe conduce U.R.S.S., urmată de Ț.S.K.A. Sofia, Bulgaria, R. D. Germană, selecționata Sliven, România, Polonia, Cehoslovacia, selecționata sindicală a Bulgariei, Iugoslavia și Belgia.® Participînd la turneul internațio
nal de box pentru tineret de la 
Slupsk (Polonia), pugillștii români au terminat învingători la 4 categorii, în gala finală, Rudei Obreja (ușoa

vicepreședintelui S.U.A., Donald P. Gregg, asistentul vicepreședintelui S.U.A. pentru problemele privind securitatea națională, Paula Dobri- ansky, reprezentînd Consiliul Securității Naționale, Mark Palmer, adjunct al asistentului secretarului de stat pentru afacerile europene, David B. Funderburk, ambasadorul S.U.A. la București.
★După convorbiri, Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a oferit un dejun în onoarea vicepreședintelui S.U.A., George Bush.Au luat parte tovarășii Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, Ion Ursu, precum și Vasile Pungan, Petre Gigea. Nicolae Gavrilescu, miniștri, alte persoane oficiale.Au luat parte oficialitățile americane care îl însoțesc pe vicepreședintele S.U.A.în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, vicepreședintele Consiliului de Stat, Gheorghe Rădulescu, și vicepreședintele S.U.A., George Bush, au toastat în sănătatea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a președintelui S.U.A., Ronald Reagan, pentru dezvoltarea continuă a relațiilor româno-americane, pentru pace, progres și colaborare internațională.DE PRESAîntr-o atmosferă sinceră și cordială și îmi exprim convingerea că înțelegerea la un grad superior la care am ajuns va contribui la dezvoltarea colaborării noastre în viitor".în încheierea declarației, vicepreședintele S.U.A. a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru ospitalitatea și calda primire de care s-au bucurat în România. „Binecunoscuta faimă a Bucureștiului ca oraș încîntător și primitor nu a fost întru nimic dezmințită", a spus el. PLECAREA DIN CAPITALĂLuni la amiază a părăsit Capitala vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, George Bush, care, la invitația Guvernului Republicii Socialiste România, a făcut o vizită in țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Petre Gigea, ministrul finanțelor, Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mircea Malița, amsabadorul României 

voltă relații de colaborare cu organizații progresiste de tineret din toate țările lumii, fără deosebire de orînduirea socială, în scopul realizării și întăririi unității de acțiune a tinerei generații în lupta pentru afirmarea aspirațiilor sale de pace, dezarmare, securitate și cooperare între popoare.Expresie a bunelor raporturi dintre tineretul din Republica Socialistă România și tineretul din R.F. Germania, dintre U.T.C. și D.B.J.R., întîlnirea va constitui un nou prilej pentru mai buna cunoaștere reciprocă, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre tineri, pentru iden

ră) l-a învins prin K.O. tehnic pe W. Slobodzian (Polonia), Tudor Pa- nait (semigrea) a cîștigat prin K.O. în fața lui J. Gazarkewicz (Polonia), Miklos Paisz (grea) l-a întrecut la puncte pe Z. Suhețkl (Polonia), iar Dorin Răcaru (supergrea) l-a învins prin abandon pe Z. Gredtke (Polonia). Au participat boxeri din Franța, R. D. Germană, Norvegia, Suedia, România și Polonia.
® Turneul internațional de tenis 

de la Hilton Head Island (S.U.Ă.), rezervat probei de dublu mixt, a fost
Fotbal:După o întrerupere de circa doi ani și jumătate, au fost reluate cuplajele de fotbal interbucureștene. Duminică după masă — pe stadionul „23 August", plin „ochi" de aproape 70 000 de spectatori, care n-au luat drumul spre casă deși a plouat mai tot timpul, Iar ambele meciuri se transmiteau în direct la televizor — s-au jucat partidele de tradiție : Dinamo — Rapid și Steaua — Sportul studențesc.în deschidere, rapidlștil au deschis scorul (prin Ion Ion în min. 50), dar în minutele următoare campionii au dominat autoritar, înscriind golul egalizator după numai 12 minute (Augustin), iar apoi și pe cel victorios (Nemțeanu, min. 78).în meciul al doilea, un derbi între două fruntașe ale clasamentului, neînvinse pînă la acea oră, studenții bucureșteni au fost tot timpul la cîrma jocului. Sportul — Steaua

Vicepreședintele american a răspuns apoi întrebărilor puse de ziariști. în acest cadru, referindu-se la relațiile româno-americane, el a relevat că discuțiile purtate cu președintele Nicolae Ceaușescu âu constituit un nou moment pe calea impulsionării legăturilor comerciale româno- americane. De asemenea, el a subliniat că relațiile bilaterale sînt bune și că în cadrul convorbirilor s-au înregistrat progrese. „Vizitele de genul celei pe care am făcut-o în România au în general menirea să ducă la o mai bună cunoaștere reciprocă și, trecînd peste limbajul diplomatic obișnuit, pot afirma cu toată convingerea că această vizită a fost fructuoasă, cuprinzătoare și deschisă".Răspunzînd unei întrebări referitoare Ia mesajul adresat de președintele Nicolae Ceaușescu președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Iurl Andropov, și președintelui S.U.A., Ronald Reagan, în problema dezarmării, oaspetele a declarat, . în esență, că orice exprimare a preocupării în legătură cu problema dezarmării, cu evoluția negocierii în acest domeniu este pozitivă.în legătură cu politica României pe plan internațional, vicepreședintele S.U.A. a spus : „Este un lucru unanim recunoscut că în problemele vieții internaționale majore președintele Ceaușescu are o poziție unică, susți- nînd puncte de vedere ferme pe calea menținerii păcii mondiale". în acest sens, el a citat pozițiile României într-o serie de probleme stringente cum sînt Orientul Mijlociu, Africa, Europa, subliniind că discuțiile cu președintele Nicolae Ceaușescu „sînt deosebit de utile în toate problemele discutate". „Aș dori să afirm — a spus el — că pentru un conducător american întîlnirea cu o personalitate care a stabilit contacte cu toate zonele lumii marcate de tensiune și care menține un interes per-' manent pentru soluționarea acestor stări conflictuale reprezintă o experiență deosebit de fructuoasă".(Agerpres)
Ia Washington, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți David B. Funderburk, ambasadorul S.U.A. la București, și membri al ambasadei americane.A fost de față ambasadorul R. P. Ungare la București, Miklos Barity.Pe aeroport erau arborate drapelele de stat ale României și S.U.A.O gardă militară a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale Statelor Unite ale Americii și Republicii Socialiste România.(Agerpres)
tificarea unor noi căi șl modalități de acțiune în direcția creșterii aportului tinerei generații la soluționarea, în interesul popoarelor, al tinerei generații, a .problemelor majore ale contemporaneității.într-o atmosferă prietenească, s-au desfășurat convorbiri între conducerile celor două delegații, care au prilejuit un schimb rodnic de informații cu privire la preocupările actuale ale U.T.C. și D.B.J.R., ale tineretului din cele două țări.A avut loc, de asemenea, la Ecran Club, deschiderea întîlnirii prietenești dintre reprezentanți al tineretului din Republica Socialistă România și ai tineretului din R.F. Germania, urmată de un spectacol oferit de Ansamblul artistic al Uniunii Tineretului Comunist.întîlnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului din Republica Socialistă România și ai tineretului. din R.F. Germania continuă.

cîștigat de perechea Ilie Năstase (România) — Jo Durie (Anglia); care a învins în finală cu 6—7, 7—5, 6—3, cuplul american Dick Stockton — Anne Smith.
® Astăzi, în orașul spaniol Vigo 

se va desfășura meciul internațional 
de fotbal dintre Selecționata divizio
nară a României și o selecționată
alcătuită din jucători străini care ac
tivează în Spania.Din lotul nostru fac parte, printrealții. Lung, Rednic, Negrilă, Iorgu-lescu, Andone, Țicleanu, Augustin,Bolbni, Irimescu, Coraș, Hagi șiGeolgău.

Divizia A2—1 (au înscris : Coraș în min. 47,Munteanu I în min. 78 și, respectiv,Cîmpeanu în min. 79), dar scorulputea fi și mai mare.După patru etape, clasamentul diviziei A se prezintă astfel :
Sportul stud. 4 3 1 0 9—2 7
Dinamo 4 3 1 0 8—1 7
Jiul 4 3 0 1 6—4 6
Steaua 4 2 11 9—3 5
Universitatea 4 2 11 7—1 5
F. C. Olt 4 1 3 0 4—2 5
S. C. Bacău 4 2 11 3—3 5
Politehnica Iași 4 0 4 0 1—1 4
A.S.A. Tg. Mureș 4 12 1 4—6 4
F. C. Baia Mare 4 12 1 4—6 4
Rapid 4 112 5—7 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 1 0 3 3—7 2
Dunărea C.S.U. 4 0 2 2 1—5 2
Petrolul 4 1 0 3 4—9 2

• DIAGNOSTIC IN
STANTANEU. Colaboratorii centrului leton pentru microchl- rurgia ochiului au înființat o bază de diapozitive, avînd fixate pe ele culorile irisurilor ochilor unor pacienți suferinzi de afecțiuni cardiovasculare și de stomac. Irisul este un fel de ecran pe care natura a concentrat caracteristicile organelor interne ale omului. Fiecare dintre aceste organe, indiferent dacă este vorba de plămîni sau de rinichi, de ficat sau de inimă, are o zonă proprie de teprezen- tare pe inelul pigmentat din jurul irisului. Culorile vii, clare sînt un semn al unei sănătăți perfecte ; dimpotrivă, estomparea culorilor și apariția pe irig a unor puncte avertizează că în 

organism se petrece un proces dăunător. Chiar cînd omul nu prezintă încă nici un fel de simptome, semnalul vizual care avertizează apropierea bolii se întipărește instantaneu. Medicii letoni consideră că irisodiag- noza, venind să completeze arsenalul mijloacelor clasice, va permite să se afle răspunsul la o întrebare extrem de importantă : care este cauza bolii. Fără să necesite o aparatură complexă, metoda este recomandată pentru efectuarea unor controale profilactice de masă.
® O ORIGINALĂ MA

ȘINĂ DE SEMĂNAT LE
GUME. Inginerii francezi au pus la punct o originală mașină de semănat pentru legumicul

tori, relatează revista „Science et Vie". Cu ajutorul unor tubu- lețe subțiri în care se creează vid, mașina poate scoate la alegere, din recipientele cu care este înzestrată, semințele care trebuie introduse în pămînt. Aceleași tubulețe introduc apoi semințele Ia adîncimea stabilită de legumicultor. Productivitatea noii semănători este de 1 000—26 000 de semințe pe oră. Folosirea noii mașini asigură o mare economie de semințe și de muncăj dar și plantarea semințelor m sol la adîncimi și distanțe riguros stabilite.
® OGLINDĂ CU VA

CUUM PENTRU CEN
TRALE SOLARE. Majoritatea centralelor solare sînt dota

te cu oglinzi care concentrează lumina. Pînă acum ele erau confecționate din sticlă sau metal. O instalație cu o putere de un kiiowat cîntărea aproximativ 5 tone. în plus, modelarea sticlei sau metalului în forma geometrică riguroasă necesară reclama un mare volum de muncă. Profesorul G. Kleinvehter din R.F.G. a propus ca oglinda he- liocentralelor să fie făcută din peliculă de masă plastică metalizată întinsă pe un schelet metalic. Pompîndu-se aerul din interior, pelicula capătă o formă de paraboloid necesară pentru a servi drept oglindă. în focarul 

ei se instalează un motor Stirling, care funcționează pe principiul mașinilor cu aburi, dar locul aburilor este luat de heliu sau hidrogen. Au și fost construite două asemenea instalații cu oglinzi avînd diametrul de 3 și respectiv 10 metri. Greutatea ce revine la o putere de un kiiowat este de mai puțin de 500 kg, a- propiată de cea a termocentralelor tradiționale.
• COMOARA DE PE 

FUNDUL MĂRII. Zece ani din viață s-a ocupat islandezul Kristin Gudbrandsson de cerce

tări marine pentru a descoperi epava , velierului olandez „Het Vaalen Van Amsterdam" care a naufragiat la coastele Islandei In anul 1667. Potrivit datelor de arhivă, la bordul velierului s-ar afla numeroase lingouri de aur și multe briliante. în timp ce echipa lui Gudbrandsson continuă lucrările pentru a descoper- ta de mîl corabia scufundată, între Olanda și Islanda a început un scandal diplomatic în legătură cu drepturile de proprietate asupra comorii. ...Pielea ursului din pădure.
® IRIGAREA SAMA

REI. Cel mai mare deșert din lume, Sahara (6 475 000 kmp) dispune în subsolul său de apă

— pînze freatice care alimentează oazele și culturile, dar în proporții încă insuficiente. De unde vine această apă ? Specialiștii au stabilit că pînzele freatice s-au format în adînci- me, prin acumulare în urma infiltrațiilor cauzate de ploile căzute în afara Saharei. Este necesar însă un timp îndelungat — aproximativ 1 200 de ani— pentru ca aceste ape să traverseze diferitele straturi geologice. în prezent, sînt săpate galerii subterane prin care apa se ridică la suprafață prin fenomenul capilarității și este apoi dirijată spre oaze. In unele țări sahariene se realizează, concomitent, ample programe de foraje pentru irigarea unor suprafețe agricole.

• CIINE DRESAT PEN
TRU AJUTORAREA SUR
ZILOR. în Marea Britanie ® fost dresat de curînd primul cîine destinat să ajute persoanele rămase fără auz. Este vorba de un frumos exemplar labrador, care a intrat deja „în serviciu" pe lîngă stăpînii săi James și Isabelle Chapman, ambii lipsiți de auz. Chun, căci acesta este numele cîinelui, este în măsură să recunoască o serie de sunete specifice simple, cum ar fi : clopoțelul de la poartă, soneria telefonului sau a ceasului deșteptător etc. și să-și conducă stăpînii către sursele de zgomot.



Azi se deschid lucrărileAdunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — Marți 3e deschid, la sediul din 

New York al Organizației Națiunilor Unite, lucrările celei de-a 38-a se
siuni ordinare a Adunării Generale a O.N.U, Pe agenda provizorie a dezba
terilor figurează, pînă în prezent, 
organizației.

142 de puncte — cifră record in istoria

(Agerpres). — La administrativ al

italia. FESTIVALUL NAȚIONAL
AL ZIARULUI „L’UNITĂ"

Reprezentantul P.C.R. primit de tovarășul 
Enrico Berlinguer

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru colaborare
de petrol și gaze

Ca șl în anii precedents un loc •principal pe ordinea de zi îl va ocupa problematica dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare. Profunda îngrijorare generată pe plan mondial de cursa înarmărilor nucleare, de pericolele pe care le ridică aceasta reiese și din raportul publicat de secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în preajma actualei sesiuni : „Trăim astăzi sub amenințarea unui pericol înspăimântător și fără precedent. în lume s-a acumulat o cantitate atît de mare de arme nucleare încît aceasta este suficientă pentru nimicirea vieții pe planeta noastră. După o catastrofă nucleară este greu de spus dacă va mai rămîne ceva", arăta secretarul general al O.N.U., evidențiind astfel imperativul primordial al trecerii la dezarmare, în primul rînd în domeniul nuclear.Un loc prioritar pe agenda actualei sesiuni se așteaptă, de asemenea, să-1 dețină vasta problematică legată de criza economică mondială, ca o expresie a cererii majorității țărilor lumii privind reechilibrarea relațiilor economice mondiale prin instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

Totodată, dintre punctele înscrise pînă în prezent pe ordinea de zi o mare parte se referă la situațiile con- flictuale din diverse regiuni ale lumii, cum sînt criza din Orientul Mijlociu, problema Namibiei și. în context, politica discriminatorie șl represivă a regimului din R.S.A.,în legătură cu aceasta, în raportul secretarului general al O.N.U. se pune accentul pe necesitatea soluționării po
litice, negociate a tuturor probleme
lor conflictuale, a eliminării din ra
porturile interstatale a practicilor de 
recurgere Ia forță sau la amenințarea 
cu folosirea ei, pe imperativul res
pectării independenței și suveranită
ții tuturor statelor.în atenția forumului mondial se află, ca o chestiune majoră, necesitatea creșterii rolului O.N.U. în viața internațională, în eforturile de soluționare echitabilă, democratică a marilor probleme ale epocii contemporane. în raportul secretarului general al O.N.U. _ se apreciază, în legătură cu aceasta, că obiectivul cel mai urgent trebuie să-1 constituie reconstruirea conceptului de acțiune colectivă în favoarea păcii și securității, care constituie fundamentul Cartei O.N.U.

Federația Saint Kitts 
și Nevis - nou stat 

pe harta globuluiBASSETERRE 19 Basseterre, centrulFederației Saint Kitts și Nevis, a avut loc, în noaptea de duminică spre luni, ceremonia înălțării drapelului național, eveniment care a marcat apariția unui nou stat independent pe harta politică a lumii. Federația Saint Kitts și Nevis este al 13-lea stat insular care se desprinde din fostele colonii britanice din Caraibi.La 23 septembrie, în cadrul celei de-a 38-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., noul stat independent va deveni al 158-lea membru al Națiunilor Unite.
Descoperit de Cristofor Columb în 

1493, arhipelagul Saint Kitts și Nevis, 
cu o suprafață de 210 km pătrați, a 
devenit ulterior colonie britanică. 
Are o populație de aproximativ 46 000 
de locuitori, in marea lor majori
tate descendenți ai foștilor sclavi 
africani. Economia sa se bazează in 
exclusivitate pe agricultură, culti- 
vîndu-se, în principal, trestia de za
hăr și bumbacul.

Saint Kitts și Nevis face parte din 
Commonwealthul britanic și Comu
nitatea Economică Caraibiană (CA- 
RICOM). In domeniul extern, primul 
ministru Kennedy Simmonds a re
afirmat hotărîrea guvernului său de 
a promova o politică de nealiniere.

Necesitatea creării de zone denuclearizate 
în diferite regiuni marine

subliniată în cadrul Conferinței de la GenevaGENEVA 19 (Agerpres). — La Geneva se desfășoară în prezent cea de-a doua conferință de examinare a Tratatului cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor și oceanelor și în subsolul lor.Pornind de la concepția României, a președintelui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind necesitatea opririi cursei înarmărilor și trecerea neîntîrziată la măsuri de dezarmare, în primul rînd nucleară, delegația română a relevat că scopul actualei conferințe trebuie să-1 constituie examinarea aprofundată a modului în care tratatul a fost

aplicat, în toate componentele sale, cu accent deosebit asupra importantei continuării cu bună credință a negocierilor destinate convenirii de măsuri concrete în domeniul dezarmării și prevenirii cursei înarmărilor pe fundul mărilor și oceanelor.Delegația țării noastre a susținut necesitatea adoptării la conferința actuală a unor documente de natură să îndrepte eforturile comunității internaționale spre demilitarizarea totală a fundului mărilor și oceanelor, spre crearea de zone denuclearizate în diverse regiuni marine, precum și pentru frînarea cursei înarmărilor în mediul marin, în general.
Fermă condamnare a politicii 

de discriminare rasială și apartheid 
Declarație adoptată de participanții la Conferința regională 

latino-americană‘dacă nu este eliminată definitiv politica de apartheid și bantustanizare a administrației din R.S.A.Reafirmînd legitimitatea luptei poporului sud-african pentru egalitate și făurirea unei societăți care să garanteze aceleași drepturi pentru toți, indiferent de rasă, culoare sau convingeri politice, participanții s-au pronunțat, totodată, pentru edificarea unei noi ordini internaționale, care să asigure respectarea, fără nici un amestec din afară, a independenței și suveranității tuturor statelor și popoarelor lumii.

CARACAS 19 (Agerpres). — în capitala Vene2juelei au luat sfîrșit lucrările Conferinței regionale latino- americane împotrivă politicii de apartheid. Participant!! au adoptat „Declarația de la Caracas", în care își exprimă solidaritatea cu lupta de eliberare națională a popoarelor din Africa australă, condamnînd ferm politica de discriminare rasială și apartheid a regimului minoritar de Ia Pretoria, apreciată ca o amenințare la adresa păcii și securității pe continent și în întreaga lume. Documentul precizează că nu pot exista pace și stabilitate în Africa australă

Ședința Consiliului
Executiv Federal

BELGRAD 19 (Agerpres). — După cum informează agenția Taniug, la Belgrad a avut loc o ședință a Consiliului Executiv Federal al R. S. F. Iugoslavia consacrată analizării realizărilor economice din acest an și perspectivelor politicii economice pe 1984.în baza analizei făcute de Institutul federal de planificare socială cu privire la realizările economice din acest an și perspectivele politicii economice pe 1984, s-a apreciat că, în primele opt luni ale acestui an, producția industrială a crescut cu 0,3 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Se apreciază, totodată, că producția agricolă se va menține la nivelul record din anul trecut.în ce „privește relațiile economice externe ale Iugoslaviei, s-a precizat că, pînă la sfîrșitul lunii august, exporturile de mărfuri în zona cu devize liber convertibile au crescut cu 15 la sută, iar importurile au scăzut cu 10 la sută. Au fost înregistrate rezultate pozitive în repartizarea venitului net, alocările pentru fondul de acumulare crescînd cu 44 la sută.Consiliul Executiv Federal a hotărît să adopte măsuri energice, la toate nivelurile, împotriva creșterii nejustificate a prețurilor.în cadrul ședinței s-a apreciat că sarcinile fundamentale ale politicii economice pe 1984 constau în creșterea exporturilor, îndeosebi în zone cu devize liber convertibile, și relansarea producției industriale, în special a celei destinate exportului. Vor fi adoptate măsuri pentru ocrotirea nivelului de trai al celor cu venituri mici.

ROMA 19 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise tovarășului Enrico Berlinguer, secretar general al Partidului Comunist Italian, un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și succes. Mulțumind, tovarășul Enrico Berlinguer a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și fericire, precum și succese tot mai mari în activitatea pe care o desfășoară

în fruntea partidului și statului român.Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia primirii de către secretarul general al Partidului Comunist Italian a tovarășului Ion Cumpănașu, membru supleant al C.C. al P.C.R., redactor-șef al ziarului „Scînteia", care a participat ca reprezentant al Partidului Comunist Român la festivitățile de încheiere a festivalului național al ziarului „L’Unită", organ al P.C. Italian, desfășurat în perioada 1—18 septembrie la Reggio Emilia.

MOSCOVA . 19 (Agerpres). — La Baku (U.R.S.S.) a avut loc cea de-a 58-a ședință a Comisiei permanente â C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul industriei de petrol și gaze, la care au participat delegații din țările membre ale C.A.E.R., precum și o delegație din R. S. F. Iugoslavia.Delegația română a fost condusă de tovarășul Gheorghe Vlad, ministrul petrolului.Comisia a examinat unele probleme din domeniul său de activitate care decurg din hotărîrile ședințelor Comitetului Executiv al C.A.E.R., cu

privire la coordonarea planurilor economiilor naționale pe 1986—1990 și la colaborarea în efectuarea lucrărilor de prospectare și explorare geologică pentru concretizarea de noi acțiuni în aceste domenii, care să conducă la asigurarea mai deplină a necesarului țărilor cu țiței și gaze.Comisia a examinat, de asemenea, alte probleme de colaborare din domeniul industriei de petrol și gaze care prezintă interes pentru țările membre ale C.A.E.R. și a aprobat planul său de lucru pe anii 1984— 1985.
★Ca în fiecare an, la actuala ediție 

a festivalului ziarului „L’Unită". tradițională sărbătoare a presei comuniste italiene, au participat cu standuri proprii organele centrale de presă a numeroase partide comuniste și muncitorești, ale altor partide progresiste, democratice, precum și mișcări de eliberare de pe diferite continente.Standul ziarului „Scînteia" a cuprins o expoziție de fotografii, înfă- țișînd aspecte semnificative ale dezvoltării multilaterale a României socialiste, precum și o expoziție de artă populară românească.Festivalul ziarului „L’Unită" s-a încheiat cu un mare miting Iar, la care au participat de persoane din popu- peste un întreagamilionItalie.Luînd cuvîntul în cadrul lui, secretarul general al P.C.I.,mitingu-., En-

★rico Berlinguer, referindu-se pe larg la problemele vieții internaționale, a pus în evidență pericolul crescînd pe care îl reprezintă cursa înarmărilor pentru soarta păcii șl securității popoarelor, subliniind, în acest context, necesitatea de a se face totul spre a evita noilor rachete nucleare în Europa, pentru retragerea și celor existente.Cu privire la negocierile sovieto- americane de la Geneva, E. Berlinguer s-a pronunțat în favoarea prelungirii acestor negocieri, atît cît va fi necesar, spre a se ajunge la înțelegere. Vorbitorul a spus că P. C. Italian este în favoarea participării tuturor țărilor europene interesate la negocierile privind problema rachetelor cu rază medie de acțiune, menționînd că România a formulat deja o propunere în această direcție.

instalareadistrugerea

MSEIWIHEDE presa 
pe scurt

SIMPOZION. La Moscova au 
luat sfîrșit lucrările simpozionului 
internațional avind ca temă „Per
sonalități culturale ale țărilor din 
Europa centrală și din sud-estul 
Europei și rezistența antifascistă", 
organizat de Asociația internațio
nală de studii sud-est europene și 
de Asociația internațională de stu
dii a culturilor slave. România a 
fost reprezentată de o delegație 
condusă de acad. E'. Condurachi. 
Criticul Valeria Rîpeanu a prezen
tat o comunicare cu privire la lar
ga participare a intelectualilor ro
mâni la lupta împotriva fascismului.

INTÎLNIRE. La Oslo a avut loc o întîlnire a reprezentanților partidelor socialiste din Danemarca, Norvegia, Belgia, Olanda și Luxemburg, la care, ca observatori, au participat și reprezentanți ai partidelor socialiste din R.F.G., Marea Britanie și Franța. Partici- panții la reuniune au fost unanimi în a aprecia că, atît timp cît se desfășoară negocieri, pe pămîntul Europei nu trebuie să fie amplasate noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune. Delegații și-au exprimat sprijinul față de mișcarea antinucleară de masă care se desfășoară în Europa.
LA VICHY (Franța) s-au desfășurat lucrările Congresului inter-

Marile mișcări sociale împotriva rachetelor 
- o puternică expresie a voinței de pace

și securitate a popoarelor Europei
„Avem ferma convingere că popoarele dispun de forța necesară și, 

acționînd în deplină unitate, pot opri cursul periculos spre prăpastie, spre 
o catastrofă nucleară, pot da vieții internaționale un nou curs - cursul 
spre dezarmare, spre colaborare, pentru asigurarea dreptului vital al po
poarelor la existență, la viață, la libertate și la pace“.

NICOLAE CEAUȘESCU

O chemare și un angaja
ment în numele păcii, al vie
ții O mare putere, dispunînd d« o inepuizabilă forță, se afirmă cu tot mai multă vigoare pe scena Europei. Sînt popoarele continentului. Cu o profundă încredere în această mare putere a lumii, în vocația ei constructivă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat din nou, cu ocazia unor intervenții de deosebită rezonanță, în cadrul recentelor consfătuiri, al unor mari adunări populare, rolul hotărîtor al popoarelor în 
determinarea unui curs nou în viața 
Internațională, în excluderea războ
iului, în asigurarea păcii.O asemenea concepție se reflectă și în atenția acordată de tara noastră rolului important pe care-1 au în viața internațională parlamentele, ca foruri menite să dea glas voinței de dezarmare și pace a opiniei publice din propriile țări. Răspunsul 
președintelui României la scrisoarea 
membrilor Camerei Reprezentanților 
a Congresului S.U.A. constituie o elocventă expresie în acest sens. Apreciind preocuparea și inițiativele pe această linie în vederea opririi cursei înarmărilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou că 
România este gata să acționeze și să 
se alăture și în viitor oricărei ini
țiative vizînd înfăptuirea dezarmării, 
și în primul rînd a dezarmării nu
cleare.Poporul român se află în primele rînduri ale uriașei mișcări sociale pentru dezarmare și pace. în cu- vîntarea rostită la marea adunare populară din municipiul Cluj-Napoca, președintele României remarca faptul că, pe parcursul vizitelor întreprinse, nu a fost loc unde să nu răsune cuvîntul „pace" — ca o chemare șl ca un an
gajament al poporului nostru de

a-șî unî eforturile cu celelalte po
poare ale Europei pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru apărarea 
dreptului suprem la viață, la liber
tate și pace. „Să nu se treacă peste 
voința popoarelor europene, care se 
manifestă peste tot, cu întreaga pu
tere împotriva acestor noi rachete" — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu.Glasul de pace al României se integrează astfel amplelor, acțiuni ce se desfășoară de la un capăt la altul al continentului și care sporesc în intensitate pe măsură ce filele calendarului încep să indice apropierea unei scadențe de natură să provoace o vie îngrijorare.: trecerea la suplimentarea arsenalelor din spațiul nostru geografic cu noi. rachete nucleare.Sub presiunea acestei scadențe, în capitala europeană a diplomației, la Geneva, continuă negocierile asupra complexului dosar al „eurora- chetelor" ; în același timp, problema amplasării de noi rachete a format obiectul a numeroase alte reuniuni ; parlamentele și guvernele unor țări direct vizate să primească la sfîrșit de an „daruri" atît de inflamabile și-au scurtat perioadele de vacanță . pentru a delibera asupra implicațiilor de extremă gravitate pe care le-ar ,avea un astfel de act asupra securității propriilor țări, asupra păcii pe continent și în întreaga lume.Firește, adoptarea unei asemenea decizii este o sarcină a factorilor de conducere ai statelor, a guvernelor. Este incontestabil însă că într-o asemenea problemă, care privește nemijlocit liniștea și însăși viața popoarelor, nu se poate face abstracția de voința acestora. De voința șl aspirația lor ardentă de a trăi în pace și deplină securitate, în bună înțelegere și colaborare, indiferent că se află în Est sau în Vest, in Nordul sau în Sudul continentului.

O inevitabilă comunitate 
a destinelor. Există proi:unda te- meluri pentru asemenea aspirații. De veacuri, popoarele întrețin strînse legături, au făcut intense - - - teriale. Ele au îmbogățit, mun, patrimoniul de civilizație al umanității. în diadema culturii europene strălucesc alături numele lui Beethoven, Ceaikovski, En eseu, Hugo, Shakespeare și Tolstoi, Rembrandt și Picasso, Rodin și Brâncuși, nume, alături de nenumărate altele, care au intrat în universalitate drept contribuții deopotrivă naționale și europene. Cum tot atît de adevărat este că popoarele europene au trăit împreună drama celor două conflagrații mondiale. In pofida imenselor suferințe, a distrugerilor cărora le-au făcut față, în pofida divizării artificiale a continentului, a cortinelor de tot felul ridicate în anii „războiului rece", ele n-au încetat să Be simtă legate prin multiplele fire ale trecutului, prin profunde interese și năzuințe comune.Și iată că ele se află astăzi în fața unei imense amenințări, care le profilează un tragic destin' comun. Se impune relevată în acest sens o tendință de deosebită semnificație : creșterea gradului de con
știentizare a popoarelor, în rîndul cărora se înstăpînește un profund sentiment că, în condițiile acumulării unor arme cu o teribilă forță de distrugere, cum sînt armele nucleare, toate națiunile continentului sint deopotrivă amenințate, indiferent de orînduirea socială în care trăiesc, indiferent de regimul politic pentru care au optat. Este larg înțeles că armele nucleare distrug totul, ele nu aleg după apartenența la o orînduire sau alta ; suflul devastator, radiațiile ucigătoare, flăcă-

europeneschimburi de bunuri ma- în co
rile mistuitoare nu se opresc la linia de demarcație a frontierelor. Este larg înțeles că în condiții de acută confruntare, de psihoză de război, soarta păcii poate atîrna de un fir de păr. Asupra acestei grave primejdii atrăgea atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind : „Nu 
trebuie să uităm că se pot oricînd 
găsi iresponsabili care să apese pe 
trăgaciul armamentelor nucleare, 
că un accident întîmplător poate de
clanșa distrugerea atomică a lumii. 
De aceea, problema distrugerii ar
mamentelor nucleare este o necesi
tate vitală — și trebuie să facem 
totul pentru a obține aceasta".

Popoarele dobîndesc con
știința că-n ele „e și număr, în rîndul manifes-și putere"tantilor pentru dezarmare și pace se află alături forțe de o amplă 
deschidere, într-o impresionantă paletă politică. Dacă, prin înseși structura șl vocația lor, forțele de stînga au menirea să se afle în fruntea unor asemenea acțiuni, se impune remarcată o evoluție de profundă semnificație : în marele front al păcii se întîlnesc alături organizații și grupări de cele mai diferite orientări politice, filozofice, religioase. Există numeroase probleme de ordin intern sau international în care asemenea partide, organizații se situează pe poziții diferite, uneori categoric opuse. Dincolo însă de deosebirile de interese și opțiuni politice sau de apreciere a unor fapte și evenimente, în acțiunile de masă pentru dezarmare și pace ele se întîlnesc pe o platformă comună, animate de preocupări comune.Din această diversitate de forțe angajate în vasta mișcare împotriva rachetelor, pentru dezarmare nucleară, derivă și imensa varietate de forme de acțiune — ilustrînd preo-

gMBfaiaMoajsaBnational al băncilor agricole, la care au participat 60 de reprezentanți ai băncilor de profil din 25 de țări, inclusiv din România.
ACTIVITATE IN COSMOS. 

După ' cum transmite agenția 
T.A.S.S., la 19 septembrie, la o co
mandă transmisă de Centrul de 
dirijare a zborurilor cosmice, 
nava-satelit „Cosmos—1 443“ a pă
truns în păturile dense ale atmos
ferei terestre și s-a dezintegrat 
intr-un punct situat deasupra 
Oceanului Pacific. Nava-satelit a 
fost cuplată cu laboratorul spațial 
„Saliut-1“ la 10 martie, evoluind 
în tandem cu acesta pînă la 14 
august. Ulterior, de nava-satelit 
s-a detașat o capsulă de coborîre, 
care a adus pe Pămînt rezultatele 
cercetărilor efectuate. Cosmonauții 
Liahov și Aleksandrov se află in 
continuare la bordul laboratorului 
orbital „Saliut-7".

CURSUL DOLARULUI a înregistrat, luni, la reluarea valutare pe piețele de netare, un ușor declin principalele informează Press. Astfel, la bursa dolarul a fost cotat la japonezi, față de 244,50,
devize agenția

tranzacțiilor schimb mo- în raport cu occidentale, Associated i din Tokio, i 243,18 yeni nivel atins
cuparea de a Informa și sensibiliza masele largi, de a antrena noi și noi categorii sociale, dar și de a face cunoscută factorilor politici de decizie fermitatea opoziției față de cursa înarmărilor, de a le impune să țină seama de voința popoarelor. Tabloul acestor manifestări este de o fantastică policromie.

Marșurile de la Stockholm la Paris, de la Roma, Milano și Co- miso, de la Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe sau Bonn, Amsterdam sau Bruxelles, caravanele păcii din țările nordice, „Cursa păcii — 83" pe ruta Moscova—Washington și multe altele de acest fel ar putea forma un fluviu uman care ar înconjura de mai multe ori întregul glob.Au produs o puternică impresie 
„taberele păcii" inițiate de organizația britanică „Femeile — pentru dezarmare și viață pe Pămînt". care timp de mai multe săptămîni, zi și noapte, pe frig și ploaie, pe furtună sau caniculă, au blocat cu trupurile lor intrarea la cele două baze militare Greenham Common și Moles- worth Common, unde urmează să fie amplasate noile rachete. Exemplul lor este urmat de militant! pentru pace din Italia, unde manifestări similare au loc la baza din Comiso, sau de cei din Republica Federală Germania, care vor forma un lanț uman de 150 kilometri, între centrul Comandamentului forțelor americane din Europa, de lîngă Stuttgart, și pînă la baza militară de la Neu Ulm, unde urmează să fie desfășurate majoritatea celor 108 rachete „Pershing-2“.Peste 20 de orașe vest-germane, între care Miinchen, Niirnberg, Lindau, 200 de orașe britanice, inclusiv mari centre cum sînt Londra, Birmingham, Liverpool, Manchester, alte circa 200 de localități olandeze din cele 800 cîte sînt în total în această tară, sute de alte localități din Belgia, Norvegia, Italia s-au autoproclamat „zone denucleari
zate".Să amintim, de asemenea, de ape
lurile însumînd milioane de semnături de pe tot cuprinsul continentului, întîlnirile, simpozioanele, semi- 
nariile cu participare internațională — toate Ia un loc dînd elocventă expresie opoziției popoarelor europene față de planurile de amplasare a noi rachete nucleare, voinței lor de a se ajung:e la retragerea și distrugerea celor existente, la eliberarea Europei de amenințarea dis- ■ trugerii > nucleare.

O răspundere de dimen- 
siuni istorice. Un îapt de 0 deo_ sebită semnificație îl constituie ralierea la aceste acțiuni a unor cadre de specialiști de înaltă autoritate științifică. Sînt tot mai frecvente luările de poziție în cadrul diverselor manifestări, în presă, la radio și televiziune, ale unor cercetători, medici, fizicieni, savanți-atomiști, biologi, chimiști, generali și ofițeri superiori, oameni care cunosc cel mai bine capacitatea distructivă a armamentului nuclear, cunosc urmă-

„Energie, dezvoltare, calitatea vieții"
Sub această deviză s-a deschis la Delhi 

al XII-lea Congres al Conferinței mondiale a energieiDELHI 19 (Agerpres). — La Delhi s-au deschis lucrările celui de-al XII-lea Congres al Conferinței mondiale a energiei, care se desfășoară sub deviza „Energie, dezvoltare, calitatea vieții". Iau parte 3 000 de delegați din 71 de țări și 26 de organizații internaționale.Din țara noastră participă o delegație condusă de Trandafir Cocîrlă, ministrul energiei electrice.în cuvîntul inaugural, premierul Indiei, Indira Gandhi, s-a pronunțat în favoarea înfăptuirii unei noi ordini internaționale în domeniul energiei, în scopul asigurării „unui viitor mai bun al omenirii". Premierul indian a prezentat un program de conservare a energiei și dezvoltare a

altor surse energetice, prin utilizarea tehnicilor actuale, subliniind că acestea au o importantă deosebită, în special pentru țările în curs de dezvoltare importatoare de petrol. Vorbitoarea a evidențiat, totodată, necesitatea sporirii ajutorului țărilor industrializate către statele în cur? > dezvoltare în vederea punerii în valoare a potențialului lor energetic.

vineri seara, zacțiilor. De americană a și la bursa din Londra.la încheierea tran- asemenea, moneda înregistrat un recul
TREI MINE DE CĂRBUNE din sectorul industrial de stat au fost închise în ultima săptămînă în Marea Britanie. în urma acestei măsuri, 1 500 de mineri au rămas fără lucru. Numărul total al șomerilor în Marea Britanie a ajuns la 3,2 milioane.
80 DE CUTREMURE, în decurs 

de o oră, s-au înregistrat, luni di
mineața, in zona vulcanică Pouz- 
zoli, din apropiere de Napoli. Seis
mul cel mai puternic a atins 4 gra
de pe scara Mercalli, informează 
agenția France Presse. in această 
regiune s-au consemnat deja peste 
2 000 de seisme intr-un an, in urma 
cărora pămîntul s-a înălțat cu 80 
de centimetri. In ultimele săptă
mâni, se înregistrează 30—60 micro- 
seisme pe zi, terenul ridicindu-se 
zilnic in medie cu .2 mm. Aproxi
mativ 20 000 de persoane (aproape 
o treime din populație) au părăsit 
orașul, instalindu-se in corturi, ru
lote și case rechiziționate, precizea
ză agenția.

BANCA DE REGLEMENTARI 
INTERNAȚIONALE (B.R.I.) a refuzat o cerere vizînd punerea la dispoziția Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) a unui credit în valoare de 3 miliarde dolari, a declarat la Basel Fritz Leutwiller, președintele acestei bănci, informează agenția France Presse.

rile catastrofale, ireparabile pe care le-ar avea recurgerea la asemenea arme. Argumentele lor demonstrează nocivitatea sporirii numărului de rachete, care nu numai că nu pot contribui la creșterea securității, ci, dimpotrivă, ar spori insecuritatea generală. Ele sînt destinate să fie puse în balanță pentru a precumpăni talerul înțelepciunii, al rațiunii, astfel încît să se renunțe la noi suplimentări ale arsenalelor morții și să se treacă la retragerea și distrugerea armamentului nuclear- existent.Se poate spune — și o spun atît de sugestiv impresionantele manifestații ce au loc pe toată întinderea continentului — că oamenii politici, guvernele nu s-au aflat niciodată atît de direct, atît de deschis ca acum în fața unei răspunderi istorice. întrucît de acțiunile lor poate depinde însăși soarta Europei, soarta întregii planete.
„Tribunalul" cu sute de 

milioane de judecători. In fața unei asemenea realități apa
re limpede, așa cum sublinia pre
ședintele României, ce gravă răspun
dere și-ar asuma în fața propriilor 
popoare, a tuturor popoarelor cei ce 
vor accepta pe teritoriul lor rachete 
nucleare. Masele de milioane de oameni sînt, în realitate, judecătorii acelor acte care amenință liniștea căminelor lor, care pun în pericol viața lor, iar manifestațiile, acțiunile ce le desfășoară cu intensitate crescîndă reprezintă rechizitoriul suprem pro-- nunțat de pe marea scenă a Europei. Cei ce plănuiesc amplasarea de rachete, cei ce au în vedere menținerea și sporirea arsenalelor nucleare ar trebui să aibă permanent în fată imaginea acestor nesfîrșite mulțimi, care se opun cu fermitate confruntării nucleare, care vor să trăiască în pace și securitate.Salutînd aceste manifestări, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou în aceste zile necesitatea 
unei angajări și mai puternice a po
poarelor pentru a-și impune voința 
de pace, conștiente „că-n ele e și nu
măr și putere", că dispun de forța 
necesară pentru aceasta, că, acționînd 
în deplină unitate, pot bara drumul 
spre abisul nuclear, pot imprima vie
ții internaționale un curs nou, spre 
asigurarea dreptului lor fundamental 
la existență, la viață, la libertate și 
pace.

„Să nu se treacă peste voința po
poarelor europene" — sublinia în- tr-un vibrant apel secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii, reafirmînd hotărîrea fermă a poporului român, a României socialiste ca, împreună cu celelalte no- poare de pe continent, să-și intensifice eforturile pentru a determina oprirea amplasării noilor rachete, retragerea și distrugerea celor existente, eliberarea Europei de coșmarul distrugerii nucleare. Pentru ca popoarele europene să poată conviețui într-o Europă unită, a păcii și colaborării.

Dumitra ȚINU

Majorări de prețuri 
în R. P. UngarăBUDAPESTA 19 (Agerpres).- — După cum transmite agenția M.T.I., Direcția de stat pentru prețuri și materiale din R.P. Ungară a dat publicității un comunicat în care se anunță majorarea prețurilor cu amănuntul la diferite produse alimentare. Majorarea, menționează documentul, a devenit inevitabilă dat fiind faptul că eficienta administrării nu s-a ridicat la nivelul cerințelor, la producția industrială s-a înregistrat o oarecare rămînere în urmă fată de plan, iar agricultura a suferit mari pagube din cauza secetei.Noile preturi au intrat în vigoare Ia 19 septembrie a.c. Potrivit comunicatului, zahărul s-a scumpit în medie cu 23 la sută, uleiul — în medie cu_ 20 la sută, margarina — cu 10 la sută, pîinea — cu 16 la sută, produsele de panificație — cu 12 la sută. La cantinele pentru bătrîni și invalizi, ca și la cele-școlare, prețurile vpr rămîne neschimbate.

871 milioane 
de oameni afectați 

de foamete
VIENA 19 (Agerpres). — Di

rectorul general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură (F.A.O.). 
Edouard Saouma, a relevat în
tr-o conferință de presă, ținută 
la Viena, că la ora actuală in 
lume există 871 milioane de oa
meni afectați de fenomenul foa
metei, transmite .agenția France 
Presse. Vorbitorul a subliniat că 
în 68 de țări în curs de dezvol
tare sînt înregistrați aproximativ 
700 milioane de oameni care 
trăiesc într-o stare de sărăcie 
absolută, Situația lor va fi și 
mai critică în viitor, întrucît o 
mare parte a planetei noastre 
este bintuită de secetă excesivă, 
iar producția mondială de cerea
le se anunță pentru anul în curs 
în declin cu 4 la sută în raport 
cu cea din anul precedent, a 
adăugat el. Țările în curs de 
dezvoltare sint nevoite să im
porte anual peste 100 milioane 
tone de produse alimentare și 
această cerere este în continuă 
creștere. Exemplificînd, Saouma 
a spus că in anul 2 000 vor exis
ta 75 de țări în curs de dezvol
tare incapabile să-și alimenteze 
populația, față de 65 în anul 
1975: Îngrijorată de această per
spectivă. F.A.O. a hotărît să 
convoace în luna octombrie o 
conferință internațională a țări
lor care pot contribui la soluțio
narea problemei alimentare a 
lumii, a precizat în încheiere 
Edouard Saouma.

BEIRUT 19 (Agerpres) — In cursul zilei de luni, relatează agențiile internaționale de presă, situația din Liban a înregistrat noi accente de încordare. S-au semnalat schimburi violente de focuri în regiunea de munte Aley, în zona colinelor Bayssour și în localitatea Souk El Gharb între unități ale armatei libaneze și forțe ale Partidului Socialist Progresist din Liban.Comandamentul armatei libaneze 
a hotărît introducerea totală a restricțiilor de circulație în zona periferică și în cartierele din sudul tului începind (G.M.T.).Un comunicat list Progresist. __________Presse, a anunțat ocuparea de cătra milițiile înarmate ale acestuia a localității Souk El Gharb. Postul de radio libanez a dezmințit această informație, precizând că „armata libaneză își menține toate pozițiile defensive în această zonă. în pofida bombardamentelor intensive de artilerie la care .este supusă".Totodată, în cursul zilei de luni, de pe două nave militare americane aflate în rada portului Beirut, au fost efectuate bombardamente asupra pozițiilor militare din zona montană de la est de Beirut, această acțiune fiind motivată prin „protejarea militarilor americani din Forța multinațională staționată în Liban".

*TEL AVIV 19 (Agerpres). — Forțele israeliene au impus interdicții de circulație în cartierul Elsaba, din orașul Nablus, 'Cisiordania — teritoriu ocupat de Israel — ca urmare a manifestațiilor organizate pentru comemorarea unui an de la masacrele din taberele de refugiați palestinieni Sabra și Shatilla din sectorul de est al Beirutului, a anunțat postul de radio israelian, citat de agenția M.E.N. Totodată, se menționează că 25 de tineri arabi din Nablus au fost arestați de trupele israeliene în urma acestor demonstrații.

de luni, oraal Partidului citat de
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