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Industria județului Alba, 
la producția marfă

în ampla întrecere socialistă, 
care se desfășoară pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de 
producție pe acest an, oamenii 
muncii din industria județului 
Alba raportează îndeplinirea cu 
8 zile mai devreme a planului 
pe 9 luni la producția marfă. A- 
cest succes de prestigiu a fost 
obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. înnoirii și 
modernizării tehnologiilor, va
lorificării superioare a spatiilor 
productive, extinderii lucrului 
la mai multe mașini. Colectivele 
din industria județului s-au 
angajat să realizeze pe pri
mele 3 trimestre ale anului o 
producție marfă suplimentară în 
valoare de 443 milioane lei. Pro
ducția netă pe aceeași perioadă 
a fost realizată cu un avans de 
15 zile. (Ștefan Dinică, cores
pondentul „Scînteii").

cunoscute temeinic, aplicate 
cu fermitate si răspundere!

Noile măsuri privind aplicarea 
fermă a principiilor autoconduce- 
rii muncitorești și autogestiunii, 
perfecționarea mecanismului eco- 
nomico-financiar, a sistemului de 
retribuire a muncii și de creștere a 
retribuției în actualul cincinal — 
aprobate de plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie 1983 și concretizate în 
recentele decrete ale Consiliului 
de Stat — se situează în centrul 
atenției oamenilor muncii, a între
gului nostru popor. în esență, cele 
cinci decrete date publicității — re
feritoare la majorarea retribuției 
personalului muncitor, 
zarea acordului global, 
eliberarea și controlul 
fondului de retribuire, stimularea 
întreprinderilor și a oamenilor mun
cii în realizarea și depășirea pro
ducției pentru export, retribuirea 
personalului muncitor din între
prinderile de comerț exterior și 
compartimentele autorizate să 
efectueze operațiuni de comerț ex
terior, precum și din unitățile ro
mâne ale rețelei externe de comer
cializare și de service — elabo
rate sub directa îndrumare a se
cretarului generai al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în
sumează reglementări de maxingă 
importanță, care alcătuiesc un tot 
unitar pentru înfăptuirea în prac
tică a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii eco- 
nomico-financiare, în vederea va
lorificării depline a potențialului 
productiv de care dispune econo
mia noastră, creșterii continue a 
avuției naționale și a venitului na
țional, ridicării nivelului de trai al 
întregului popor. Nu există în 
aceste decrete prevederi mai im
portante sau mai puțin impor
tante, sarcini principale și sar
cini. secundare, ci, în ansamblul 
lor, recentele reglementări situea
ză în fața tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii sarcini și obliga
ții de maximă însemnătate ce le 
revin în multipla lor calitate de 
proprietari, producători și benefi
ciari. Din această calitate nouă a 
oamenilor muncii rezultă o răspun
dere nouă, care trebuie să dobîn- 
dească dimensiunile unei angajări 
noi, multilaterale și profunde a 
fiecărui om al muncii, a fiecărui 
colectiv pentru ridicarea pe toate 
planurile a calității și eficienței 
muncii.

Unele din prevederile acestor de
crete au început să fie aplicate de 
la 1 septembrie, de cind circa 
400 000 de oameni ai muncii din 
industriile minieră, petrolului, ener
giei și din domeniul forajului și 
lucrărilor geologice beneficiază de 
retribuții majorate, potrivit rezul
tatelor cantitative și calitative ob-

generali- 
calcularea, 

utilizării

ținute la locurile lor de muncă. 
Tot de la 1 septembrie se aplică 
și prevederile Decretului privind 
stimularea întreprinderilor și a oa
menilor muncii în realizarea și de
pășirea producției pentru export. 
Alte prevederi — cum sînt cele 
referitoare la aplicarea formei de 
retribuire în acord global — vor in
tra în vigoare la 1 octombrie a.c. 
în acest sens, secretarul general al 
partidului a subliniat că este nece
sar să se înțeleagă că măsurile de 
întărire a autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico- 
financiare, de perfecționare a siste
mului de retribuire a muncii, de 
trecere la . generalizarea acordului 
global și de majorare a retribuției 
trebuie să ducă la îmbunătățirea 
radicală a întregii activități econo
mice. Iar pentru a se putea înfăp
tui toate prevederile din recentele 
decrete trebuie să se asigure reali
zarea neabătută a planului la toți 
indicatorii, sporirea continuă a pro
ducției 
ționale 
de ce, 
indicat 
tetului 
P.C.R.,
'aceste decrete, organele și organi
zațiile de partid trebuie să ia neîn- 
tîrziat măsuri pentru cunoașterea, 
popularizarea, însușirea și aplica
rea întocmai a noilor reglementări. 
Aceasta constituie sarcina politi- 
co-organizatorică fundamentală în 
momentul de față pentru toate 
organizațiile de partid, de înfăp
tuirea ei depinzînd în continuare 
atît rezultatele cantitative, cit și 
cele calitative în realizarea 
pe acest an și pe întregul

Pretutindeni, indiferent 
torul în care lucrează sau 
punderile pe care le au, 
muncii trebuie să înțeleagă 
toate prevederile recentelor decre
te au la bază o serie de principii 
fundamentale, tocmai pentru a asi
gura un caracter unitar și echita
bil aplicării măsurilor privind per
fecționarea autoconducerii și auto
gestiunii și a sistemului de retri
buire a muncii. Amintim cîteva din
tre ele : în spiritul Constituției 
fiecare cetățean are dreptul și în
datorirea de a desfășura o muncă 
utilă ; societatea socialistă garan
tează fiecărui cetățean dreptul de 
a munci potrivit aptitudinilor și 
pregătirii sale, necesităților dezvol
tării economico-sociale a țării ; 
aplicarea consecventă a principiu
lui socialist de repartiție în raport 
de cantitatea, calitatea și im
portanța socială a muncii ; ni
meni nu poate să primească

și a eficientei, a avuției na
și a venitului national. Iată 
pretutindeni, așa cum s-a 
la recenta ședință a Comi- 
Politic Executiv al C.C. al 
care a dezbătut și aprobat

planului 
cincinal, 
de sec- 
de răs- 
oamenii 

că

(Continuare în pag. a V-a)

corespunzător graficelor stabilite!

/

Declanșată la mijlocul acestei 
luni, campania de recoltare și pre
lucrare a sfeclei de zahăr ar fi 
trebuit să se apropie acum de cota 
maximă. Din analizele efectuate de 
laboratoarele specializate ale fa
bricilor de zahăr rezultă că în 
fiecare județ există suprafețe 
mari unde sfecla a ajuns la ma
turitate tehnologică, ceea ce a- 
sigură un randament ridicat la 
prelucrare și, totodată, venituri 
sporite pentru producători. O do
vadă in acest sens o constituie 
rezultatele bune ce se înregistrea
ză. la recoltarea sfeclei de zahăr in 
marea majoritate a unităților agri
cole din județele Bacău, Bistrița- 
Năsăud, Brașov, Cluj, Neamț.

Potrivit graficelor stabilite, în 
perioada care a trecut de la înce
perea recoltării trebuia strinse și 
prelucrate 415 000 tone sfeclă de 
zahăr. Acesta era dealtfel stocul 
minim necesar pentru funcționarea 
fabricilor de zahăr la întreaga ca
pacitate, adică cel puțin 67 000 tone 
sfeclă pe zi. Punînd însă față in 
față aceste prevederi din grafice cu ' 
realizările la zi, rezultă că de la 
începerea campaniei au fost recol
tate doar 176 200 tone de sfeclă, 
adică mai puțin de jumătate din cit 
a fost stabilit. Sînt unele județe — 
Mehedinți, Olt și Suceava — unde 
recoltarea nu a început încă, iar în 
altele — Teleorman, Dolj, Constan
ța și Brăila — se lucrează într-un 
ritm cu totul nesatisfăcător, Dato-

rită acestor neajunsuri în desfă
șurarea recoltării sfeclei, multe fa
brici de zahăr — Corabia, Ianca, 
Podari, Timișoara, Oradea, Tg. Mu
reș, Pașcani — nu au început încă 
prelucrarea, iar altele care au 
început să producă — Roman, Bu
zău, Bod — nu au asigurate stocuri

țul Arad, din 12 000 tone recoltate 
de la începutul campaniei (cantitate 
ce reprezintă doar jumătate fată de 
cea stabilită în graficul'„la zi“) au 
fost transportate numai 2 300 tone. 
Cantități importante de sfeclă se 
află pe cîmp, în grămezi, și in uni
tățile agricole din județele Neamț,

© Activitatea din fabricile prelucrătoare să fie sus 
ținută de o muncă mai intensă la strînsul pro 
ducției din cîmp

@ Tot ce se recoltează să fie transportat în 
aceeași zi

de materie primă nici măcar cit să 
le ajungă pentru o zi de fabricație.

Deosebit de important este acum 
să se ia toate măsurile pentru ur
gentarea recoltării și transportului 
sfeclei de zahăr. Subliniem aceasta 
intrucit, chiar și în ultimele zile, 
ritmul de recoltare se menține scă
zut. In același timp, nici măcar 
cantitățile mici care se recoltează 
nu sînt transportate în întregime la 
fabrici. Marți, bunăoară, din cele 
aproape 32 000 tone recoltate au 
rămas pe cîmp peste 12 000 tone. 
Dealtfel, la această dată se aflau 
pe cîmp, în grămezi, cîteva zeci de. 
mii tone sfeclă de zahăr. în jude-

Bacău, Botoșani, Iași, Brașov, Ti
miș și Cluj.

Desigur, și de data aceasta, pot fi 
aduse (și s'e aduc) unele explicații 
prin care se încearcă să se justifice 
ceea ce de fapt nu se poate justi
fica : încălcarea unor norme pre
cise care stabilesc sarcinile și răs
punderile celor datori să asigure 
desfășurarea în bune condiții a 
campaniei de recoltare și industria
lizare a sfeclei de zahăr. Pornind 
tocmai de la cerința sporirii pro
ducției medii la hectar, conducerea 
partidului a indicat ca, în acest an, 
campania de recoltare a sfeclei de 
zahăr să înceapă mai tîrziu, oferind . transport.

astfel producătorilor posibilitatea 
de a obține producții și venituri su
plimentare. O atare decizie a fost 
condiționată însă de obligația unită
ților producătoare de a asigura zil
nic cantitățile de sfeclă necesare 
funcționării la întreaga capacitate a 
fabricilor, astfel incit atit campa
nia d‘e recoltare, cit și cea de in
dustrializare să se încheie la terme
nele stabilite. Or, din datele de pînă 
acum rezultă că această obligație nu 
a fost respectată de multe conduceri 
de unități agricole. Asemenea ma
nifestări de indisciplină obligă la 
reflecție și, mai ales, la acțiuni 
ferme menite să asigure desfășu
rarea în cele mai bune condiții a 
recoltării sfeclei de zahăr.

Cu toată claritatea trebuie să în
țeleagă conducerile și specialiștii 
din unitățile producătoare : nivelul 
recoltei de sfeclă de zahăr este 
inainte de toate o problemă agrico
lă, începînd cu respectarea tehnolo
giei acestei culturi și terminînd cu 
recoltarea și transportul producției 
la fabrici. Orice abateri de la aces
te norme riguroase și, în prezent, 
de la graficele zilnice de recoltare 
și transport generează pierderi, atit 
la producători, cit și în întreprin
derile prelucrătoare. Pierderi de re
coltă pe care societatea noastră nu 
poate să le admită, după cum nu 
poate admite nici justificările ce se 
aduc acum in legătură cu nerespec- 
tarea graficelor de recoltare și de

32 de unități economice 
din județul lași

Colectivele de muncă din 32 
unități economice din județul 
Iași raportează îndeplinirea, 
înainte de termen, a sarcinilor 
de plan pe 9 luni din acest 
an. Succesul înregistrat este ur
marea mobilizării oamenilor 
muncii din unitățile respective 
în direcția valorificării superioa
re a materiilor prime și mate
rialelor, folosirii mai judicioase 
a mașinilor și utilajelor, , a 
timpului de lucru. ceea ce a 
dus la creșterea productivității 
muncii. în avansul de timp 
cîștigat, în cele 32 de unități e- 
conomice ieșene se va realiza o 
producție marfă suplimentară în 
valoare de peste 350 milioane 
lei. (Manole Corcaci, corespon
dentul „Scînteii").

27 de unități economice 
din județul Vaslui

Oamenii muncii din 27 unități 
economice din județul Vaslui 
au raportat îndeplinirea pla
nului la producția marfă in
dustrială pe 9 luni ale 
anului. Ele au realizat pînă 
acum și au livrat economiei na
ționale o producție suplimentară 
în valoare de 160 milioane lei, 
concretizată în utilaje pentru 
explorări geologice și foraj, ma- 
șini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor prin așchiere, mobilier 
din lemn, materiale izolatoare, 
reductoare și ventilatoare in
dustriale, produse electrotehni
ce. electronice și de mecanică 
fină, fire textile, confecții,' în
călțăminte și altele. De remarcat 
că acest spor de producție a 
fost obținuț în special pe sea
ma creșterii productivității mun
cii și în condițiile economisirii 
a 1 650 tone metal. 9 030 MW e- 
nergie electrică și 12 400 tone 
combustibil convențional. Avan
sul de timp cîștigat le dă aces
tor harnice colective posibilita
tea ca pînă la sfirșitul lunii să 
realizeze peste prevederi produ
se însumînd alte 180 milioane 
lei. (Petru Necula, corespon
dentul „Scînteii* 1).

Construcții de locuințe pentru oamenii muncii

întregii națiuni 
ale tovarășului|al mol .atoarelor chemări

Nicolae Ceaușescu, al Apelului Frontului
Democrației și Unității Socialiste

Să facem totul pentru salvarea păcii!

Contemporanul nostru
eroul cărților noastre

în perioada care 
trecut din acest an, 
județul Brașov 

: fost construite și date 
\ în folosință peste 

• l 000 de apartamente 
și garsoniere — cu 
400 mai multe față de 
graficele la zi. De 
menționat că volu
mul cel mai mare de 
lucrări a fost realizat 
de colectivul Trustu
lui de construcții Bra
șov, cele mai nume
roase apartamente fi
ind ridicate în car
tierele „Triaj", „Trac
torul", „Bartolomeu".

Lă rîndul lor, mun
citorii, inginerii și 
tehnicienii de la în
treprinderea jude
țeană de construcții- 
montaj Vîlcea au pre
dat la cheie oameni- 

, lor muncii din loca-

a 
în 
au

litățile urbane și ru
rale peste 1 800 apar
tamente. Succesul 
constructorilor vîl- 
ceni s-a datorat, în 
principal, depășirii ni
velului planificat ral 
productivității muncii 
cu 16,5 la sută. Tot
odată, pînă la finele 
acestei luni, încă 400 
de apartamente, afla
te în diferite stadii 
de execuție, vor fi 
gata pentru a primi 
noii locatari.

Cu cele 700 de lo
cuințe integrate recent 
circuitului urbanistic, 
numărul apartamente
lor construite în car
tierul „Dunărea" din 
municipiul Galați a 
ajuns la peste 20 000 — 
un adevărat oraș-sa- 
telit. Dealtfel, numai 
în anul 1983, în muni-

cipiul dunărean au 
fost predate aproxima
tiv 2 300 de aparta
mente.

Si în județul Bihor, 
harnicii constructori 
de locuințe obțin suc
cese notabile. Bunăoa
ră. oamenii muncii de 
la Trustul de con
strucții Oradea au pus 
la dispoziția făuritori
lor de bunuri materia
le și spirituale. în ac
tualul cincinal, peste 
7 000 de apartamente. 
40 000 mp spatii co
merciale, complexe 
turistice și de trata
ment. alte obiective 
social-edilitare. Bene
ficiari sînt 
din orașele 
Marghita, 
Dr. Petru 
municipiul Oradea. (A- 
gerpres).

Iată un apel al cărui 
dramatism tulburător se 
reverberează in conștiin
ța națională cu o vibra
ție patriotică și interna
ționaliști recunoscută azi 
pe toate meridianele ca 
izvorînd din marea ar
dere sufletească a unui 
conducător și a unui po
por atit de viu, de împă
timit, de neostenit preo
cupați de destinul lumii 
contemporane, de șansa 
Europei in primul rind, 
de a supraviețui învfn- 
gînd stihia războiului a- 
menințător acum și la 
fel pentru toate orindui- 
rile, pentru toate credin
țele politice, pentru" toate 
ființele, pentru istoria 
întreagă de incalculabile 
valori spirituale 
riale.

Scriitorii au 
știe, firește fără 
obligați de 
scrie de atitea ori croni
ca războaielor singeroase 
care au pustiit lumea 
de-a lungul mileniilor, 
dar întotdeauna mărturia

lor a fost una copleșitor 
exemplară pentru ideea 
ca astfel de fapte să nu 
se mai întîmple și întot
deauna scrisul lor a jost, 
metaforic, un apel vibrant 
în favoarea păcii, a li
niștii creatoare, a con
strucției pașnice, a mai

nanță unică și cu o forță 
de mobilizare unică pe 
întreg globul pămintesc.

Iată de ce vibrația uni
că a apelului nou, lansat 
de poporul român, inspi
rat de conducătorul său, 
în favoarea păcii sub a- 
ceastă emblemă care nu

Dinu SĂRARU

și mate-

fost, 
voia 

istorie

se 
lor,
si

binelui și armoniei, a cul
tului valorilor 
și al moralei.

Iată de ce 
atitea experiențe tragice, 
din care de atitea ori nu 
s-au tras, din nenorocire, 
toate învățămintele, și 
mai ales după genocidul 
cu care cel de-al doilea 
război mondial a culmi
nat in istorie și atit de 
aproape, totuși, de el, o- 
pera scriitorilor nu mai 
poate fi nici o clipă des
prinsă de simbolul com
plex reprezentat, azi, de 
cuvintul Pace cu o rezo-

sufletești

azi, după

poate să nu înfrigureze 
și să nu îngrijoreze 
toate conștiințele cinstite 
— Pînă nu este prea' tir- 
ziu — își află in solida
ritatea scriitorilor un 
puns admirabil.

Teza unei Europe 
arme nucleare, a 
Europe *ără  rachete, 
unei Europe in care
zeele lumii, pentru că aici 
sînt, în care bibliotecile 
lumii, pentru că aici sînt, 
in care pinacotecile lu
mii, pentru că aici sînt, 
in care universitățile, Și 
academiile, și institutele

răs-
fără 
unei 
teza 
mu-

de cercetări, și atelierele 
pictorilor, și mesele de 
lucru ale scriitorilor, și 
catedralele, și clinicile 
medicale să fie singurele 
arme admise in singurul 
război admis — războiul 
pentru progresul civiliza
ției, este singura rațiune 
a demersului lucid actual 
în politică, în știință, in 
ideologie, in cultură, in 
religie, în fapta cea mai 
măruntă de fiecare zi.

Cauza păcii europene a 
devenit, sigur, cauza pă
cii mondiale — iată ma
rele adevăr pe care il 
cuprinde recentul Apel 
lansat lumii de români. 
Iată esența unei concep
ții politice și umaniste 
care singularizează actul 
de conștiință al unui con
ducător politic pentru 
care pacea a devenit im
perativ fundamental, că
ruia un popor întreg îi 
slujește devotat printr-o 
operă constructivă consa
crată exemplar mai bi
nelui și viitorului fericit 
pentru cei ce vor urma.

UNANIMĂ ADEZIUNE LA APELUL FRONTULUI
locuitori 

Beiuș, 
Salonta. 

Groza si

i i ■■
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Fabrica de mătase artificială este cea mai recentă capacitate de producție pusă in funcțiune la Combinatul de fibre artificiale Brăila. In fotografie : camera tabloului central de comandă, de 
se urmăresc și dirijează procesele de fabricație ale secției preparație chimică a celofibrei Foto : E. Dichiseam»unde

Orice epocă istorică 
își creează cultura pro
prie în funcție de 
structura ei economi
că, de relațiile sociale 
care o caracterizează, 
de comanda obiectiv 
socială, de nevoile 
spirituale ale membri
lor societății, de idea
lurile ei etice și este
tice, de ideologia ei 
dominantă, de viziu
nea ei asupra omului 
și a permanității. De 
aceea figura centrală 
a creației liter.ar-ar- 
tistice din fiecare eta
pă istorică este omul 
care o construiește și 
o reprezintă prin ori
zontul lui de cunoaș
tere, prin idealurile 
de viață, prin preo
cupările sale etice și 
gusturile estetice. Ast
fel, literatura și arte
le au fixat i 
în conștiința 
tății, un tip 
reprezentativ 
antichitatea 
greco-romană, 
Evul Mediu, 
epoca Renașterii, pen
tru clasicismul seco
lului al XVII-lea, ilu
minismul veacului al 
XVIII-lea sau roman
tismul, naturalismul 
și simbolismul celui 
de-al XIX-lea, pentru 
expresionismul 
puțului de veac 
sau pentru 
mul socialist 
mea noastră.

Marii croi 
sau din 
artă 
unor 
care-i 
toric, 
nează 
tern 
ghiul 
rice 
Unii i 
lective, 
zentative 
nopsihologia unui po
por sau altul : Făt- 
Frumos, Ileana Co- 
sînzeana, Păcală, Till 
Eulenspiegel, cunos^ 
cut la noi Till Bu- 
hoglindă, Lazarillo de 
Tormes, Mateiaș Gis- 
carul, Picaro, Ilia 
Muromet, alții defi
nind 
mentale, 
ne : avarul 
gon, intrigantul 
gelosul Othelo, 
ticul Oblomov, 
fidelă Penelopa, 
ta Ofelia, arivistul 
Dinu Păturică, ca să 
pomenim numai cîți- 
va, se schimbă și se 
nuanțează de la po- 

y por la popor și de la

încorpo- 
o experi- 
esențială 
constitui

succesiv, 
umani- 

> uman 
pentru 
clasică, 

. pentru 
pentru

înce- 
XX 

umanis- 
din vre-

literari 
operele de 

sînt produsul 
vremi anume, 

i determină is- 
dar și Ie lumi- 

trăsăturile e- 
umane din un- 
unei clipe isto- 

determinante. 
sînt creații co- 

figuri repre- 
pentru et-

tipologii funda- 
etern uma- 

Harpa- 
Iago, 
apa- 
soția 
cas-

epocă la epocă. Ne
voia de EROU LITE
RAR, care 
rează în el 
ență umană 
și se poate
în model, este o nece
sitate obiectivă a li
teraturii, dar și a ci
titorului care vrea să 
se regăsească intr-un 
personaj exemplar.

în cuvintarea 
varășului 
Ceaușescu, 
Consfătuirea de lucru 
de la Mangalia pe 
problemele muncii or
ganizatorice și poli
tico-educative, s-a 
exprimat cum nu se 
poate mai limpede ne
cesitatea eroului 
xemplar în artă și li
teratură, s-a subli
niat 
ția

to-
Nicolae 

ținută la

e-

s-a 
categoric func- 
modelatoare a

Ion DODU BĂLAN

creației literar-artis- 
tice, rolul deosebit pe 
care-1 joacă operele 
valoroase in forma
rea tinerei generații 
și a omului nou.

„Avem nevoie — 
spunea secretarul ge
neral al partidului — 
de o artă, de o cine
matografie, de un 
teatru care să prezin
te esența, 
omului pe care 
buie să-I 
Chiar dacă 
trebuie să 
sețăm un erou, e bine 
ca el să 
del, ca 
știe, să 
așa trebuie să fie".

Se știe, istoria tutu
ror literaturilor o de
monstrează, mării 
eroi literari au înrîu- 
rit din toate timpuri
le viața oamenilor, 
felul lor de a înțele
ge lumea, 
lor politice, 
estetice, i-au ajutat pe 
cititori să se 
că mai bine pe ei în
șiși. Cele mai bune 
romane, nuvele, piese 
de teatru, poeme ale 
literaturii actuale au 
intrat organic în uni
versul spiritual 
omului de azi.

Crearea unui erou- 
model presupune ca
pacitatea de a distin
ge între esențial și 
neesențial, între ceea 
ce este caracteristic și 
ceea ce este accidental 
într-un fenomen, în-

modelul 
tre- 

făurim. 
cîteodată 
înfrumu-

devină mo- 
tineretul să 
înțeleagă că

idealurile 
etice și

cunoas-

al

tre ceea ce este vechi 
și anacronic și între 
ceea ce este nou și cu 
perspectivă. Ea pre
supune integrarea fi
rească a problematicii 
individuale în ansam
blul vieții sociale, din 
perspectiva raportu
rilor dialectice din
tre particular și uni
versal.

Procedînd altfel li
teratura devine o co
lecție de cazuri ne
semnificative, deoa
rece locul omului so
cial, sănătos moral, 
conștient de menirea 
lui istorică, îl ia tipul 
patologic, personajul 
absurd, complexat și 
nesemnificativ. Crea
rea unui erou repre
zentativ, autentic, cu 
forță exemplară pre
supune o angajare 
lucidă a artistului în 
dialectica vieții, o 
abordare a probleme
lor din perspectiva 
teoretică a partidului. 
Ea presupune un lu
cru de calitate artis
tică, așa cum e cazul 
cu romanele apărute 
în ultimele luni : Ni- 
colae Țic : Lege și . 
anexă, Ion Brad : 
Leagănul mării, Pă- 
mint de Aurel Mihale, 
Călătoria spre zei de 
Mihail Diaconeseu, 
Heralzii de Radu Cio- 
banu și încă altele.

Calitate artistică, u- 
manismul personaje
lor, veridicitatea lor 
iac din ele eroii noș
tri preferați. Dar se 
pune Întrebarea ; ce 
este, în fond, un per
sonaj 
care-1 
model de viață? Cred 
că e vorba de un 
alter-ego ideal, de o 
proiectare a celor mai 
intime aspirații ale 
noastre, un personaj 
în care ne recunoaș
tem gîndurile, senti
mentele și idealu
rile. De aceea nu poa
te fi vorba — cum 
propun unii esteti
cieni de aiurea — de 
dispariția personaju
lui din ficțiunea crea
toare sau de pulveri
zarea figurii umane 
in lucruri și obiec
te. Firește, personajul 
preferat ține de o or
dine a valorilor la 
care, ca cititor, aderi 
conștient, fiind ghidat 
în gusturi de acti-

preferat, pe 
acceptăm ca

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Prîntr-o temeinică organizare a muncii 
și folosirea la întreaga capacitate a mașinilor 

INSAMINTARILE de toamna 
- executate Ea termenele stabilite 

și la un înalt nivel calitativ!

VIBRANT ECOU AL MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI 

ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

AL APELULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

NU rachetelor nucleare!
BACĂU

Lucrări de bună calitate, 
sub îndrumarea specialiștilor 
în județul Bacău, semănatul orzului este în stadiu 

avansat : din cele 10 200 hectare, 7 300 hectare au și 
primit sămînța. De ieri s-a trecut și la semăna
tul griului. Sînt cooperative agricole — Săucești, Fi- 
lipești, Berești-Bistrița — din consiliul agroindustrial 
Filipești, care însămînțau ieri orzul pe ultimele su
prafețe. „Experiența anului trecut — spunea tovarășul 
Mihai Cadar, președintele consiliului — ne-a arătat 
că acolo unde am însămînțat în perioada optimă, 
într-un pat germinativ bine pregătit, respectîndu-se 
întocmai tehnologiile stabilite, s-au obținut recolte 
mari: Iată de ce, și în această toamnă, grăbim se
mănatul orzului pentru ca, în timp scurt, să putem 
începe și semănatul griului. Este tocmai timpul 
potrivit1'. Pe colinele de la Berești-Bistrița, ca și în 
lunca Șiretului, 12 semănători introduceau sămînța sub 
brazdă. Terenul este bine pregătit, fără greșuri, bul
gări sau resturi vegetale, iar mecanizatorii lucrau sub 
îndrumarea directă a specialiștilor. Pe fiecare semă
nătoare, cite doi cooperatori veghează ca mașinile să 
funcționeze corect. Avînd în vedere condițiile de se
cetă din această toamnă, specialiștii au hotărît ca, 
după semănat, pămîntul să fie lucrat cu tăvălugul, 
asigurîndu-se astfel o bună răsărire.

Cu aceeași hărnicie se muncește și pe ogoarele coo
perativei agricole Răchitoasa, din consiliul agroin
dustrial Podu Turcului. Aici, 10 tractoare se aflau la 
pregătirea terenului, iar alte patru — la semănatul 
orzului. Se lucra pe ultimele hectare din cele 100 
planificate. Inginerul Georgică Radu este de părere 
că realizarea unui pat germinativ cit mai bun consti
tuie garanția obținerii unei producții mari de cereale. 
Tocmai de aceea se află permanent alături de meca
nizatorii care pregătesc terenul și seamănă orzul.

Dar în vreme ce unele cooperative au terminat se
mănatul orzului, altele sînt abia la început. Este ca
zul celor din consiliul agroindustrial Izvora Berheciu- 
lui. La Colonești, Oncești, Filipeni, Izvoru Berha- 
ciului, în patru zile nu s-a însămînțat nici un hectar 
din cele aproape 1 000 destinate acestei culturi. Fi
rește, ca să semeni trebuie să ai ce. Or, unitățile res
pective nu și-au procurat la timp sămînța necesară, 
în ritm nesatisfăcător se desfășoară și pregătirea te
renului. Dealtminteri, în ultimele zile unitățile coo
peratiste din acest consiliu agroindustrial nu au pre
gătit pentru semănat nici un hectar de pămint. To
varășul I. Țarălungă,. președintele consiliului, moti
vează că terenul nu a fost eliberat de resturi vege
tale. Dar numai cele 550 hectare de pe'care s-a strins 
recolta de floarea-soarelui, dacă erau arate și pre
gătite, se putea însămînța jumătate din suprafața 
destinată orzului. Adevărat, ceva lipsește aici : preo
cuparea conducerilor unităților respective și a con
siliului agroindustrial pentru organizarea temeinică a 
muncii.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii''

Insâmîntorea cerealelor de toamnă pe terenurile cooperativei agricole de producție Jilavele, județul Ialomița
Foto : N. Buică

0 EXPERIENȚĂ FOLOSITOARE CHIAR IN ACESTE ZILE:

7785 KG GRÎU LA HECTAR
la cooperativa agricolă „Ogorulte

Cooperativa agricolă „Ogorul" 
din Pecica, județul Arad, a reali
zat, în' condiții de neirigare, >cîte 
7 785 kg grîu la hectar pe în
treaga suprafață cultivată de peste 
600 hectare — aceasta reprezentînd 
cea mai mare recoltă realizată în 
acest an de unitățile agricole din 
țară. Despre factorii care au con
tribuit Ia creșterea randamentului 
la această cultură ne-a vorbit to
varășa ing. Doina VASILESCU, 
președinta acestei cooperative a- 
gricole.

— Cu fiecare an noi ne însușim 
anumite aspecte „de finețe" ale 
tehnologiei griului — ne-a spus 
la început interlocutoarea noastră. 
Aceasta ne permite să sporim 
continuu nivelul recoltelor la hec
tar. Să exemplific. în 1981 noi am 
obținut, în medie, 7 100 kg, în 1982 
— 7 322 kg, iar anul acesta — 
7 785 kg. Recolta din acest an de
pășește pe cea realizată de cele
lalte unităti agricole din comuna 
noastră, fiind mai mare cu 855 
kg decît la C.A.P. „Avintul", cu 
1 785 kg decît la C.A.P. „Steagul 
Roșu", cu 2 285 kg decît la C.A.P. 
„Timpuri noi" și cu 2 785 kg fată 
de producția medie realizată la 
întreprinderea agricolă de stat din 
localitate. ■

— Poate aveți terenuri mai bune 
față de celelalte unități agricolei 
din comună ? în acest caz, dife
rențele de recoltă ar fi explicabile.

— Nici vorbă. Terenurile noastre 
sînt asemănătoare din punct de 
vedere calitativ. Doar întreprin
derea agricolă de stat deține o 
suprafață mai mare de lăcoviste 
cafe ar fi putut influența recolta. 
Explicația recoltei mari constă în 
aceea că, pentru griu, noi alegem 
cele mai bune plante premergă
toare, iar terenul îl pregătim cu 
mare grijă. Arăturile le facem în 
mod obișnuit, așa cum prevede 
tehnologia. Ținem foarte mult ca 
înainte de arat să curățăm terenul 
de resturile vegetale. în al doilea 
rînd, urmărim ca la pregătirea 
patului germinativ să mărunțim 
pămîntul, astfel incit particulele de 

sol să aibă cel mult mărimea 
alunelor. Cine închide ochii la 
lucrările de pregătire a terenului 
nu se poate aștepta la recolte 
mari.

— Ce ne puteți spune despre 
soiurile pe care le cultivați ?

— La recenta plenară a Consi
liului' Național al Agriculturii, 
mulți colegi de facultate, aflînd ce 
producție mare de grîu am obți
nut, m-au asaltat cu întrebarea : 
ai cultivat ceva soiuri mai deose
bite ? Le-am spus și vă'spun și 
dv. că noi cultivăm soiurile sta
bilite pentru zona noastră : „Fun- 
dulea 29“ și „Lovrin 34“ în pro
porție de 42 la sută, iar _ restul 
suprafeței — cu „Rana 2“ și „Li
belula", Ne preocupă însă foarte 
mult calitatea semințelor. Cul
tivăm numai semințe elită și din 
înmulțirea întii. Elita o primim de 
la stațiunea experimentală, iar 
sămînța din înmulțirea intîi o 
producem noi.

— întrucît ne aflăm în campa
nia agricolă de toamnă, ar fi nime
rit să precizați și ce densitate de 
plante asigurați ?

— încă de la semănat, asigurăm 
700 boabe la metrul pătrat, din 
care rezultă tot atitea plante. Tre
buie știut că soiurile intensive de 
griu, îndeosebi „Rana" și „Libe
lula", au o putere de înfrățire 
redusă. Pregătind bine terenul 
și stabilind exact norma de să
mînță, realizăm densitatea de 
plante prevăzută.

— La asemenea densități și la 
producțiile pe care le realizați, ce 
cantități de îngrășăminte folosiți ?

— Dacă vrei să obții producții 
mari, trebuie să dai și cantități 
corespunzătoare de îngrășăminte. 
La cultura griului noi asigurăm 
500 kg îngrășăminte chimice — 
substanță brută — cu care se face 
fertilizarea de bază și 220—300 kg, 
diferențiat pe sole, la fertilizarea 
suplimentară pe care o executăm 
în luna februarie.

— Ce lucrări executați la între
ținerea culturilor ?

— Lucrări de combatere a bo-

BISTRIȚA-NĂSĂUD

Diferă organizarea muncii 
— diferă si rezultatele

Comandamentul agricol al județului Bistrița-Nă- 
săud a stabilit ca pînă în seara zilei de 21 septembrie 
să se încheie semănatul orzului pe întreaga suprafață 
de 7 180 hectare și imediat să' se treacă la însă- 
mînțarea griului pe cele 19 800 hectare prevăzute în 
plan. Cum se desfășoară lucrările ? Pînă miercuri 
seara, orzul a fost insămînțat pe 90 la sută din su
prafețe. Este adevărat că unitățile agricole din 6 con
silii agroindustriale au încheiat această lucrare, dar, 
pe ansamblul județului, termenul prevăzut nu a fost 
respectat. Explicabil de ce. Diferă organizarea muncii. 
Să exemplificăm cu situația din consiliul agroindus
trial Șieu Odorhei.

La C.A.P. Șintereag, utilajele secției S.M.A. se 
aflau în cîmp, la pregătirea terenului. De ce nu s-a 
încheiat semănatul orzului ? Ne răspunde tovarășa 
Ana Dobrin, inginerul-șef al cooperativei. „Din lipsă 
de teren eliberat de resturi vegetale. Nu avem destui 
oameni și nici atelaje". Oare așa să fie ? Pe terenul 
unde lucra la serpănat mecanizatorul Vasile Blaga se 
afla și un tractor cu remorcă, proprietatea cooperati
vei, încărcat cu orz de sămînță. Numai că aprovizio
narea se putea face cu un atelaj. Dar conductorii de 
la atelaje, după spusele inginerului-șef, nu pot fi re
ținuți la muncă zi-lumină. Deci pe de o parte mij
loacele de transport nu ajung, iar pe de alta — nu 
sînt folosite rațional.

Pe o solă a cooperativei agricole Blăjeni, mecani
zatorii de pe cele 8 tractoare trimiși în cîmp, fără să 
aibă ordin de lucru, așteptau ca un cooperator să- co
sească și să adune trifoiul. Aflăm că i-a îndreptat pe 
acest teren, zis „liber", chiar președintele unității, 
Lucia Bondor. Ca să nu piardă vremea, mecanizatorii 
au îngropat sub brazdă o bună parte din valorosul 
furaj. Directorul S.M.A. Șieu Odorhei, Alexandra Ivaș, 
sosit la fața locului, a constatat anomalia, dar n-a 
luat nici o decizie. Ba mai mult a făcut o haltă la 
seețiș unității ce o conduce pentru a-și etanșa ușile 
la autoturismul ARO cu care venise pe teren să în
drume și să controleze. Prin urmare, indiferență to
tală față de bunul mers al lucrărilor.

Trebuie arătat că sînt și unități în acest consiliu a- 
groindustrial unde se muncește bine. Ca dovadă, în ziua 
raidului au fost pregătite pentru semănat 120 hec
tare teren, iar alte 110 hectare au fost însămînțate cu 
orz. Dar aceste rezultate nu sînt pe măsura priceperii 
oamenilor, a capacității- utilajelor din dotarea sec
țiilor S.M.A. Și aceasta datorită unor neajunsuri de 
felul celor arătate mai sus.

în unitățile agricole din județul Bistrița-Năsăud au 
fost arate 60 la sută din suprafețele destinate însă- 
mînțării griului. Pentru ca îhsămînțările să se încheie 
la termenul stabilit, trebuie să se treacă din plin atît 
la pregătirea terenului, cît și ‘ la semănat. Pentru 
aceasta se impune să fie aplicate concret și corect 
hotărîrile comandamentului agricol județean de către 
toți cei ce răspund, de bunul mers al campaniei de 
toamnă.

Gheo-rghe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii"

din Pecica -Arad
iilor și erbicidarea. Soiurile de 
grîu cultivate, îndeosebi „Fundu- 
lea 29“ și „Lovrin 34", au foliajul 
bogat, foliaj care, după cum se 
știe, este „bucătăria" plantelor și 
asigură realizarea producțiilor mari. 
Dar acest foliaj este atacat de 
boli. Dacă nu faci tratamentele ce 
se impun, această „bucătărie" nu 
mai prepară hrana necesară și, de 
aceea, boabele se șiștăvesc, recolta 
se reduce Ia jumătate și chiar 
mai mult. De asemenea, executăm 
erbicidarea, încît ■ lanurile noastre 
sint fără nici o urmă de buruieni.

— Cum v-ați pregătit pentru în
sămînțările din toamna acestui an 7

— Cum ne pregătim de obicei. 
Toate semințele sînt pregătite, ară
turile de vară le-am executat pe 
toate suprafețele, iar acum arăm 
terenurile eliberate de culturi 
tirzii și pregătim patul germi
nativ.

— Recolta de grîu din acest an 
este foarte bună. Ocupați locul 
intîi pe țară. Ce rezultate aveți 
la celelalte culturi și cum ex
plicați obținerea lor ?

— La porumb realizăm cîte 
10 000 kg boabe la hectar și, în 
general, recolte mari la celelalte 
culturi. La obținerea lor contri
buim cu toții — cooperatori, me
canizatori, specialiști, cei din con
siliul de conducere. Experiența 
ne-a învățat că trebuie să existe 
o colaborare perfectă intre cei care 
concură la realizarea producției. 
Ne înțelegem perfect. Și aceasta 
nu numai pentru că soțul meu este 
inginerul-șef al cooperativei, ci 
mai ales faptului că ‘fiecare știe 
ce are de făcut și își îndeplinește 
obligațiile pe care le are. Am 
introdus un desăvîrșit spirit de 
ordine și disciplină, iar rezultatele 
muncii sînt, zic eu, bune, dacă 
nu chiar foarte bune. Cert este 
că foștii colegi de facultate, apre- 
ciindu-ne rezultatele, își exprimă 
dorința să viziteze cooperativa 

. noastră. Aceasta îmi dă o. mare 
satisfacție.

loan HERȚEG

NU înarmărilor!
păcii, DA vieții!

„Popoarele așteaptă nu noi rachete nucleare, ci măsuri pentru 
oprirea amplasării acestora, pentru retragerea și distrugerea celor existente.

Să ne unim eforturile pentru a împiedica distrugerea civilizației și 
viețiil Să apărăm dreptul suprem al oamenilor, al popoarelor la pace, la 
existență liberă, la viață 1“

NICOLAE CEAOȘESCU

Exemplu de înaltă răspundere pentru
soarta continentului, a omenirii

într-un moment de o asemenea 
încordare, cînd se plănuiește spo
rirea armamentului nuclear în Eu
ropa, România susține răspicat că 
marea primejdie' poate fi stăvilită 
dacă popoarele vor acționa mînă 
în mină pentru a împiedica insta
larea noilor rachete, pentru a face 
ca cele deja instalate să fie retrase 
și distruse. Iată o nouă și grăi
toare dovadă a grijii față de vii
torul poporului nostru, față de 
soarta întregii omeniri. O aseme
nea poziție, izvorîtă din credința 
nestrămutată in forța unită a po
poarelor, face cinste, o dată mai 
mult, orientării statornice a parti
dului și statului nostru în favoa
rea păcii și colaborării între po
poare.

Noi, muncitorii de pe Șantierul 
naval Galați, toți oamenii muncii 
din întreprinderea noastră, sîntem 
conștienți de uriașa primejdie pe 
care o reprezintă arsenalele exis
tente în prezent, cu ale căror arme 
lumea noastră ar putea fi ucisă de 
mai multe ori, ca și cum o sin
gură dată n-ar fi de ajuns. Am 27 
de ani, sînt lăcătuș constructor na
val, comunist, am o familie, am 
copii, soția mea lucrează tot aici, 
la șantierul naval, ca sudoriță. 
Spun toate acestea pentru a se în
țelege că noi, familia noastră, toți 
ceilalți oameni ai muncii din Ga
lați, din tara întreagă, avem ne
voie de pace pentru a munci, pen

/

Apărarea vieții — menirea supremă 
v a slujitorilor științei!

Ca unul care lucrez în domeniul 
sănătății populației și al învătă- 
mîntului medical, înțeleg pe deplin 
sensul adînc umanist al Apelului 
pentru pace și dezarmare al Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste, care, răspunzînd chemă
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
dă expresie voinței fierbinți a în
tregului nostru popor de a-și adu
ce întreaga contribuție, alături de 
celelalte popoare din Europa și 
din întreaga lume, la lupta pentru 
preîntîmpinarea unei catastrofe 
nucleare. Pacea a fost întotdeauna 
un ideal scump al omenirii, dar 
astăzi a devenit o necesitate vita
lă, deoarece războiul nuclear ar 
echivala cu nimicirea civilizației.

Este o concluzie întemeiată pe 
numeroase studii, care atestă, fără 
excepție, că un conflict nuclear ar. 
avea consecințe catastrofale pen
tru întreaga umanitate. Pe lingă 
distrugerile colosale pe care le-ar 
provoca, pe lingă faptul că pe dis
tanțe imense ar arde tot Pe este 
viu, exploziile nucleare ar avea 
efecte dezastruoase asupra atmos
ferei terestre, ar favoriza izbucni
rea unor epidemii în fața cărora 
științele și forțele medicale, în mă
sura supraviețuirii, s-ar dovedi ne
putincioase. La numai cîteva ore 
după izbucnirea unui conflict ato
mic, numărul morților s-ar ridica 
la sute de milioane de oameni. 
Regiuni întinse ale globului ar fi 
afectate de un nor toxic care ar 
face viața imposibilă. Milioane și 
milioane de bărbați, femei și copii 
ar fi afectați de plăgi, pînă la 
urmă fatale. Spitalele și, alte cen
tre de asistență medicală ar fi dis
truse. Practic, omenirea n-ar putea 
supraviețui unui asemenea ca
taclism.

Deși în lume și, în special, în 
Europa s-au adunat uriașe canti
tăți de armament, ce ar putea să

Pentru tratative, pentru negocieri
nu pentru

împreună cu ceilalți muncitori, 
cu întregul colectiv al întreprin
derii noastre, am luat cunoștință cu 
deplină satisfacție de Apelul pen

pace al reprezen-tru dezarmare și

tru a ne clădi un viitor fericit și 
prosper.

Dar tot atît de bine știm că pen
tru a avea pace trebuie, să luptăm 
pentru apărarea ei. în așa fel încît 
să ne putem bucura de viață noi 
înșine și să lăsăm copiilor noștri 
o lume lipsită de primejdii, de 
amenințarea cumplită a războiului. 
Sîntem mîndri că în Apelul pentru 
dezarmare și pace se regăsește și 
glasul nostru, al tinerilor din 
România, generația care își unește 

.acum vocea intr-o vibrantă și una
nimă chemare pentru preîntîmpi- 
narea războiului, pentru înlătura
rea pericolului nuclear. Dorința și 
convingerea noastră este că glasul 
milioanelor de tineri din România, 
al întregului nostru popor, va fi 
auzit în lume pentru ca. : alături 
de toți cei care doresc pacea pe 
glob, să ne impunem voința noas
tră de pace, să impunem adopta
rea de mășuri care să ducă la eli
minarea pentru totdeauna a peri
colului nuclear. Ne angajăm să 
răspundem prezent la toate acțiu
nile ce' se vor organiza, să demon
străm că voința noastră perma
nentă este aceea de a munci, me
reu mai bine. în pace, in deplină 
înțelegere cu toate popoarele lu
mii.

Marin ANDONE 
lăcătuș constructor, 
Șantierul naval Galați

distrugă' de măi multe ori întreaga 
planetă, constatăm cu adîncă în
grijorare că înarmările continuă să 
ia proporții, că se intensifică pre
gătirile pentru amplasarea de noi 
rachete nucleare, de noi arme de 
distrugere în masă pe continentul 
nostru.

Asemenea tuturor celor care 
lucrează în domeniul meu de 
activitate sînt însă convins că 
pericolul nimicirii civilizației, a 
vieții nu este o fatalitate. împărtă
șesc în întregime optimismul ce 
emană din Apelul F.D.U.S., care, în 
spiritul concepției revoluționare a 
președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniază din 
nou că popoarele pot făuri o armă 
n>ai puternică, decît cea nucleară : 
arma unității 'de luptă, arma păcii 
și colaborării. Medicilor, care prin 
însăși vocația nobilei lor profe
siuni slujesc viața și sănătatea 
omului, le revine o răspundere co
pleșitoare în promovarea acestui 
măreț ideal. Alături de alte cate
gorii ale populației, noi, medicii și 
cadrele didactice din învățămîntul 
medical, indiferent dacă ne aflăm 
în Est sau în Vest, avem menirea 
să ne înzecim eforturile pentru a 
impune realismul, luciditatea, pen
tru a cere cu autoritatea argumen
telor științei oprirea amplasării în 
Europa a noilor rachete, retrage
rea și distrugerea celor existente. 
Numai pe această cale se pot des
chide perspectivele unei păci trai
nice.

Planeta Pămint, leagănul vieții, 
nu a fost creată de nici un zeu, 
ea aparține tuturor oamenilor, tu
turor popoarelor. Acest leagăn al 
vieții întregii omeniri putem și 
trebuie să-1 punem la adăpost de 
războaie.
Conf. dr. Cezar Dimitriu
Facultatea de medicină 
din București

confruntări*

tanților organizațiilor componente 
ale Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. Este un document, 
care exprimă năzuințele tuturor 
locuitorilor tării, voința lor ca, răs

punzînd inițiativelor de pace șl 
dezarmare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să-și facă auzit glasul, 
să-și manifeste, alături de . cele
lalte popoare, împotrivirea fennă 
față de proiectele de instalare în 
Europa a noilor rachete nucleare, 
să se pronunțe pentru retragerea și 
distrugerea celor existente, pentru 
apărarea dreptului la viată. într-o 
lume lipsită de pericolul unui 
război nimicitor.

Ca toti cetățenii patriei, noi. 
muncitorii, tehnicienii și inginerii, 
întregul personal muncitor al între
prinderii. ne exprimăm întreaga a- 
deziune la conținutul Apelului, vă- 
zind în el o nouă și grăitoare do
vadă a umanismului care călăuzeș
te acțiunile României, ale președin
telui ei. în ce privește problemele 
vieții internaționale.

Chemările exprimate în docu
mentul F.D.U.S. vin deopotrivă în 
întîmpinarea aspirațiilor tuturor po
poarelor europene, care și-au cîsti- 
gat dreptul la pace cu prețul vieții 
zecilor de milioane de oameni că
zut; în viitoarea celui de-al doilea 
război mondial. Tocmai de aceea, 
acum, cînd acest suprem drept le 
este cu mult și cu mult mai grav 
amenințat de primejdia rachete
lor nucleare, popoarele înțeleg tot 
mai bine că trebuie să acționeze în 
unitate pentru a se opri înfăptui
rea planurilor de sporire a arma
mentelor atomice în Europa. Cred

Să facem pămîntul tot mai rodnic,
să4 ferim de otrava nucleară!

Glasul de pace al României so
cialiste se face tot mai puternic 
auzit și respectat pe meridianele 
globului. Fiindcă de aici, din mi
lenara noastră țară, a pornit Aoelul 
pentru pace al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, izvorît 
din îndemnurile și din ,simțirea 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
pieptul căruia bate inima fierbin
te a celui mai mare patriot revo
luționar al națiunii, bărbat de stat 
și conducător de țară care se dis
tinge ca una dintre marile perso
nalități ale vieții internaționale, 
militant neobosit pentru' cauza 
dreaptă a păcii și libertății po
poarelor, a înțelegerii depline în
tre. toate națiunile lumii.

Noi, muncitorii pămîntului, țăra
nii din Smeeni, județul Buzău, lao
laltă cu întreaga țărănime româ
nă, ne alăturăm cu trup și suflet 
luptei pentru pace, glasului între
gii țări, exprimîndu-ne totala ade
ziune la noul Apel pentru dezar
mare și pace al adunării reprezen
tanților organizațiilor de masă șl 
obștești și ai celorlalte organizații 
componente ale Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. 
Fiindcă este în firea noastră, a ro
mânilor, să dorim și să luptăm 
pentru liniștea patriei străbune, 
pentru seninul cerului său. Am 
cunoscut din moși-strămoși ororile 
războiului. Mamele noastre au 
udat cu lacrimile amare ale dure
rii cîmpurile de cenușă pe care au 
căzut fiii și bărbații neamului in 
furtunile istoriei. Atunci cind țara 
ne-a chemat să-i apărăm frunta

că poziția țării noastre în această 
problemă se va bucura de un spri
jin larg, pentru că este o poziție 
profund mobilizatoare. într-adevăr, 
instalarea noilor arme de distruge
re în masă nu trebuie socotită ca 
ceva ce nu mai poate fi oprit, iar 
cei ce o privesc astfel își iau o 
gravă răspundere. Eu consider că 
propunerea președintelui țării noas
tre ca tratativele asupra rachetelor 
să se prelungească pînă cind se 
va ajunge la o înțelegere arată sin
gurul drum de urmat spre a feri 
continentul nostru și întreaga lump 
de primejdia unei catastrofe ato
mice.

Vom răspunde din toată inima la 
Apelul F.D.U.S., apel al speranțelor 
în viitorul pașnic al omenirii. Spu
nem un „NU" hotărît cursei înar
mărilor nucleare, planurilor nesă
buite de a arunca omenirea în pră
pastia războiului. în același timp, 
ne angajăm să muncim cu și mai 
multă dăruire ca, prin activitatea 
noastră, prin produsele create de 
noi. să contribuim la progresul eco
nomic al patriei, exprimîndu-ne; 
totodată, voința neabătută de a în
tinde noi și trainice punți ale 
prieteniei și colaborării spre toate 
popoarele.

Carol PfiNZES
maistru la întreprinderea 
„23 August" din Satu Mare

riile, să-i păstrăm pămîntul și 
ființa națională. Așa a fost de pe 
vremea Iui Mircea, a lui Vlad, Mi
hai și Ștefan, cînd țăranul a apă
rat glia cu coasa, cu secera, cu 
uneltele cu care muncea pămîntul, 
transformate la nevoie în arme.

Este limpede însă că un război 
nuclear ar însemna însăși pieirea 
vieții pe pămînt. Iată de ce ne opu
nem rachetelor, ne opunem războ
iului. De ce să trăim cu teama să 
nu se ivească un iresponsabil care 
să apese pe un buton și să declan
șeze năruire de țări și continente?

Vrem să știe oricine că noi, ro
mânii, dorim ca pămîntul scump al 
patriei să fie brăzdat de pluguri, 
nu de șenila tancurilor și de gropile 
bombelor, vrem ca din glia strămo
șească să răsară griul, porumbul, să 
crească mereu pîinea. Spunem de 
aceea tuturor națiunilor șă nu se 
întreacă in arsenale militare, ci în 
construirea .fabricilor și caselor, în 
clădirea unei lumi mai drepte și 
mai bune pe Pămînt !

Noi. țăranii, muncitorii, toți fiii și 
fiicele României adresăm lumii în
tregi, prin glasul patriei, al pre
ședintelui țării, chemarea la luptă 
pentru pace, pentry colaborare în
tre națiuni. Să luptăm pentru pace. 
Acum, pînă nu este prea tîrziu, să 
apărăm dreptul la viață, la libertate 
și pace.

Gheorghe DINU
Erou al Muncii Socialiste, r '
președintele cooperativei agricole 
de producție Smeeni, județul Buzău
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STIMULENTE SUPLIMENTARE PENTRU ÎNDEPLINIREA^
Șl DEPĂȘIREA PLANULUI DE EXPORT

Exemple care ilustrează cum pot fi obținute venituri
în plus prin realizarea și depășirea

producției pentru export

ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI in legătură cu prevederile Decretului 
Consiliului de Stat privind stimularea întreprinderilor și a 

oamenilor muncii in realizarea și depășirea producției pentru export
Decretul Consiliului de Stat privind stimularea întreprinde

rilor și a oamenilor muncii în realizarea și depășirea producției 
pentru export, publicat în presa de ieri, se înscrie — alături 
de celelalte acte normative recent apărute, referitoare la ma
jorarea retribuției personalului muncitor, la generalizarea acor
dului global și la calcularea, eliberarea și controlul utilizării 
fondului de retribuire — între măsurile stabilite de conducerea 
partidului pentru aplicarea fermă a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului eco- 
nomico-financiar. In legătură cu prevederile acestui decret, 
am avut o convorbire cu tovarășul GHEORGHE NICOLESCU, 
secretar de stat în Comitetul de Stat al Planificării.

Care este semnifițația majoră 

a acestui decret?

Care sînt formele de tointeresare

a oamenilor munții^ in sporirea

produtției pentru export?

Pentru a ilustra cum funcționează me
canismul de stimulare a oamenilor muncii 
în realizarea și depășirea planului de 
export și a pune în evidență avantajele 
sporirii ponderii producției de export, pre
zentăm situația comparativă a trei între
prinderi cu indicatori de plan identici, dar 
a căror producție este destinată, în pro
porții diferite, pentru consumul intern sau 
export.

Astfel, cele trei unități realizează același 
volum al producției-marfă, cite un miliard 
lei, au același număr de personal muncitor 
— 4 000 de oameni, pentru care dispun de 
același fond de retribuire — 135 milioane 
lei, și obțin același volum de beneficii — 
16,7 milioane lei, avînd asigurat același 
nivel de rentabilitate — 20 la sută. Deose
birea este că întreprinderea A produce nu
mai pentru beneficiari din țară ; întreprin-

derea B fabrică produse în valoare de 400 
milioane lei pentru export, la această acti
vitate participînd 1 700 de oameni ai 
muncii ; iar întreprinderea C realizează 
pentru export o producție-marfă în valoare 
de 600 milioane lei, la fabricarea acesteia 
luînd parte 2 500 de oameni ai muncii.

Aceste elemente sînt avute în vedere la 
determinarea fondului de participare a oa
menilor muncii la realizarea producției, a 
beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, 
care se calculează conform prevederilor 
Decretului Consiliului de Stat privind sti
mularea întreprinderilor și oamenilor muncii 
în realizarea și depășirea producției pen
tru export, 
în vigoare, 
prezentate 
de mai jos.

precum și a altor reglementări 
Rezultatele acestor calcule sînt 
sintetic în cele două grafice

Cum se știe, pe măsura dezvol
tării în ritm ascendent a economiei 
naționale, au fost asigurate condi
ții pentru participarea intensă a 
țării noastre la diviziunea interna
țională a muncii. Produsele româ
nești sînt tot mai mult prezente 
pe piețele externe, bucurîndu-se 
de aprecierea partenerilor comer
ciali. Așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, este necesar 
să se acorde cea mai mare atenție 
realizării riguroase a planului la ex
port, onorării în condițiile stabilite 
a obligațiilor contractuale fată de 
partenerii externi, aceasta fiind o 
condiție esențială pentru asigurarea 
resurselor valutare necesare im
porturilor și lichidării treptate a 
datoriei externe. Promptitudinea 
executării comenzilor și calitatea 
produselor fabricate sînt elementele 
hotăritoare ale succesului oricărei 
activități de export. Dată fiind im
portanța prioritară a realizării sar

cinilor de export pentru înfăp
tuirea programului de dezvoltare a 
economiei naționale, noul decret al 
Consiliului de Stat/ pornind de la 
realitatea că realizarea producției 
pentru export necesită o atenție 
deosebită și eforturi susținute pen
tru conceperea, proiectarea și exe
cutarea unor produse calitativ su
perioare, cuprinde o serie de pre
vederi menite să stimuleze mai pu
ternic atît întreprinderile care pro
duc pentru export, cît și oamenii 
muncii care participă nemijlocit la 
fabricarea produselor destinate pie
ței externe. în calitatea lor de pro
prietari, producători și beneficiari, 
oamenii muncii sînt direct intere
sați în realizarea unor produse cu 
parametri tehnico-funcționali supe
riori, competitive pe plan mon
dial, care să fie valorificate cu o 
eficiență maximă, deci cu beneficii 
sporite, din care o parte revin celor 
care au participat nemijlocit la 
realizarea producției de export.

Pe te tăi sări stimulate

întreprinderile pentru depășirea 

planului de export?
La nivelul întreprinderii, stimu

lentele acționează îndeosebi în sfera 
întăririi autoconducerii , muncito
rești, a autogestiunii, a creșterii ro
lului și răspunderii organelor de 
conducere colectivă în realizarea 
producției de export, sporirea cali
tății acesteia, reducerea continuă a 
costurilor și obținerea pe această 
bază a unor rezultate financiar-va- 
lutare superioare. De aceea, preve
derile decretului, în ansamblul lor, 
au rolul să determine conducerile 
dg, întreprinderi să adopte și să 
aplice efectiv toate măsurile nece
sare pentru a se asigura o prezen
ță activă, permanentă, a firmelor și 
produselor românești pe piețele 
străine, în condiții de eficiență spo
rită. Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sublinia la recenta ședință comună 
a Consiliului Național al Agricultu
rii și a Consfătuirii cu activul din 
industrie și investiții că în fiecare 
întreprindere trebuie luate toate 
măsurile ca producția să fie reali
zată, în primul rînd, pentru export, 
ca depășirile de plan să fie destinate 
exportului. în acest spirit, decretul 
prevede că la întreprinderile care 
produc pentru export se constituie 
un fond de participare a oamenilor 
muncii la realizarea producției, a 
beneficiilor și Ia împărțirea benefi
ciilor mai mare decît la întreprin
derile care produc pentru consumul 
intern. Fondul pentru stimularea 
suplimentară a personalului care a 
participat Ia realizarea producției 
pentru export se constituie pe baza 
beneficiului majorat aferent pro
ducției de export. Potrivit preve
derilor decretului, la producția de 
export se asigură rentabilități și be

neficii mai mari, pe seama produc
ției destinate consumului intern. 
Astfel, rentabilitatea la producția 
de export va fi cu 80 la sută mai 
mare decît cea a producției pentru 
intern, diferențiată în raport cu 
ponderea producției de export în 
totalul producției. Important de re
ținut este faptul că majorarea ren
tabilității produselor destinate ex
portului, așa cum se stabilește în 
decret, se asigură la nivelul fiecărei 
unități economice, în cadrul renta
bilității și a beneficiului pe total în
treprindere, deci fără modificarea 
prețurilor de producție existente. 
Așa, bunăoară, in cazul unei între
prinderi la care nivelul rentabilită
ții este 15 la- sută, iar ponderea pro
ducției destinate exportului este 40 
la sută în totalul producției, renta
bilitatea recalculată (pe baza unei 
formule simple), va fi : 20,45 la sută 
pentru producția de export și 11,36 
la sută la producția pentru consu
mul intern ; dacă insă întreprinde
rea respectivă realizează același vo
lum și structură de producție pen
tru intern și export, însă reduce 
costurile de producție sub nivelul 
planificat și obține o rentabilitate 
mai mare — de 20 la sută — renta
bilitatea recalculată va fi de 27,27 
la sută pentru producția de export 
și 15,15 la sută pentru producția 
destinată consumului intern. Reiese 
deci, cu claritate, că rentabilitatea 
majorată pentru producția destinată 
exportului reprezintă, în primul 
rînd, un rezultat al efortului pro
priu al fiecărei unități economice 
pentru a obține un nivel ridicat al 
rentabilității, ceea ce se reflectă di
rect și în beneficiul majorat aferent 
producției de export.

înainte de a mă referi la noile 
forme de cointeresare, se cuvine 
amintit că decretul menține o serie 
de măsuri de stimulare existente 
anterior, cum este prevederea refe
ritoare la majorarea fondului de 
participare a oamenilor muncii la 
realizarea producției, a beneficiilor 
și la împărțirea beneficiilor cu o 
cotă de pînă lâ 10 la sută din be
neficiul peste plan, proporțional cu 
depășirea planului de export, în li
mita a 1,5 la sută din valoarea ex
portului realizat peste plan. își păs
trează valabilitatea și prevederea în 
legătură cu constituirea de fonduri 
în valută, în limita a 2 la sută din 
valuta realizată peste plan. în ve
derea organizării de excursii colec
tive în străinătate pentru persona
lul care a participat efectiv la reali
zarea și depășirea planului de ex
port. De asemenea, potrivit altor 
reglementări recente, planul de ex
port este una din condițiile ce sînt 
avute în vedere la stabilirea dreptu
rilor pentru munca în acord și, tot
odată, alături de alți indicatori — 
producția fizică, producția netă și 
producția-marfă vîndută și încasată 
— este criteriu de bază la calcu
larea și eliberarea fondului • de re
tribuire aferent personalului de 
conducere. ”

Elementul stimulativ nou. cuprins 
în decretul despre care discutăm, 
este acordarea unui fond de parti
cipare a oamenilor muncii la rea
lizarea producției, a beneficiilor și 
la împărțirea beneficiilor mai mare, 
proporțional cu ponderea exportu
lui în totalul producției. Practic, 
în unitățile economice care produc 
pentru export fondul de participare 
a oamenilor muncii se determină 
pe baza unei cote mai mari din 
fondul de retribuire față de uni
tățile care realizează . producția 
destinată consumului intern. De
sigur, potrivit mecanismului de 
calcul cunoscut, pe baza acestor 
cote din fondul de retribuire se 
stabilesc cote din beneficii, cu aju
torul cărora se determină efectiv 
fondul de participare. Astfel, potri
vit noilor reglementări, la între
prinderile care produc pentru con
sumul intern, fondul respectiv se 
constituie pe baza unei cote de 3,5 
la sută din fondul de retribuire 
planificat, iar la cele care au și pro
ducție pentru export, pe baza unei 
cote mai mari, în raport de ponde
rea exportului în totalul producției, 
în cazul întreprinderilor cu un vo
lum important de export, cota res
pectivă va fi de peste 4 la sută.

Rezultă deci un fond de partici
pare suplimentar ce se repartizea
ză personalului muncitor care a 
contribuit efectiv la realizarea pro
ducției de export.

Fără a intra în detalii tehnice, 
trebuie spus că fondul de partici
pare pentru stimularea suplimenta
ră a personalului care a participat 
la realizarea producției de export 
crește în condițiile depășirii acestei 
producții, corespunzător majorării 
beneficiului aferent producției de 
export. O noutate o reprezintă și 
faptul că sumele cuvenite din acest 
fond celor care au participat la 
realizarea producției pentru ex
port se acordă și trimestrial, în 
proporție de cel mult 50 la sută. Di
ferențele se plătesc, desigur, la 
sfîrșitul anului, atunci cînd se cu
noaște situația exactă a activității 
economice, inclusiv a realizărilor la 
export. în spiritul echității socia
liste. decretul prevede că pentru 
personalul de conducere și adminis
trație sumele ce si pot acorda din 
fondul de participai e la care m-am 
referit vor fi stabilite cel mult în 
aceeași proporție or. la personalul 
muncitor care a participat nemij
locit la fabricarea producției pen
tru export.

Mecanismul de «L/nulare a între
prinderilor care a’l producție desti
nată exportului ei.^ astfel conceput 
îneît să acționeze atît în vederea 
realizării și depășirii producției de 
export, cît și a obținerii unor be
neficii cît mai mari, acestea fiind 
unica sursă de constituire a fondu
lui de participare. Deci fiecare uni
tate economică trebuie să desfășoa
re o activitate rentabilă, astfel in
cit să-și poată constitui fondurile 
proprii de dezvoltare și cointeresare 
și să participe, totodată, cu o cotă 
cît mai mare la formarea resurse
lor necesare dezvoltării generale a 
societății. în aceste condiții, este 
normal ca întreprinderile care nu-și 
realizează integral producția de 
export sau beneficiile să-și con
stituie fonduri de participare mai 
mici. De asemenea, dacă nu-și în
deplinesc obligațiile asumate prin 
contracte, unitățile producătoare 
plătesc întreprinderii de comerț 
exterior penalități și despăgubiri, 
care afectează volumul beneficii
lor și nivelul rentabilității și, res
pectiv, fondul de participare, ast
fel că și pe această cale se sti
mulează respectarea strictă a clau
zelor contractuale, realizarea la 
termen și de ■ calitate a producției 
destinate exportului.

Creșterea volumului total al fondului
7

de participare a oamenilor muncii
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pe măsura sporirii exportului
131,4%

120%

100%

la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor

Fondul pentru stimularea suplimentară a personali 
care a participat la realizarea producției de exp.

Fond de participare 
pentru întregul personal

40%
export

Producția 
marfă

Producția 
marfă

î 
î

întreprinderea A 

nu realizează nici un 
produs pentru export

Ce măsuri sînt netesare pentru 

aplitarea in condiții torespunzătoare

a prevederilor detretului?

Ce produse sîrrt luate in țdndd 

produtției pentru export ?
în producția realizată pentru ex

port se cuprind mărfurile destinate 
exportului, chiar dacă nu au fost 
încă vămuite, pe baza proceselor 
verbale încheiate între unitățile 
producătoare și întreprinderile de 
comerț exterior exportatoare, prin 
care se constată că mărfurile au 
fost executate la termenele și in 
condițiile prevăzute în contractele 
externe și interne încheiate și sînt 
lotizate, ambalate și gata de expe
diere, urmînd a fi vămuite în maxi
mum 30 de zile ; aceste procese 
verbale trebuie avizate și de orga
nele specializate de control al ca- 
ității. O noutate este și faptul că

se calculează rentabilitate și bene
ficii majorate in condițiile stabilite 
Ia producția de export și pentru 
subansamblclc, piesele de schimb și 
alte produse de bază ce se reali
zează și livrează in cooperare, pen
tru a fi incorporate în produse des
tinate exportului. O asemenea mă
sură are scopul de a uni eforturile 
tuturor unităților ce cooperează la 
fabricarea unui produs pentru ex
port pentru asigurarea condițiilor 
necesare realizării și livrării la timp 
și la nivelul calitativ stabilit a pro
duselor contractate cu partenerii 
externi.

Creșterea aportului fiecărei uni
tăți economice la sporirea resurse
lor valutare ale țării constituie o 
îndatorire a fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii. în spiritul și litera 
decretului,-dar nu numai ale aces
tui act normativ, ci și ale altor re
glementări legale, unitățile econo
mice și forurile de resort ale aces
tora poartă răspunderea pentru rea
lizarea în termen și in condiții co
respunzătoare de calitate, potrivit 
contractelor încheiate, a mărfurilor 
destinate exportului. în acest scop, 
sînt necesare măsuri pentru mai 
buna organizare a producției ce se 
realizează pentru export, specia
lizarea unor unități economice in 
producția de export, repartizarea 
celor mai buni muncitori și specia
liști în sectoarele care produc pen
tru piața externă, asigurarea unui 
control riguros al calității în toate 
fazele procesului de producție. 
Aceasta impune o conlucrare per
manentă între specialiștii din cer
cetare, proiectare și execuție pen
tru a se asigura fabricarea unor 
produse care să răspundă pe de
plin exigențelor pieței mondiale și 
care să întărească, totodată, apre
cierea de care se bucură produsele 
românești pe piața externă. Prin 
prisma exigențelor pe care le re
clamă producția pentru export, este 
necesară stabilirea unor norme de 
muncă adecvate pentru personalul 
muncitor care lucrează în sectoare
le de montaj și finisare, prin care 
să se asigure întărirea răspunderii 
acestuia față de calitatea produselor 
finite și respectarea termenelor

contractuale. Deosebit de aceasta, 
trebuie acordată atenție eficienței 
cu care se realizează producția des
tinată exportului, adoptîndu-se mă
suri atît pentru reducerea cheltuie
lilor de producție și, îndeosebi, a 
celor materiale și energetice, cît și 
pentru valorificarea mai bună a re
surselor materiale respective prin 
fabricarea unor produse de nivel 
calitativ ridicat, într-o gamă diver
sificată, competitive pe piața ex
ternă.

în concluzie deci, prevederile 
din decretul la care m-am referit 
— parte integrantă din ansamblul 
de măsuri legiferate recent, care 
vizează perfecționarea mecanismu
lui economic, a sistemului de retri
buire a muncii, elaborat din iniția
tiva și sub directa îndrumare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — au 
rolul de a mobiliza, și mai puternic 
eforturile colectivelor de oameni ai 
muncii pentru realizarea și depăși
rea producției de export, obiectiv 
prioritar al fiecărei unități econo- 
mieg. Decretul Consiliului de Stat 
asigură condiții ca oamenii muncii 
să obțină venituri în strînsă legă
tură nu numai eu rezultatele de an
samblu ale activității economice, ci 
și în funcție de realizările la 
export. Fără îndoială, prin aplica
rea prevederilor decretului, oame
nii muncii își vor aduce o contri
buție din ce în ce mai mare la 
sporirea resurselor valutare nece
sare economiei, la creșterea, pe 
plan internațional, a prestigiului 
de care se bucură produsele și fir
mele românești.

Producția 
marfă

întreprinderea B 

realizează 40% din 
producție pentru export

întreprinderea C 
realizează 60% din 

producție pentru expor

Din graficul de mai sus se poate lesne constata că față de întreprinderea A, unae 
nu se realizează nici un produs pentru export, la celelalte întreprinderi, B și C, fondul 
de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea 
beneficiilor este mai mare și sporește pe măsura creșterii ponderii producției destinate 
exportului în totalul producției-marfă.

î
î

*
l

la realizarea producției, a beneficiilor și

nu realizează nici un 
produs pentru export

la împărțirea benefic

* 
î

Suma ce revine pe o per
soană pentru participarea 
la producția pentru:

Sumă ce revine pe o per
soană pentru participarea 
la producția pentru:

export 
f 
146,3%

4 
export

IIMMI.XI.III
149,5%

intern

100'5)

Personal munci
tor care benefi
ciază de stimula
re suplimentară 
pentru export

ntreprinderea 8 
realizează 40% din 

producție pentru export

intern

100%

Personal 
tor care 
ciază de s 
re suplin 

pentru <

ntreprinderea C 
realizează 60% din 

producție pentru export.

Acest grafic demonstrează că sumele individuale care revin din fondul de parti
cipare la întreprinderile B și C, care produc pentru export, sînt mai mari pentru perso
nalul care a contribuit la realizarea producției destinate exportului, față de restul per
sonalului și, firesc, față de personalul muncitor din întreprinderea A care nu realizează 
nici un produs pentru export. De asemenea, numărul personalului care beneficiază de 
stimulente pentru producția destinată exportului crește pe măsura sporirii ponderii 
producției de export.

Așadar, este în interesul colectivelor 
de oameni ai muncii să acționeze cu 
fermitate, cu răspundere pentru spori-

rea producției destinate exportului, pe 
această cale puțind beneficia de venituri 
suplimentare.
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Chemarea satului
Ln absolvirea tasvll&lll. Ingl- | 

nerul Ionel Moc'anu a tinut. să 
revină in satul natal — Gemeni, , 
județul Mehedinți- Cum ani la i 
rlnd producțiile și veniturile din i 
legumicultura se situau sub ni
velul prevederilor, i s-a mere- î 
dințat conducerea fermei de ] 
specialitate. Și astfel, intr-un 
timp record, de la minusuri fer- » 
ma a ajuns la... beneficii. Și a i 
devenit cea mai bună din iu- • 
dețul Mehedinți — si nu numai 
din Mehedinți. j

Omenie
Aflindu-se în drum spre lito

ral. pentru a-și petrece o parte ] 
din concediu, Eugen Cojocaru | 
din Iasi a acuzat grave dureri 
in timp ce se apropia de Brăila. . 
Era zi de simbătă, după orele I 
primului, iar la spitalul jude- 1 
țean, medicul primar chirurg 
V.A. Ciobanu tocmai se pregătea | 
să plece spre casă, pentru o j 
binemeritată odihnă, după o zi 
foarte încărcată. j

Văzînd starea în care se afla g 
ieșeanul — menționează gazeta 
„înainte" — medicul și-a pus 
din nou halatul si a cerut să se l 
pregătească sala de operație, H

... însănătoșit, ieșeanul s-a in- , 
tors acasă. Vacanta pe litoral I 
și-ă a minat-o pentru la anul și... l 
ia m uiți ani. Urare pe care i-o 
adresează, din inimă, și medicu- | 
lui Ciobanu ! j 

>

ei'ea

• ♦ *

or

firea —
Afilie

meni în toată
• Lungeanu și
s-au luat_ la ceartă pe 
lina din 
it, dar 
jur.
reilea a 
ipăca :
'Uț.i-vă, măi aceștia, se 
'iteți oameni serioși, ce 

i
Galati. Specta- 
nedorit, oferit ■ iintervenit pen-

i
,-l $i auzindu-l pe in- 
doi „beligeranfi" de 

ci și-au unit forțele 
acestuia și a celor 

seră Să-i împace, îm- 
n belșug insulte și lo- 
l mai mult a avut, de 
l care-i invitase să se 
. Din cauza loviturilor 

, -au fost necesare 70 
spitalizare.
privește pe certăreții... 
iceștia. au fost trimiși 
stanței de judecată.

!
I
I

I
identul nostru volun- 
Dobrescu din Cim- 
i pasionat speolog și 
al frumuseților na- 
semnalează o inedită 
Babelor din Bucegi : 
știți că nu sini cu 
puțin arătoase decit 

lor surate — ne 
Este vorba de un 
uar format din cinci 
ite de siliciu solidi- 
ră“ de. milenii a na
șe află la numai o 
de

■e
!r. națională 
Brașov cu

!
I

!
Ikilometru de- 

intersecția din- 
Cîmpu- 

_ Dîmbovi- 
punctul numit Podul 
, pe Valea Orației. 
, in... curtea gospo- 
arnbeși.

I
It

r,

ne te

C.

• nr

igonul!
in comuna Contești, 
'eleorman, Dumitru 
ra la o unitate fores- 
‘■ocșa. în două rinduri 
■aide aici, o dată — 

.■ altă dată 20 tone de 
care le-a expediat 
tatea de baștină cu 

. pe C.F.R. Deci, cu 
ulă. întrebarea e : de 
nevoie de atitea lem- 
lea nevoie de lemne, 

Odată sosite la des- 
inele erau vindute 

.speculă. După ce ali- 
oeul", a mai încasat 
cetățean 12 000 lei, 
isf pentru a-i procura 
ine. Dar negustorul a 

un „cumpărător"

I
I

I
1

I
I

I
I
I
I

I

si.
dat și peste
mai indiscret, afacerea a ieșit 
la iveală, dar el a intrat la în
chisoare.

I

IUltima cursă
'Am mai scris în rubrica noas

tră despre pericolul pe care-l 
prezintă cursele clandestine 
efectuate de unii șpferi profe
sioniști cu mașinile statului în 
alte interese decit ale statului.

Abatere pe care a săvirșit-o și 
Ioan Chendrean din satul Lujer- 
diu, județul Cluj, plecind hai- 
hui cu autoduba .11—CJ—9752, 
proprietatea Întreprinderii de 
construcții căi ferate Cluj. Și 
pentru că tot pornise la plim
bare, s-a gind.it să dea o fugă 
și pină

Cum 
șoferii 
prinși, 
l.C. a 

I

I
1

I
I

i
control, 
accele- 
excesi- 

volanu- 
î li

I

in satul lui.
in astfel de curse ilegale 
se grăbesc să nu fie sur- 
cum va,- de vreun 
apăsat virtos pe

rator. Din cauza vitezei 
ve, a pierdut controlul 
lui,, mașina s-a răsturnat 
tr-un șanț, iar el și-a pierdut 
viața.

lubrică realizată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 1 
„Scînteii" j

I

De /a fermitatea convingerilor 
-la fermitatea acțiunilor pentru 

sporirea avuției obștești
Firește, există căi diverse pentru a 

cunoaște viata unui 'om, preocupă
rile și năzuințele sale. Cea mai sim
plă cale ar fi să-l pui pe el însuși 
să vorbească. Procedeu pe care l-am 
încercat și în' ceea ce-1 privește pe 
Florian Bocșe, președintele coopera
tivei agricole de- producție din Căla- 
cea, comuna Olcea, județul Bihor. 
Dai- fără succes. Pentru că la între
bările noastre, interlocutorul ne-a 
răspuns foarte scurt. Nu pentru că 
ar fi zgîrcit la vorbă. Dimpotrivă. 
Scoțîndu-și cu dibăcie propria-i per
soană din centrul discuției, el ne-a 
atras atenția asupra altor teme, re
latate intr-un plăcut și ușor accent 
ardelenesc cu nelipsitul „no" la 
începutul vorbirii.

Cînd, în anul 1962, cooperatorii din 
Călacea l-au ales președinte pe co
munistul Florian Bocșe, unitatea era 
înglodată în da
torii, producțiile 
erau mici, mici 
erau și veniturile. 
Și nu se poate 
spune că în frun
tea obștii coope
ratorilor n-au fost 
și oamenii destoi
nici, dar încercările lor de redre
sare a situației n-au izbutit. Prin
cipala cauză — pămîritul, cel mai 
sărac din județ, așa cum arătau ana
lizele în eprubetele specialiștilor și 
mai ales producțiile de cereale la 
hectar, constant sub o mie de kilo
grame. Nici apă de băut nu le oferea 
pămîntul locuitorilor din Călacea. 
Erau nevoiți să stringă apa ploilor 
în butoaie puse la gurile jgheaburilor 
de la case. în satele vecine se spu
nea chiar : „Mere dracu’n Călacea. / 
Că nu-i apă de-unde bea, / Nici 
fecior pe seama mea". Nu puțini se 
și gîndeau să părăsească așezarea și 
să-și caute rosturile în alte părți. 
Dealtfel unii au și făcut-o.

Stăruie în amintirea multora pri
ma inițiativă a lui Florian Bocșe, pe 
care a supus-o dezbaterii comuniș
tilor. „No, musai să facem în așa fel 
incit oamenii să înțeleagă că pâmîn- 
tul poate da mai mult, dacă e folosit 
cu chibzuință, dar mai ales dacă-i 
muncit cu sîrg, a spus el atunci.. 
Să cultivăm o parcelă cu in — o 
plantă tehnică ce se vinde bine. în
ceputul o să fie greu și n-o să con
vingă pe toată lumea. Dacă izbutim, 
anul viitor o să vorbim mai puțin 
noi și. mai mult faptele. Și mai cu 
temei". Au fost și dintre aceia care 
au considerat acțiunea riscantă. Dar 
organizația de paftid l-a sprijinit. Și 
apoi Bocșe nu este omul care să se 
.lase cu una cu două abătut de la 
ceea ce și-a propus să facă.

Nimeni nu poate spune dacă Bocșe 
a avut sau nu îndoieli. Și dacă le-ar 
fi avut — și ar fi fost firesc, ome
nesc să fi avut și îndoieli — a știut 
să le ascundă cu grijă sau să le

Situat în sud-vestul țării, jude
țul Timiș iși are specificul său in 
peisajul turistic al României. Aici 
predomină cimpia, dar zona coli- 
nară și montană a județului e tot 
atit de primitoare și îr.cîntătoare ca 
oricare altă tradițională' zonă turis
tică a patriei.

— în toate acțiunile noastre — ne 
spune tovarășul loan Grozescu, șe
ful Oficiului județean de turism 
Timiș — pornim de la adevărul că 
turismul constituie un puternic și 
eficient mijloc de educare patrio
tică, de ridicare a nivelului de cu
noaștere, de cultivare a dragostei 
față de natură, de formare a sen
timentului de respect față de valo
rile de cultură și civilizație ale po
porului nostru și ale altor popoare. 
Cele mai multe acțiuni turistice le 
organizăm pentru tineri, in special 
excursii cu temă atît la locuri care 
vorbesc despre istoria eroică multi
milenară a poporului nostru, cit și 
pe itinerare ce cuprind așezări ur
bane și obiective economice ctito
rite in anii luminoși ai socialismu
lui. Numai in primii doi ani și ju
mătate ai actualului cincinal am 
introdus în circuitul turistic 25 de 
asemenea itinerare care străbat 
zonele Porților de Fier, Bicazului, 
Argeșului, Reșiței, Hunedoarei. Ma
ramureșului, nordului Moldovei, 
Litoralului și Deltei Dunării.

De la același interlocutor aflăm 
că pentru a satisfacă solicitările 
unui număr eît mai mare de oa
meni ai muncii și pentru a le da 
posibilitatea să-și petreacă plăcut 
și recreativ chiar și cîteva ore, 
O.J.T. Timiș a extins gama excur
siilor — începînd de la cele în ju
deț de o jumătate de zi și piuă la. 
cele mai îndepărtate, de cîte 8 zile.

în Timișoara și în alte localități 
ale județului, la dispoziția turiș
tilor se află, la ora actuală, 12 ho
teluri, două hanuri și un popas tu
ristic. 28 de vile dispunînd de 
unități de alimentație publică, res
taurante, braserii, berării, roțjserii, 
baruri de zi și de noapte. Orașul- 
grădină Timișoara își întîmpină cu 
ospitalitate oaspeții, marile com

Contemporanul nostru - eroul cărților noastre
(Urmare din pag. I)
vitatea criticii literare. Eroul e- 
xemplar are tocmai de aceea o va
loare educativă indiscutabilă și o 
mare capacitate de a se constitui 
într-un model. Astăzi, literatura 
umanismului socialist definește, 
pentru eternitatea istoriei, omul 
nou care întruchipează în existența 
sa cele mai de seamă trăsături ale 
epocii. El este și trebuie să fie tot 
mai mult în centrul creației lite- 
rar-artistice. El, omul concret, în 
carne și oase, cu mentalitatea lui 
specifică, cu orizontul său de cul
tură și civilizație, cu concepția lui 
despre lume și viață, cu eforturile 
și împlinirile sale, cu luminile și 
umbrele care joacă în curgerea tim
pului pe devenirea lui istorică. El, 
demiurgul noii societăți, cu bogăția 
și frumusețea lui morală, cu spiritul 
său de jertfă, cu patriotismul și dă
ruirea sa pentru clădirea unei lunii 
mai bune și mai drepte.

Ivit din realitatea concretă a vre
mii noastre, el se întoarce în miezul 
ei luminîndu-i sensurile, descifrîn- 
du-i enigmele, fructificîndu-i pe jin 
plan uman superior experiența din 
toate domeniile existenței. Roadele 
experienței și meditației lui asupra 
vieții se încorporează organic cu 

înlăture prin tăria voinței, deoarece 
una dintre trăsăturile definitorii ale 
caracterului său este fermitatea. 
Acea fermitate care învinge orice 
stare de îndoială, care face conști
entă necesitatea îndrăznelii și insuflă 
încredere. Fiindcă, înainte de toate, 
nu cultivarea inului și cîștiguri ceva 
mai bune aveau importanță, ci tre
buia cîștigată bătălia încrederii pen
tru a pregăti forțele în vederea unei 
lupte decisive, lupta pentru o ade
vărată, trainică și stabilă prosperi
tate a satului. Și în această luptă, 
cooperatorii din Călacea au ieșit pe 
deplin triumfători. Cuceririle : de la 
datorii în 1962, la o avere obștească 
a cooperativei ce se ridică în prezent 
la 56 de milioane lei, din care 40 la 
sută revine zootehniei ; o puternică 
mică industrie cu mari perspective 
de dezvoltare ; satul a dobîndit o

înfățișare urbană, cu străzi asfaltate, 
cu foarte multe case noi, cu fațade 
placate cu ceramică ce-i conferă așe
zării o notă distinctă ; apă curentă 
adusă din Crișul Negru printr-un 
apeduct de 45 km ; un liceu agroin
dustrial ; renumele pîinii de aici — 
pline de Călacea.

„îl cunosc pe Bocșe de 29 de ani, 
cînd se putea spune despre el că 
era un țăran simplu, un gospodar 
isteț și harnic", ne relata tovarășul 
Gheorghe Baza, secretar al comite
tului județean. Dealtfel, ați observat 
că se poartă și astăzi cu simplitate 
și eu cred că și' simplitatea este un 
indiciu al inteligenței. în prezent 
este un conducător respectat și sti
mat de cooperatori. A conduce la el 
este o vocație. O face fără răstiri, 
fără încrîncenări, discret și dezin
volt. Are ceea ce adesea se cere de 
la un conducător, un stil de muncă 
propriu. V-aș recomanda să fiți 
atenți la felul cum vorbește și, mai 
ales, la ce spune, cum duce la capăt 
o acțiune și veți desluși cu claritate 
trăsăturile acestui stil".

Recomandarea ne-a ajutat să-l 
cunoaștem mai bine pe' președintele 
cooperatorilor din Călacea. Dizerta- 
ția ce ne-a ținut-o despre polenizare 
nu ni s-a mai părut întîmplătoare, 
„fiindcă veni vorba". Cooperativa 
are o secție de polenizare artificială, 
care asigură 30 la sută din necesarul 
pe întreaga tară de sămînță pentru 
tomate hibride, ce aduce unității un 
venit anual de 7 milioane de lei. Este 
o activitate extrem de migăloasă și 
pretențioasă. Ne-am dat astfel seama 
că Florian Bocșe nu întreprinde 
ceva fără a studia cu temei laturile 

UNITĂTI TURISTICE ÎN JUDEȚUL TIMIȘ
w țț

plexe hoteliere și de alimentație’pu- 
blică „Continental", „Timișoara", 
„Crama Bastion", „Cina", ,,Central" 
și motelul „Timiș" oferind un se
jur plăcut, de neuitat. Lugojul, 
orașul de pe Timiș, și cabanele din 
zona montană „Valea lui Liman" 
și „Căpriorul" sînt, la rîndul lor, 
oaze de liniște și recreare.

O nouă înfățișare a dobîndit în 
ultimii ani cunoscuta stațiune bal
neară Buziaș, renumită pentru tra
tamentul bolilor cardiovasculare. 
La complexul „Parc" și celelalte 
vile, noi sau modernizate, se va 
adăuga în acest an un alt mare 
complex sanatorial.

O dezvoltare importantă va cu
noaște modesta, dar atît de efi
cienta prin apele sale termomine- 
rale, stațiune Calacea. în viitorul 

propria viziune a cititorului care nu 
este, firește, unicat, ci diversificat 
în milioane de tipologii.

Numeroși sînt eroii cărților de as
tăzi care poartă în ei o asemenea 
forță modelatoare. Chiar cind eroul 
este împrumutat dintr-o altă epocă 
istorică, viziunea autorului nu poa
te fi decit a vremii noastre dacă 
vrea ca eroii săi să realizeze un. 
impact sufletesc fructuos cu citito
rul de astăzi. Eroul autentic al căr
ților contemporane trebuie să răsară 
din solul istoric și social al acestei 
vremi, să-i poarte însemnele, să o 
exprime și să o reprezinte. Pentru 
ca să-și impună originalitatea, lite
ratura actuală are nevoie de un 
erou verosimil, de o mare autenti
citate, care să intre în galeria de 
tipuri ale literaturii noastre națio
nale, să fie o viziune proprie, dis
tinctă asupra timpului nostru, asu
pra fenomenelor specifice care ne 
integrează. Atîția eroi exemplari ai 
lui Homer,. Vergilius, Dante, oameni 
încărcați de virtuți și frumuseți 
morale, ca și Făt-Frumos, Ileana 
Cosinzeana. atiți copii din Cuore, 
Prinț și cerșetor, Alice in Țara minu
nilor, Dumbrava minunată, Amintiri 
din copilărie sint frumoși prin struc
tura umană, nu-s înfrumusețați ar
tificial de autorii lor. 

practice ale acțiunii. La el actul 
conducerii derivă firesc ’ dintr-o te
meinică pregătire profesională.

Ne-am mai amintit că, atunci cînd 
l-am însoțit prin sectorul zootehnic, 
i s-au adresat îngrijitori cu diferite 
păsuri. I-a ascultat pe toți cu răb
dare și, înainte de a lua o decizie, 
i-a întrebat la ce. soluție se gîndiseră 
ei înșiși. Și în multe cazuri le-a și 
spus : „Apoi așa să faceți". Și nu-i 
nici o falsă modeetie atunci cînd 
refuză să i se atribuie succesele 
cooperativei, deoarece multe din idei, 
din inițiative au pornit de la alți 
săteni, președintele fiind doar dis
pecerul acestor idei și inițiative ; 
ce-i drept un dispecer inteligent, cu 
un ascuțit spirit de discernămînt. 
Dinamismul, fermitatea, perseveren
ța, forța temperamentului, receptivi
tatea reprezintă stilul de muncă al 

lui Florian Bocșe, 
îl reprezintă pe el 
însuși.

Dar cum îl văd 
sătenii, cei care, zi 
de zi, sint alături 
de el ? Gheor- 
ghe Gomboș, fos
tul președinte al

C.A.P.-ului : „Are curajul răspunde
rii, în fața obștii și în fata propriei 
conștiințe 1“ ; Teodor Bobiș, secreta
rul comitetului de partid din coope
rativă : „înainte de a fi președinte 
știe că este un comunist, devotat 
unei cauze înalte". Nicolae Bogluț, 
primarul comunei : „Un exemplu 
pentru toți locuitorii din Olcea". 
Teodor Mihuța, cooperator : „Un om 
pentru sat".

I-am pus și lui Florian Bocșe o 
prea uzată reportericească întrebare: 
„Care este cheia succeselor obținute 
de cooperatorii din Călacea ?“. „Nici 
o cheie, ne-a răspuns. Este cit se 
poate de simplu. Nu se știe oare că 
aplicarea normelor agrotehnice, de 
pildă, respectarea unei anumite den
sități. aduc recolte mari ? Se știe. Noi 
le aplicăm cu strictețe și obținem 
recolte de griu și porumb de 3—4 
ori mai mari decit cu ani în urmă. 
Nu se știe oare că în zootehnie este 
necesar să lucreze cei mai buni 
cooperatori ? Noi așa am făcut și 
avem un sector zootehnic puternic, 
cu zootehniști de clasă, precum 
Matei Ilie, Moise Ilie, Florea Masca, 
Cornel Radu, care obțin venituri 
anuale de peste 40 000 Iei. Dacă ar 
fi vorba într-adevăr să ne referim la. 
o „cheie a succeselor", atunci ea este 
fermitatea în convingerile noastre, 
crezul în adevărurile superioare ale 
principiilor comuniste întrupate atit 
de strălucit în activitatea secretaru
lui general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu marele 
exemplu pentru noi toți, de slujire 
cu devotament a cauzei poporului".

Constantin VARVARA 
Ioan LAZA

apropiat se va înscrie în rîndul 
stațiunilor balneare și municipiul 
Timișoara, unde urmează să se con
struiască un hotel cu bază proprie 
de tratament, care va utiliza apele 
termale ale subsolului său în trata
rea afecțiunilor aparatului locomo
tor,

în finalul discuției noastre, di
rectorul O.J.T; Timiș a insistat să 
inserăm cîteva rînduri despre bogă
ția și varietatea manifestărilor 
culturale și artistice, a folclorului 
autentic, specific acestei zone, des
pre stilurile arhitectonice și monu
mentele care înfrumusețează așe
zările timișene, dar și despre re
numitele seri gastronomice „Joia 
bănățeană" sau „Cina vînătorească 
și pescărească". Ceea ce constituie, 
de fapt, o invitație ! (Cezar Ioana).

Firește, ornul e un amestec de 
virtuți și servituți, de umbre și lu
mini, dar arta autentică nu e, nu a 
fost și nu poate fi o fotografie, o 
copie fidelă, negîndită, nesimțită de 
autor și netransfigurată artistic. Sînt 
unii uituci care sar ca arși cînd văd 
un personaj pozitiv perfect, atit cit 
omenește perfecțiunea e posibilă, 
care se tem de îngroșarea calităților 
ca de un păcat al artei, dar nu se 
tem deloc, proclamă, chiar, îngro
șarea trăsăturilor negative din om, 
excesivizîndu-le, împingîndu-le pînă 
la deformarea personajului. Poate fi 
un personaj perfect ca ideal uman ? 
Cred că da. Chiar dacă nu e în 
această stare pură în realitate. E un 
ideal spre care tindem. îl avem noi 
toți în imaginație, în lumea artei și 
de acolo poate influența omul din 
viața reală. De cînd există arta, 
omul evoluează și se perfecționează 
și în această ecuație în care intră 
realitatea și fantezia palpită visul 
cu o identitate precisă în fluxul 
istoriei și al culturii contemporane. 
Exprimînd esența epocii, eroul lite
raturii actuale trebuie să devină tot 
mai mult pentru cititori un model 
de dăruire revoluționară pentru 
transformarea omului, pentru înflo
rirea patriei.

FAPTELE TUTUROR - PE ACEEAȘI DREAPTĂ BALANȚĂ
Miu Alexandru este tehnician 

responsabil cu aprovizionarea la
S.I.R.D.S.C.  Pitești. Adică la 
Secția de întrețineri, reparații dru
muri și siguranța, circulației. Care 
are, la Valea Mare, un depozit de 
carburanți. Acolo își parca Miu 
Alexandru autoturismul propriu, 
pînă în ziua în care a fost prins de 
miliție că a sustras 30 litri- de ben
zină. Contravaloarea prețiosului 
carburant situîndu-se sub baremul 
de 500 lei fixat de lege, Miu Alexan
dru a fost trimis în fața comisiei 
de judecată. Epilog : . amendă 
2 000 de lei. Sesizată, adunarea ge
nerală a comuniștilor de la
S.I.R.D.S.C.  a hotărît și ea că Miu 
Alexandru, pentru aceeași faptă, 
merită și un „vot de blam". Foarte 
bine.

Fapta am aflat-o din scrisoarea 
trimisă redacției noastre de către 
Ciocoi Dumitru, tehnician tot la
5.1. R.D.S.C. Dar nu ca să facă pu
blică degradarea colegului său 
ne-a scris C.D., ci pentru ca să ne 
semnaleze o serie de abuzuri co
mise de astă dată de inginerul 
Gheorghe Ion, șeful aceleiași
5.1. R.D.S.C.; și pentru ca în final 
să ne întrebe : „Dacă Miu Alexan-ș 
dru a fost sancționat pe merit, de 
ce. inginerul Gheorghe Ion nu pă
țește nimic ? Cine are interes să-1 
apere ?"

Acuzațiile sînt grave. Vor fi 
fiind ele și adevărate ? Așa că 
iată-ne la Pitești. Unde constatăm 
că, anterior, s-a mai făcut o cer
cetare. Reținem doar ceea ce s-a 
confirmat :

• Inginerul Gheorghe Ion a pus 
să se execute în atelierul
5.1. R.D.StC. un rezervor de apă — 
un „cub" metalic de 600 litri, cu 
suportul aferent, destinat să faci

DIALOG 
CU CITITORII

• Vești interesante ne transmiteți, 
ca’de obicei, situîndu-vă in rîndul 
corespondenților voluntari activi ai 
ziarului nostru, stimate Gheorghe 
Irimia din Roman. De data aceas
ta vă referiți la economisirea- ener
giei ’electrice și a combustibilului 
la Combinatul de fibre sinte'tice Să- 
vinești. Afirmați că experiența bună 
dobîndită în această privință de 
harnicul colectiv al combinatului s-a 
materializat în economisirea a 14 300 
tone combustibil convențional și a 
peste 5 180 MWh energie electrică. 
Bunilor gospodari ai energiei - 
succese și mai mari !

e Sesizarea pe care ne-ați a- 
dresat-o, tovarășe Alexandru Cristea 
din București, a fost analizată de 
către direcția, de resort a Procu
raturii Generale. S-a constatat că, 
într-adevăr, soluția de neîncepere a 
urmăririi penale privindu-l pe Radu 
Crăciun, care v-a lovit și provocat 
leziuni corporale, dată de Procu
ratura sectorului 2, este netemeini
că și nelegală. S-a dispus conti
nuarea cercetărilor, luîndu-se mă
suri ca acestea ~să se efectueze cu 
obiectivitate și cu respectarea dis
pozițiilor procedurale.

® N-aveți dreptate, deși scrieți 
mereu, Petre Șorodoc din comuna 
Vicov de Jos, județul Suceava, o- 
mițînd mereu esențialul : motivele, 
cauzele care au dus la desfacerea 
contractului de muncă. Or, după 
cum sîntem informați, este vorba de 
abateri disciplinare, de încălcarea 
repetată a obligațiilor de serviciu. 
Atît instanța de judecată, ia care 
ați contestat sancțiunea, cit și alte 
foruri care v-au verificat sesizările, 
au constatat că măsura este temei
nică și legală. In atare situație, ne- 
maifiind posibilă reîncadrarea dv, 
ca paznic la islazul împădurit al 
comunei, nu vă rămîne altceva de 
făcut decît să vă încadrați într-unul 
din locurile de muncă ce vi s-au 
oferit și să munciți corect, făcîn- 
du-vă conștiincios datoria.

• Cit durează montarea și pu
nerea în funcțiune a unei antene 
colective pentru televizor ? Mai bine 
de un an, susține Constantin Alexe 
din București, strada Ierbii, nr. 2, 
blocul 158, în numele locatarilor din 
acest imobil. Iar lucrătorii secției 
antene din cadrul I.C.R.A.L.-Giulești 
nu vor să-l contrazică. Deși costul 
lucrării pentru imobilul respectiv a 
fost achitat încă 'din aprilie 1982, 
antena colectivă nu este pusă în 
funcțiune nici în prezent. Să fie 
oare vorba de o lucrare atît de 
complicată îneît să nu i se dea de 
capăt așa de multă vreme ? Sau, 
mai degrabă, avern de-a face cu o 
evidentă neglijență și lipsă de so
licitudine...

• Observațiile dv„ tovarășe Va- 
sile Negescu din Pitești, sînt îndrep
tățite. ■ Este, într-adevăr, nefiresc ca 
în județul Argeș, ca și în altele cu 
pondere pomicolă și silvică, în care 
se culeg cantități mari de fructe 
din livezi și flora spontană, să nu 
găsești sucuri naturale. Ni se pare 
judicioasă propunerea dv. ca, în a- 
fara fabricilor de prelucrare a le
gumelor și fructelor de la Băiculești 
și Topoloveni, cooperația de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor să înființeze și ea mici uni
tăți de prelucrare a fructelor și de 
producere a sucurilor naturale din 
acestea. Dealtfel, reamintim că pro
blema diversificării și creșterii pro
ducției de sucuri a fost abordată 
de cîteva ori în paginile ziărului, 
așteptîndu-se măsuri hotărîte, efi
ciente, pentru satisfacerea cerințe
lor exprimate.' 

Gheorghe PÎRVAN

liteze udatul grădinii tatălui său 
din comuna Siliștea-Gumești, n.n. 
— lucrare pentru care a luat în 
prealabil aprobarea inginerului-șef 
al Direcției de drumuri naționale 
cu sediul la Craiova și pentru 
care a plătit 1 132 lei.

» Din dispoziția inginerului 
Gheorghe Ion, un tractor cu re- 
morăă al secției pe care o conduce 
a transportat — tot la Siliștea-Gu
mești, tot la domiciliul părinților 
săi — lemne pentru foc. Și acest 
transport a fost plătit, dar cu oca
zia cercetării amintite s-a văzut 
că se achitase mai puțin decit tre
buia, și anume cu 619 lei.

Să ne oprim aici. Vasăzică, .pen
tru că păgubise S.I.R.D.S.C. cu o 
sumă sub 500 de lei, Miu Alexan
dru a primit o amendă de 2 000 
de lei și „vot de blam". Aîlați însă 
că inginerul care a recidivat în 
abuz — construirea rezervorului 
în atelierul secției, chiar cu apro
bare superioară, chiar plătit, tot 
abuz se cheamă și încă dublu, a- 
probarea fiind și ea un abuz ■— pă
gubise secția pe care o conducea 
cu 619 lei. Pe care i-a 'achitat, în
tr-adevăr, dar după. Dar — după 
ce fusese prins — și Miu a vrut să 
plătească. Și totuși a fost pedepsit 
cum am arătat, în timp ce ingi
nerul Gheorghe Ion a scăpat... cu
rat. E adevărat că, în concluziile 
cercetării anterioare, „mai sus" 
s-a raportat că inginerului „i s-a 
atras atenția" și că ar fi fost „dis
cutat în B.O.B."

Se afirmă, dar nu se și con
firmă. Nicăieri, în nici un proces 
•verbal de la S.I.R.D.S.C. nu am 
găsit consemnat așa ceva. Cel care 
ne-a scris are dreptate afirmînd 
că pentru cîntărirea acelorași- vi
novății au fost folosite două ba

O „Să punem vintul la lucru" — 
se intitula nota publicată la aceas
tă rubrică din „Scînteia" nr. 12 659, 
în care se sugera ca unitățile in
dustriale să realizeze și să desfacă 
pentru rețeaua comercială instala
ții simple generatoare de curent 

.electric acționate de vînt. Recep- 
'ționînd propunerea, Direcția teh
nică din Ministerul Industriei de 
Ma$hi-Unelte, Electrotehnică și 
Electronică he-a adus la cunoștin
ță că în planul tehnic pe 1983 al 
Centralei industriale de mașini și 
aparataje electrice figurează asi
milarea a două tipuri de genera
toare electrice eoliene. Aceste ge
neratoare vor fi executate de în
treprinderea „Electroputere" Cra
iova, unitate de la care solicitato
rii pot obține informații suplimen
tare.

în legătură cu aceeași propunere, 
UCECOM a trimis redacției drept 
răspuns mai multe fișe tehnice 
elaborate de Universitatea din 
Brașov conținînd datele tehnice 'și 
prețul informativ al unor instalații 
eoliene ce se realizează la între
prinderea mecanică 'Făgăraș (tur
bine de 1 kW) și întreprinderea de 
construcții aeronautice Ghimbav 
(turbine de 2, 6 și 20 kW).

CURIER JURIDIC
® Nieulina Teodorescu, Bucu

rești, Gheorghe Ștefan, Buzău : 
Soția are dreptul la pensie de 
urmaș pe tot timpul vieții la Îm
plinirea virstei de 55 ani. dacă a 
avut cel puțin 15 ani de căsătorie. 
Dacă durata căsătoriei a fost mai 
mică, dar de cel, puțin 10 ani, pen
sia se acordă proporțional cu anii 
de căsătorie. De asemenea, se 
acordă pensie de urmaș pe tot tim
pul vieți: soției care a împlinit 
virsta de 50 <le ani și care a născut 
pină la data decesului soțului mai 
mult de 4 copii, iar durata căsăto
riei a fost de cel puțin 10 ani. 
Soția are dreptul la pensie de ur
maș, indiferent de vîrstă și de du
rata căsătoriei, pe timpul eît este 
invalidă , de gradul I sau II ; de 
asemenea, beneficiază de această 
pensie dacă nu este încadrată in 
muncă la data decesului soțului și 
are în îngrijire unul sau mai mulți 
copii în vîrstă de pină la 6 ani.

Pensionara de urmaș recăsătorită 
nu mai are dreptul la pensia de 
urmaș pe care o primea.

O Ioan Micuț, Curtea de Argeș : 
Invalizii de război sint scutiți de 
plata impozitului pe clădiri și pe 
terenuri, precum și de taxele pen
tru : folosirea locurilor publice de 
desfacere, eliberarea autorizațiilor 
in domeniul construcțiilor, folo
sirea mijloacelor de publicitate, 
afișai și reclamă ; șederea în sta
țiunile balneoclimaterice ; vizitarea 
muzeelor, a caselor memoriale. 

V
Cine spală... neglijența?

După spălarea cu soluție Hetomoxan a mieilor din turma fer
mei zootehnice a I.A.S. Cimpulung (condusă de ing. Valeriu Cio- 
vică), apele reziduale au fost deversate în rîul Argeșel, poluîndu-l. 
Corespondentul nostru voluntar Ion Dobrescu, care ne-a trimis 
această sesizare, se întreabă, pe bună dreptate, de ce se tolerează 
asemenea neglijență și lipsă de răspundere față de soarta mediului 
înconjurător?

Desen de A. Andromc

I.A.S
CÎMPULUNG

lanțe. Adăugăm : de ce pentru 
unul s-ă ales oprobiul public, iar 
pentru celălalt mantia discreției ? 
Ni s-ar putea răspunde că s-a pro
cedat așa pentru a nu se compro
mite ăutoritatea funcției. Insă ca
zurile acestea sînt de notorietate 
cu mult înainte de a fi fost ofi
cializate. O discuție sinceră, colec
tivă, la lumina zilei — așa cum 
s-a procedat cu Miu — ăr fi fost 
cea mai indicată, șansele de re
petare s-ar fi împuținat. S-a greșit 
că nu s-a. procedat așa. Cu atît mai 
mult cu eît inginerul Gheorghe 
Ion este chiar omul nr. 1 al colec
tivului de la S.I.R.D.S.C.

Simțijidu-se „orotejat", inginerul 
a perseverat. Și a continuat să 
„greșească" : lui Dumitru Florin, 
șeful districtului Buzoiești, i-a 
confirmat pentru un buldozer o 
situație de lucrări în valoare de 
35 172 lei, lucrări care n-au fost 
executate niciodată. Și nici 
n-aveau cum să fie. executate, fiind 
vorba de deszăpeziri într-o iarnă 
total lipsită de zăpadă. Aten
ția contabilului-șef Ciocea Ser
giu a stopat onorarea sumei. Dar 
inginerul Gheorghe Ion confirmase 
sub propria-i semnătură... Și a- 
ceasta să fi fost un „accident" ? 
N-am Zice. Cînd un accident ajun
ge să se repete, atunci el nici nu 
se mai poate numi , așa, devine ur
marea logică a unei atmosfere de 
lucru tolerante, frizînd indisci
plina, păgubitoare chiar pentru 
întreprindere.

O întrebare se impune deci : 
de ce la S.I.R.D.S.C. Pitești fap
tele celor care lovesc în avutul 
întreprinderii sînt cîntărite pe ba
lanțe diferite ?

Mircea BUNEA

• „Noi spații pentru producție 
cu cheltuieli minime" — este pro
punerea făcută de un cititor în ru
brica din „Scinteia" nr. 12 659. Ana- 
lizînd această propunere, Institu
tul central de cercetare, proiec
tare și directivarc in construcții a 
trimis redacției un răspuns din 
care menționăm următoarele :

„Locurile libere dintre halele de 
fabricație din unele întreprinderi 
se pot amenaja ca noi spații de 
producție sau depozitare cu chel
tuieli minime. Pentru aceasta este 
necesar însă să se facă o analiză 
amănunțită de la caz la caz, res- 
pectîndu-se normele prevăzute de 
Decretul nr. 290/1977 referitoare la 
protecția împotriva incendiilor și 
la suprafețele maxime admise pen
tru compartimentele de incendiu 
aferente construcțiilor industria
le : normele specifice de proiec
tare și dotare emise de . ministere 
și celelalte organe centrale benefi
ciare de .investiții normele . din 
Decretul nr. 70/1975 privind linele 
măsuri referitoare la organizarea 
și sistematizarea zonelor și plat
formelor industriale, precum și la 
proiectarea și realizarea obiective
lor de investiții".

monumentelor istorice, de arhitec
tură și arheologie ; pentru deține
rea de ciini și de taxele asupra 
mijloacelor de transport. Scutirile 
se acordă pe baza certificatului 
medical 'eliberat de comisia de ex
pertiză medicp-militară. de pe 
lingă spitalele militare sau pe baza 
deciziei de pensionare I.O.V.RJ (în 
acest sens sînt prevederile art. 43 
din Decretul nr. 425/1981).
• Stan Alexandru, Ploiești, și 

Dumitru Nicolescu, Brașo.v : în
chirierea locuințelor din fondul lo
cativ de stat se face într-o anumită 
ordine de prioritate, prevăzută de 
art. 9 din Legea nr. 5/1973, republi
cată. Aceasta este următoarea : 
muncitorii calificați, in primul 
rînd cei din marile unități indus
triale ; personalul transferat în in
teresul serviciului din alte locali
tăți ; cadrele de specialitate care 
lucrează în producția materială. în 
activitatea de proiectare, cercetare 
științifică și învăț&mînt ; absolven
ții repartizați în producție veniț-i 
din alte localități ; familiile cu mai 
mulți copii ; cei încadrați pe bază 
de concurs, veniti din alte locali
tăți ; celelalte persoane încadrate 
în muncă și pensionarii.

în cadrul acestor categorii se 
acordă preferință persoanelor care 
au condiții grele de locuit, îndeo
sebi celor cu mai mulți copii, pre
cum și celor cu venituri mici.

gind.it
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Tovarășa Elena Ceaușescu
a primit pe doamna Atifet Sunay

Tovarășa Elena Ceaușescu a primit, 
joi după-amiază, pe doamna Atifet 
Sunay, soția fostului președinte al 
Turciei, Cevdet Sunay, care face o 
vizită" de prietenie în tara noastră.

Cu acest prilej, au fost evocate cu 
satisfacție bunele relații de prietenie 
statornicite între România și Turcia, 
precum și continua dezvoltare a co
laborării rodnice româno-turce

planului și angajamentelor pe acest an
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia

listă pe opt luni care au trecut din acest an de către colective fruntașe 
de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, unități agricole, 
transporturi și construcții, precum și din centrale industriale.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului stabilit pe baza 
realizării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la sfîrșitul lunii august *)  pe primele locuri se situează :

INDUSTRIA MINIERA
Locul I : Combinatul minier 

Ploiești, cu 410,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

. fost depășiți cu : 5,8 la sută la pro
ducția fizică, 10,7 la, sută la pro
ducția netă, 7,6 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută , și încasată, 7,3 
ia sută ' la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute și la volumul de pregătiri și 
deschideri miniere ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decît cele 
nificate cu 3,1 la sută, iar cele 
leriale cu 3,4. la sută.

Locul II : Centrala sării și 
metaliferelor București.

IN INDUSTRIA METALURGICĂ
Locul I : Centrala industrială 

pentru produse refractare Brașov, 
cu 387,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : ' 10,5 la sută la 
producția netă, 4,6 la sută la pro- 
ducțiă-marfă vîndută și încasată, 
8,5 la sută la productivitatea mun
cii. 8.7 Ia sută la beneficii ; chel
tuielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 0,8 la sută, iar cele 
materiale cu 1,7 la sută.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
Locul I : Centrul Național al In

dustriei Aeronautice Române — 
București, cu 639,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți ou : 5,3 
producția netă. 2,9 la 
ducția fizică, 17,8 la 
ducția-marfă vîndută 
10,1 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la beneficii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decît cele normate 
cu 18,5 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 11,9 la 
sută.

INDUSTRIA DE MASINI-UNELTE, 
ELECTRONICA 

ȘI ELECTROTEHNICĂ
Locul I ; Centrala industrială 

echipamente 
automatizări 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,8 la sută la pro
ducția netă. 1.9 la sută la produc
ția fizică, 1,4 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată. 4,4 la 
sută la productivitatea muncii ;

• Educația sentimentală a Dașel : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
O Vraciul: STUDIO (59 53 15) — 10: 
13; 16; 19.
0 Valul verde : GRIVIȚA (17 06 53) — 
9: 11.11. .. '
0 Iubire fără soare :
(33 29 71) .
0 Nimic nil ne stă în cale
LAR (35 15 17) — 15; ------
0 Cavalerii teutoni :
— 10; 13: 16; 19.
O Contrabandă la 
GREȘUL (23 94 10) —
© Elvis : SCALA (11 03 72) — 8.45; 11; 
13,15; 15,30; 18; 20,1’5, FAVORIT
(45 3170) — 9J 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 : 
(85 77 12) — 9; 11: 13,15;
20, GLORIA (47 46 75) -
13,30; 15,45; 18: 20,1'5.
O Contesa Walewska :
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
20,30, la grădină — 19,45.
O Dublu delict : DACIA (50 35 94) — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
® Omul păianjen se întoarce : VOL
GA (7971 26) — 9: 11.15; 13.30; 15,45; 
18-: 20, ARTA (213186) — 9: 11: 13: 
15; 17,15; 19, la grădină
• Ancheta a stabilit: TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Despărțire temporară : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,30: 20.

Cobra : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18,15; 20,15, 
grădină — 19,30.
Răzbunarea haiducilor : GRADI- 

• Imperiul contraatacă : GRADINA 
GLORIA (47 46 75) — 20.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA PRELUCRAREA 
CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 

PLASTICE
Locul I : întreprinderea de an

velope „Victoria" — Florești, ju
dețul Prahova, cu 881,4 puncte.

"rincipalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,9 la sută la
producția netă, 2,1 la sută la ex
port, 12,2 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată ; depă
șiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii și la livrări de măr
furi la fondul pieței ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decît cele normate 
cu 6,3 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 9,4 la 
sută.

Locul 
velope

Locul 
articole 
șov.

II : întreprinderea de an- 
„Danubiana" — București.

III : întreprinderea de 
tehnice din cauciuc Bra-

de

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea

producție industrială pentru con
strucții de căi ferate Harghita — 
Miercurea Ciuc, cu 1148,8 puncte.

Principalii indicatori de plan 
au fost depășiți' cu : 24,7 la sută 
la producția fizică, 11,8 la sută la 
producția netă, 3,6 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată, 
11,8 la ySută la productivitatea 
muncii ; depășiri însemnate de 
plan au fost obținute la export și 
la beneficii ; consumurile de ma
terii prime și materiale zau fost 
mai mici decît cele normate cu 
4,2 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 13,3 
la sută.

X

IN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HIRTIEI

Locul I : Combinatul de celuloză 
și hîrtie Suceava, cu 872,7 puncte.

Principalii indicatori de plan 
au fost depășiți cu : 2,9 la sută 
la producția netă și la producția- 
marfă vîndută și încasată, 2,7 la 
sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mal fost ob
ținute la export și la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost mai mici de
cît cele planificate cu 1.2 la sută, 
iar consumurile de materii prime 
și materiale au fost sub cele hor- 
mate cu 3,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de hîr
tie cretată și carton ondulat 
Ghimbav, județul Brașov.

Locul III : întreprinderea de 
hîrtie Bușteni.

IN INDUSTRIA TEXTILĂ 
(mătase, in, cînepă, lină)

Locul I : întreprinderea „Inte
grata" de in Botoșani, cu 915,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 11,9 la sută la 
producția netă. 3,1 la 
ducția fizică, 11,6 la 
ductivitatea muncii ; 
semnate de plan au 
la export, beneficii și 
mărfuri la fondul pieței ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 1,1 la sută, iar cele 
materiale cu 2,7 la sută.

Locul II : întreprinderea „Postă- 
văria română“-București.

Locul III : întreprinderea „Liber- 
tatea“-Sibiu.

sută la pro- 
sută la pro- 
depășiri în- 

fost obținute • 
la livrări de

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATĂ

Locul I : Depoul București-Triaj, 
cu 321,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la vo-

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție Șl 
beneficiile sint calculați pe 
șapte luni.

cinema
© Misterele Bucureștilor : PATRIA 
(1186 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 gră
dină — 20,45.
® Aventuri la Marea Neagră : FES- , 
TIV AL (15 63 84) — 9; 12; 16; 19, ME
LODIA (12 06 88) — 9; 12: 16; 19,
0 B.D. la munte și Ia ntare : AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13.30.; 15,46; 
18; 20, LIRA (317171) — 15,30; 17,30;
19.30. la grădină — 20.
@ Nea Mărln miliardar : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18; 
20. COSMOS '27 54 95) — 9,30; 11,30.;
18.30. ; 15.30; 17,30: 19,30.
O Ultima noapte de dragoste : CO- 
TROCENI (49 43 43) — 15,30; 18,30.
Q întoarcerea din iad ; FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11,15: 13.30; 15,45: 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13-.3O: 15,45: 13 : 20,15.
O Alo, aterizează străbunica : PA
CEA (60 30 85) — 15,30; 17.30; 19,30.
O întoarcerea lui Vodă Lănușneanu : 
VIITORUL (11 48 03) — 15,30: 18,30.
© Haiducii lui Șaptecal : MUNCA 
(21 53 97) — 15; 17.15: 19,30, GIULFȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20. 
e Melodii la Costlnești — 15: 17: 19; 
Trandafirul galben — 13,30 : FLACĂ
RA (20 33 40).
O Intllnire eu tinerețea : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18: 23. 
O Competiția : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20.
© Primăvară pentru o oră — 9; 10,45: 
12,30; 14 i 15,30: Ultimul vals — 17; 
19,15 : DOINA (16 35 38). 

i

tărîm economic, tehnico-științific. 
cultural și în alte domenii de acti
vitate.

S-a subliniat rolul deosebit pe care 
l-au avut și îl au în promovarea 
acestor raporturi vizitele. întîlnirile 
și convorbirile la nivel inalt româno- 
turce.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

lumul de transport, 10,8.1a sută la 
productivitatea muncii. 1,9 la șută 
la greutatea medie, brută a trenu
lui de marfă ; cheltuielile totale au 
fost mai mici decît cele planificate, 
cu 10,5 la sută, iar consumurile de 
combustibili și energie electrică au 
fost, de asemenea, mai mici decît 
cele normate cu 0,5 la sută.

Locul II : Depoul Galați.
Locul III : Depoul Caransebeș.

lo-
980

au

IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

IN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații, administrare 
cativă Foișor — București, cu 
puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 25 la sută la înca
sări din activitatea de producție și 
prestări de servicii. 19,5 la sută la 
volumul lucrărilor de întreținere, 
reparații curente și prestări în con
strucții, 26. la sută la prestări ser
vicii pentru populație. 16 la sută 
la beneficii ; consumurile de mate
rii prime, materiale, combustibili 
și carburanți au fost mai mici decît 
cele normate.

Locul II : întreprinderea de ad
ministrarea ’clădirilor București.

Locul III : întreprinderea de 
construcții, reparații, administrare 
locativă Giulesti — București.

CENTRALE INDUSTRIALE

pla-
ma-

ne-

la sută la 
sută la pro- 
sută la pro- 
și încasată.

de 
și 

cu 343,2
de telecomunicații 

București,

11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
" .................... FLOREASCA

9; 11: 13: 15,30-: 17,45: 20. 
" • ■ POPU-

17,15: 19,30.
UNION (13 49 04)

vamă : PRO-
16: 18; 20.

FLAMURA 
15,30; 17,45; 

■ 0; 11.15;

CAPITOL 
15,45; 18:

20.

9:
la
O
NA FESTIVAL (15 63 84) — 19,45.

A apărut în broșură

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare ia marea adunare populară 

din municipiul Cluj-Napoca
15 septembrie 1983

Editura politică

PROGRAMUL 1

cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 1,8 la sută, 
iar cele materiale cu 2,6 la sută.

Locul II : Centrala industrială 
de electronică și tehnică de calcul 
București.

Locul III : Centrala industrială 
de mașini și utilaje pentru indus
tria ușoară. ~

V

INDUSTRIA CHIMICĂ
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 752,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10 la sută la pro
ducția fizică, 22,2 la sută la pro
ducția netă, 7,1 Ia șută- la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată. 17,6 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export și la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei oro- 
ducție-marfă au fost mai mici de
cît cele planificate cu 9,5 la sută, 
iar cele materiale cu 12,3 la sută.

Locul II : Centrala industrială 
de metale neferoase și rare Bucu
rești.

Locul III : Centrala industrială 
de rafinării și petrochimie Ploiești.

Și 
cu

au

ECONOMIA FORESTIERA 
ȘI MATERIALE 

DE CONSTRUCȚII
Locul I : Centrala de utilaje 

piese de schimb București, 
281,6 puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 5,2 la sută la pro
ducția fizică, 1,4 la sută la produc
ția netă. 1,8 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată. 2,6 la 
sută la productivitatea muncii. 2,7 
la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; consumurile de ma
terii prime si materiale au fost mai 
mici decît cele normate cu 7,4 la 
sută', iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 1,7 la sută.

Locul II ; Centrala industrială de 
exploatare a agregatelor minerale 
pentru construcții Tîrgoviște.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei tri

cotajelor București, cu 397,2 puncte.
Principalii 

fost depășiți 
ducția netă, 
fizică. 4,3 la 
muncii. 
Ia sută 
fondul 
la 1 000

indicatori de plan au 
cu : 5 la sută la pro- 
8 ia sută la producția 
sută la productivitatea 

6,5 la sută la beneficii. 7,8 
la livrări de mărfuri 'Ia 
pieței ; cheltuielile totale, 
lei producție-marfă au fost 

mai mici decît cele planificate 
2,2 la sută, iar cele materiale 
1,7 la sută.

Locul II : Centrala industriei 
nei București.

Locul III : Centrala industriei 
bumbacului București.

cu 
cu

lî-

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala industrială de 

morărit, decorticat, panificație si 
produse făinoase, cu 662 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,1 la sută la 
producția netă. 4.5 la sută la pro
ducția fizică. 6,8 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată. 2 la 
sută la productivitatea muncii. 15.7 
la sută la beneficii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decît cele normate 
cu 3.8 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 1,2 la 
sută.

Locul II : Centrala producției și 
industrializării tutunului Bucu
rești.

Locul III : Centrala producției și 
industrializării sfeclei de zahăr.

TRANSPORTURI 
ȘI TELECOMUNICAȚII

Locui I : Centrala mecanică de 
material rulant București, cu 633,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,4 la sută la pro
ducția netă. 7 la sută la producția 
fizică. 2.7 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată. 5,4 la’ 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la exnort și la beneficii ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decît cele nor
mate cu 3,3 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
7,9 la sută.

(Agerpresly

0 Fata care vinde flori : GRĂDINA 
TOMIS (21 49 46) — 19,30.
& Camionul de cursă lungă : PARC 
HOTEL (17 08 58) — 20.
0 Clinele : GRADINA
(50 51 4(1) — 19,45.

FEROVIAR

teatre

(14 80 11) :

Bulandra"
14 75 46) :

0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mihai Bredlceanu. 
Solistă : Rida Bouboulidi (S.U.A.)
— 19.
0 Teatrul de operetă 
O noapte la Veneția — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
O zi de odihnă — 19.
9 Teatrul Mic (14.70 81) : Maestrul și 
Margareta — 18,30.
® Teatrul Foarte Mic fl4 09 06) : Po
litica — 20.
@ Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Există nervi — 19.
® Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : A cincea lebădă — 19.30.
® Teatrul „I. Vasilescu" (12 27 45) ; 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec
— 111,30.
® Teatrul „Ion Creangă" (12 90 64) : 
Pinocchio — 19.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) ; 
Noul nostru vecin — 10; Nică fără 
frică — 18.
0 Circul București '11 01 20) : Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19.30.

t

15.30
17,25
17,35

15,00 Telex
15,05 Să rezolvăm împreună. Consulta

ții pentru clasa a VIII-a — Ma
tematică
Emisiune 
Tragerea 
La volan 
ducătorii 

17.50 1004 de seri
18.00
20,00
20,20
20,35
20.50
21,15

în limba germană
Loto
— emisiune pentru con- 
auto

22,00

închiderea programului
Telejurnal (parțial color) 
Actualitatea în economie
Cîntece pe adresa dumneavoastră 
Cadran mondial
Film artistic (color). „Drumul 
mătăsii". Premieră pe țară. Par
tea I
Teatrul șl modelul uman — re- 
poftaj-anchetă

22,30 Telejurnal (parțial color)

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

ții utilitare
15,25 Videoteca internațională
15,55 Stadion — emisiune de actualitate 

sportivă
16.30 Film artistic : „Prințesa". Produc

ție a studiourilor suedeze. Cu ; 
Grynet Molvig, Lars Passgard, 
Monica Nielsen. Regia : Ake Falck

18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Dezbateri culturale. Patrie, cosmos 

dinții... (II), Patriotismul — sen
timent major al creației literare și 
artistice actuale

20,45 Generația deceniului IX
2U00 Concertul Filarmonicii „George 

Enescu". Deschiderea stagiunii de 
concerte. Transmisiune directă de 
la Ateneul Român. Dirijor : Mlhai 
Bredlceanu

22.30 Telejurnal

• SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

Sportivi români în competiții internaționale

mondial, polonezul Piotr

VasileDouglas Yeats, iar

• La Palatul sporturilor din Kiev 
au început campionatele mondiale 
de lupte greco-romane, la care par-

• ticipă 136 de concurenți din 22 de 
țări, printre care și România.

în primul tur, la categoria 57 kg, 
Nicolae Zamfir a obținut o prețioa
să victorie la punețe în fata cam
pionului " .
Mihailik. La categoria 68 kg. Ștefan 
Negrișan a dispus la puncte de ca
nadianul 
Andrei (categoria 100 kg) l-a. învins, 
prin descalificare pe cehoslovacul 
Vladislav Boiko. în limitele catego
riei 48 kg Ilie Miuți a pierdut me
ciul disputat în compania campio
nului japonez Fumikadzu Sasaki.

• Cea de-a 8-a etapă a Turului 
ciclist al Bulgariei, disputată pe tra
seul Șliven — Haskovo, a prilejuit 
afirmarea cicliștilor români care au 
ocupat locul întîi în clasamentul pe, 
echipe cu 8 h 42’15”, urmați de for
mațiile U.R.S.S. — 8 h 45’38”. Bulga
riei — 8 h 45’38” etc. La individual 
pe primul loc s-a clasat Evpak 
(U.R.S.S.) cronometrat pe distanța 
de 134 km în 2 h 52’56” (media ora
ră 46,473 km). în același timp cu 
învingătorul au sosit și cicliștii ro
mâni Mircea Romașcanu (locul 4 în 
etapă). Cristian Neagoe (locul 7), 
Ionel Gancea și Constantin Căruța- 
șu. în clasamentul general individual 
pe primul loc a trecut Radtke 
(R.D.G.) — 26 h 55’36”, urmat de Hu- 
benov (Bulgaria) — la' 14”, Evpak 
(U.R.S.S.) — la 43”, Ciujda (U.R.S.S.) 
— la 2’58”. Primul dintre cicliștii 
români .este Mircea Romașcanu pe 
locul 9 la 6'45”. Clasamentul general 
pe echipe : 1.yj.R.S.S..; 2. Bulgaria

în cîteva. rînduri
• în 

ționale 
fășoară la 
Jianhua a stabilit, 
mondial în proba de săritură in înăl
țime, cu performanța de 2,38 m. Ve
chiul record îi aparținea cu 2,37 m.

• Pe stadionul Wembley din Lon
dra, în fața a peste 80 000 de spec
tatori, echipa Danemarcei a furnizat 
o mare surpriză învingînd cu scorul 
de 1—0 (1—0) selecționata Angliei, 
într-un meci contînd pentru prelimi
nariile Campionatului european de 
fotbal. Unicul gol al partidei a fost 
înscris în minutul 37 de către Si
monsen, din lovitură de la 11 m.

Alte rezultate din campionatul 
european : Portugalia — Finlanda 
5—0 ; Irlanda de Nord — Austria 
3—1 ; Islanda — Irlanda 0—3.
• în turneul internațional de tenis 

de la San Francisco. John McEnroe 
l-a învins cu 6—4. 6—1 pe Brad Gil
bert. iar Bill Scanlon a dispus cu 
7—5. 6—2 de Eric Fromm.

® La Atena, în meci contînd pen
tru preliminariile turneului olimpic 
de fotbal, selecționata Ungariei a 
întrecut cu scorul de 2—1 (1—1) for
mația Greciei.
• într-un. meci internațional a- 

mical de fotbal disputat pe stadionul 
„Hampden Park" din Glasgow, se
lecționata Scoției a întrecut cu sco
rul de 2—0 (1—0) echipa Uruguayu- 
lui. Golurile au fost marcate de 
Robertson (din lovitură de la 11 m) 
și Dodds.

O La Caracas, în Cupa Americii 
de Sud la fotbal, echipele Venezue- 
lei și Chile au făcut joc egal : 0—0.

cadrul Jocurilor sportive na- 
ale R.P. Chineze, care se des- 

Shanghai, atletul Zhu 
...... , un nou record

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 23 

septembrie, ora 21 — 26 septembrie, 
ora 21, In țară : Vremea se va răci. 
Cerul va fi variabil mai mult noros în 
Maramureș, nordul Transilvaniei, Mol
dova, Muntenia și Dobrogea, unde, lo
cal, va ploua. In rest, ploaie izolată. 
La altitudini de peste 1 800 metri preci
pitațiile vor fi și sub formă de lapoviță 
șl ninsoare. Vîntul va sufla slab, pînă 
ia moderat cu intensificări locale, pre- 
dominînd din sectorul nordic cu viteze 
de pină la 50 km pe oră,,iar la munte 
va depăși 100 km pe oră. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 2 și 
12 grade, mai coborîte în depresiunile 
intramontane, iar maximele între 14 și 
24 de grade. In București : Vremea se 
va răci. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vîntul va sufla 
slab, pînă la moderat, cu intensificări 
predominînd din nord-est. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între B și 
10 grade, cele maxime între 18 și 22 
de grade. (Liana Cazacioc, meteorolog 
de serviciu).

Cronica zilei
Joi, tovarășul Ștefan Andrei, minis

trul afacerilor externe, l-a primit 
pe tovarășul lovan Deianovici. pre- 

. ședințele Conferinței Federale ’a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din R.S.F. Iugoslavia, care, în 
fruntea unei delegații, ne vizitează 
țara.

în cursul întrevederii au fost 
subliniate relațiile de strînsă priete
nie și, colaborare dintre România și 
Iugoslavia, care au cunoscut o evolu
ție ascendentă în ultimii ani. pe 
baza înțelegerilor stabilite la nivel 
înalt. A fost, totodată, exprimată 
voința comună de a extinde și adinei 
toț, mai mult aceste relații, de a am
plifica și diversifica colaborarea, pe 
multiple planuri, dintre România și 
Iugoslavia. A fost, de asemenea, 
efectuat un schimb de păreri cu pri
vire la unele probleme actuale ale 
situației internaționale.

în aceeași zi, oaspeții iugoslavi au 
vizitat uzinele ,.23 August" și au avut 
discuții cu membrii consiliului oa
menilor muncii din întreprindere, 
s-au întîlnit cu reprezentanți ai co
mitetului Organizației democrației și 
unității socialiste din sectorul 3 al 
Capitalei și au vizitat obiective so- 
cial-economice și culturale din Bucu
rești.

★
Joi. tovarășa Ana Mureșan, mi

nistrul comerțului interior, a primit 
pe tovarășa Selmeci Lajosne, adjunct 
al ministrului comerțului interior 
din R. P. Ungară.

Au fost discutate problemele pri
vind dezvoltarea colaborării bilate
rale în domeniul comerțului interior, 
creșterea volumului schimburilor de 
bunuri de consum.

în aceeași zi. Dumitru Petrescu, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului interior, și Selmeci Lajosne au 
semnat Protocolul privind schimbu
rile de bunuri de consum pe anul 
1984 între ministerele comerțului in
terior din cele două țări, care pre
vede creșterea și diversificarea 
schimburilor reciproce de mărfuri.

A fost prezent ambasadorul R. P. 
Ungare la București, Miklos Barity.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Ion Constantinescu a fost numit am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Malta, în locul to
varășului Ion Mărgineanu, rechemat 
în centrala Ministerului Afacerilor 
Externe.

(Agerpres)

— la 2’56” ; 3. România — la 9’54” ;
4. R.D. Germană — la 13'16,” ;
5. Ț.S.K.A. Sofia — la 20’26” ; 6. Se
lecționata Sliven — la 22’47” ; 7. Se
lecționata sindicală bulgară — la 
1 h 14’25” etc.

Anul acesta Turul ciclist al Bulga
riei se desfășoară în 13 etape, insu- 
mînd peste 1 600 km. Competiția se 
încheie duminică 25 septembrie.

O în mai multe orașe din R.D. 
Germană au continuat întrecerile 
Campionatelor europene de volei.

La Rostock, in turneul final femi
nin (locurile 1—6), echipa României 
a întîlnit reprezentativa R.D. Ger
mane, în fața căreia a pierdut cu 
scorul de 3—0 (15—3, 15—5, 15—7).

. într-un alt joc, selecționata Ungariei 
a dispus cu 3—0 (15—1, 15—7, 15—9) 
de formația Bulgariei.

. în turneul mascujin pentru locu
rile 7—12, care se desfășoară Ia Suhl, 
echipa Greciei a întrecut cu scorul 
de 3—0 (15—12, 15—10, 15—13) for
mația României.

(Urmare din pag. I)
retribuție, nu poate avea venit 
garantat sau să participe la bene
ficiu, dacă nu muncește si dacă 
nu produce potrivit obligațiilor de 
la locul de muncă ; la muncă 
egală se va asigura retribuție 
egală ; veniturile oamenilor mun
cii in raport cu cantitatea și ca
litatea muncii prestațe, cu rezulta
tele in producție sint neplafonate ; 
creșterea mai rapidă a producti
vității muncii decit a retribuției in 
toate ramurile economici, astfel 
incit să se asigure atît fondurile 
necesare majorării retribuției, cit 
și resursele pentru acoperirea 
cheltuielilor generale ale statului ; 
extinderea și generalizarea acor
dului global, care va constitui 
forma principală de retribuire și 
va cuprinde întregul personal din 
cadrul întreprinderilor ; toate ca
tegoriile de personal din unitățile 
socialiste își vor desfășura activi
tatea pe bază de norme și norma
tive de muncă fundamentate ști
ințific ; sporirea ponderii părții 
variabile in totalul veniturilor per
sonalului muncitor, prin mărirea 
adaosului de acord, a fondului de 
participare la realizarea produc
ției, a beneficiilor și la împărțirea 
beneficiilor, creșterea fondului de 
premiere pentru realizări deosebite 
și a sporului de vechime ne
întreruptă in aceeași unitate.

Pornind de la aceste principii 
fundamentale, pretutindeni, fie
care colectiv, fiecare om al muncii 
trebuie să înțeleagă limpede că în 
societatea noastră socialistă nu 
există altă sursă a progresului și 
bunăstării decit munca. Munca fie
căruia și a tuturor la un loc, munca 
mereu mai spornică, mai eficientă 
și de calitate. „Aplicăm măsurile de 
perfecționare a muncii, a acordului 
global — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pornind de 
la principiul că fiecare trebuie să 
fie retribuit, să primească după 
muncă ; introducem mai ferm prin
cipiul socialist că veniturile pot li 
nelimitate in raport de muncă și 
ca rezultat al muncii, dar nu mai 
garantăm nimănui venituri fără 
muncă. Trebuie să aplicăm ferm 
principiul «nici pîine fără muncă, 
dar nici muncă fără pîine» ! Să 
asigurăm ca oamenii muncii, con
structorii socialismului, cei care 
fac totul pentru a contribui la 
dezvoltarea patriei, să primească 
in raport cu munca lor, iar leneșii, 
cei care mai gindesc că pot trăi 
fără muncă sau cu muncă mai 
puțină, să înțeleagă că trebuie să 
se apuce de muncă foarte serios. 
Este loc de muncă pentru toți — 
și trebuie să facem totul ca fiecare 
să participe activ la întreaga acti
vitate de făurire a socialismului".

Cu atît mai mult se impune 
participarea activă și responsabilă 
a fiecăruia în marele front al 
muncii de înaltă calitate și eficien
ță, dacă avem in vedere că mă-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ARABIEI SAUDITE

Maiestății Sale FAHD IBN ABDULAZIZ AL-SAUD
Regele Arabiei Saudite

Cu ocazia Zilei naționale a Regatului Arabiei 
de plăcut să vă transmit cordiale felicitări și 
sănătate și fericire personală, de pace

La 23 septembrie poporul saudit 
aniversează Ziua națională, mar- 
cînd cu acest prilej împlinirea a 

. 51 de ani de la reunirea diferite
lor părți ale teritoriului actual 
intr-un singur stat, sub numele de 
Arabia Saudită.

Situată într-o zonă a lumii aridă 
și deșertică, dar deosebit de bogară 
in zăcăminte petrolifere, Arabia 
Saudită a cunoscut în ultimele de
cenii o transformare rapidă grație 
valorificării pe scară largă a prin
cipalei sale avuții naționale, care 
îi furnizează apual imense resurse 
financiare. în 1981, veniturile ob
ținute din comercializarea petro
lului, gazelor și produselor rezul
tate din prelucrarea acestora s-au 
ridicat /la 110 
regatul saudit 
tator mondial 
importantă a 
destinate diversificării 
creării unor sectoare noi de acti
vitate.

Astfel, sumele alocate în, cadrul 
actualului plan de cinci ani 1981— 
1985 industriei, agriculturii, trans
porturilor și celorlalte sectoare 
economice se ridică la circa 300 
miliarde de dolari, fiind ceie mai 
mari investiții de capital cunos
cute vreodată în lumea arabă. Ele 
vizează crearea unor importante 

miliarde de dolari, 
fiind primul expor- 
de petrol. O parte 

acestor fonduri sînt 
economiei,

- Programul celei de-a 4-a zile a 
întîlnirii prietenești dintre repre
zentanți ai tineretului din România 
și ai tineretului din R.F. Germania 
a oferit, în continuare, participanți- 

. lor posibilitatea de a adinei schim
bul de informații și experiență pe 
probleme privind preocupările actu
ale ale Uniunii Tineretului Comunist 
și Consiliului Federal al Tineretului 
din R.F.G. (D.B.J.R.), activitatea ti
neretului din cele două țări.

în cursul vizitei la Institutul de 
petrol și gaze din Ploiești, dialo
gurile purtate cu cadre din condu
cerea acestei cunoscute instituții de 
învățămînt superior din tara noastră, 
cu studenti și reprezentanți ai aso
ciațiilor studenților comuniști au 
oferit o imagine cuprinzătoare asu
pra priorităților învătămîntului su
perior românesc, strîns legat de prac
tică, de cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane.

Conducerile- celor două delegații 
participante. la întîlnirea prietenească 
au fost primite de către președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Prahova, unde 
oaspeților le-au fost înfățișate as
pecte din dezvoltarea economico- 
socială a județului. A fost subliniată 

' contribuția tineretului prahovean, a 
organizației sale revoluționare la 
înfăptuirea sarcinilor actualului plan 
cincinal, la opera de propășire a 
tării, în conformitate cu Programul 
Partidului Comunist Român de fău-

si ai tineretului din R. F. Germania 
9

trainice 
progresul economic neconte- 
țării, pentru creșterea coh- 
a 

loc

șurile de majorare a retribu
ției, în general, de perfecționare 
a sistemului de retribuire a mun
cii au fost luate în condițiile grele 
ale crizei economice pe plan in
ternațional, cînd în multe țări au 
loc nu o mărire, ci o reducere a 
salariilor și o creștere a șomajului. 
Numai acționînd energic la fiecare 
loc de muncă, în fiecare unitate, 
pentru valorificarea deplină a po
tențialului tehnic, material, finan
ciar si uman de care dispunem, 
numai sporind continuu producția 
materială, eficiența economică se 
creează condiții materiale 
pentru 
nit al 
tinuă 
există 
unitate în 
că au fost 
creștere a 
vității muncii, a eficientei econo
mice în general. Tocmai de aceea, 
în acțiunea de popularizare și ex
plicare a prevederilor recentelor 
decrete, organizațiile de partid și 
de sindicat trebuie să pună un ac
cent deosebit pe mobilizarea ini
țiativei creatoare a .oamenilor 
muncii pentru valorificarea neî.n- 
tîrziată a acestor resurse, asigu- 
rind sporirea susținută a produc
ției și a eficientei. în strînsă con
cordanță cu cerințele economiei 
naționale.

In fiecare întreprindere, o aten
ție majoră trebuie acordată , creă
rii tuturor condițiilor tehnice, ma
teriale și organizatorice pentru 
înfăptuirea prevederilor din decre
te. In acest sens, așa cum se știe, 
decretul privind acordul global 
precizează că această formă su
perioară de organizare și retri
buire a muncii se aplică în mod 
generalizat în toate unitățile e- 
conomice din industrie, construc- 
ții-montaj, agricultură. transpor
turi. cercetare științifică si.. dezvol
tare tehnologică, proiectare și din 
alte sectoare ; în acord global se 
cuprind muncitorii, maiștrii, ingi
nerii, tehnicienii și celelalte cate
gorii 
naiul 
deri. 
Here.
me, echipe ș.a. Am reamintit 
ceste prevederi, care intră în 
goare de* * la 1 octombrie a.c.. 
mai pentru a sublinia cadrul 
creat in întreaga economie, pe de 
o parte prin generalizarea acordu
lui global in toate ramurile acti
vității productive și, pe de alta, 
prin implicarea în organizarea 
muncii pe baza acordului global 
nu numai a muncitorilor, ci și a 
maiștrilor, inginerilor ș.a.. inclusiv 
a cadrelor de conducere. Se creea
ză în acest fel un cadru organiza
toric
unitar, 
cii. de 
poartă 
modul

nivelului de trai. Nu 
de muncă, nu există 
care să se poată spune 
epuizate resursele de 
producției, a producti-

de personal, inclusiv per’—
de conducere din întreprins 

fabrici și uzine, secții, 
brigăzi, șantiere, loturi.

ate- 
fer- 

a- 
vi- 

toc- 
nou

și de stimulare materială 
în care fiecare om al mun- 
la muncitor la director, 
o răspundere clară pentru 
in care își realizează sar-

Saudite îmi este deosebit 
cele mai bune urări de 
poporului saudit.și progres

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

obiective, dintre care unele au și 
intrat în funcțiune. Printre acestea 
se numără cea mai mare instala
ție de desalinizare a apei (care va 
alimenta capitala și. va contribui 
la irigarea unor întinse terenuri 
agricole) și conducta in lungime 
de 1 200 km care transportă țițeiul 
de la cimpurile din zona estică a 
țării pînă la complexul petrochi
mic Yambu, aflat în partea vesti
că, pe țărmul Mării Roșii. Tot la 
Yambu au intrat în funcțiune o 
rafinărie cu o capacitate de pre
lucrare de 170 000 barili țiței pe zi 
și o uzină da lichefiere a gazului 
natural, obiective care vor juca un 
important rol în creșterea capaci
tății de prelucrare a bogățiilor 
subsolului.

Animat de binecunoscute și sta
tornice sentimente. de prietenie 
față de popoarele arabe, față de 
toate popoarele care au pășit, pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare, 
indiferent de orînduire socială, po
porul român urmărește cu simpatie 
și interes eforturile poporului sau
dit în direcția propășirii țării, a 
dezvoltării economiei, manifestîn- 
du-și dorința ca legăturile priete
nești româno-saudite să cunoască 
o continuă dezvoltare pe multiple 
planuri, in interesul reciproc, al 
păcii și colaborării internaționale.

rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

După-amiază, la Casa științei și 
tehnicii pentru tineret din Cîmpina 
au avut Ioc vernisajul unei expoziții 
de fotografii privind viața și activi
tatea tineretului din R.F.G., precum 
și o gală de filme de tineret.

Un moment semnificativ al zilei 
l-a constituit mitingul de prietenie 
la care au participat numeroși tineri.

în cuvintele rostite cu acest prilej, 
conducătorii delegațiilor U.T.C. și, 
respectiv. D.B.J.R., au subliniat con
tribuția importantă pe care ma
nifestările cuprinse în programul 
întîlnirii o aduc la dezvoltarea pe 
mai departe a raporturilor de prie
tenie si colaborare dintre tinerii 
celor două țări, dintre statele noas
tre, în conformitate cu înțelegerile 
realizate la cel mai înalt nivel'. A 
fost relevat faptul că întîlnirea prie
tenească dintre reprezentanți ai ti
neretului din România și ai ti
neretului din R.F. Germania des
chide noi posibilități de extindere a 
colaborării dintre U.T.C. și D.B.J.R., 
dintre tinerii celor două țări în lupta 
amplă pe care tineretul de pretu
tindeni o desfășoară împotriva cursei . 
înarmărilor, în special a celor nu
cleare. pentru asigurarea păcii și 
edificarea unui viitor al libertății, 
securității și dreptății.

Seara, formații ale U.T.C. și 
D.B.J.R. au oferit un spectacol cul
tural-artistic.

să funcționeze în condiții 
bune, iar planul să fie 
deopotrivă la producția fi- 
fiecare sortiment. în con- 

!i- 
export,

cinile. Rămine, deci, ca o îndato
rire majoră a fiecăruia, indiferent 
de locul de muncă — fie că este 
vorba de muncitorul de la strung, 
de economistul de la serviciul de 
aprovizionare sau desfacere, de di
rector sau inginerul-șef — să de
pună eforturi susținute, să mani
feste spirit de inițiativă și răs
pundere gospodărească pentru 
a-și îndeplini exemplar sarcinile 
stabilite. în așa fel ca întregul an
samblu al uzinei sau al șantieru
lui, al întreprinderii sau al combi
natului 
cit mai 
realizat 
zică pe 
dițiile de calitate si eficientă 
xate. la producția pentru 
la producția-marfă vîndută și în
casată !și la producția netă. Și este 
limpede că dacă fiecare colectiv, 
absolut fiecare colectiv va înțele
ge și va acționa în spiritul acestor 
exigențe, dacă flecare /unitate își 
va realiza ritmic și integral planul 
la fiecare sortiment și .in condi
țiile de calitate stabilite, așa cum 
prevăd recentele reglementări, vor 
fi din ce în ce mai puține, puțind 
chiar dispărea, așa-zisele „cauze 
obiective" ale nerealizării unor 
indicatori, cauze atît de des invocate 
ori de cite ori apăreau dereglări pe 
filiera cooperării interuzinale. 
Realizarea exemplară a planului 
la producția fizică, la toate sorti
mentele, este, în aceste condiții, 
nu doar o simplă obligație profe
sională, contractuală, ei și o dova
dă de maturitate muncitorească, 
(le spirit de întrajutorare în mun
că, atît de specifice clasei noastre 
muncitoare, tuturor 
muncii.

Desigur, nu trebuie să 
măsuri speciale privind 
condițiilor de trecere la 
prevederilor din recentele de
crete. în spiritul noilor reglemen
tări și cu sprijinul ministerelor, 
centralelor industriale și al altor 
organe centrale sau locale, este 
deosebit de important ca în toate 
unitățile economice să se desfă
șoare o susținută activitate pentru 
clarificarea detaliilor practice de 
aplicare în condiții cit mai bune a 
prevederilor noilor decrete. Conco
mitent, este de cea mai mare în
semnătate ca pretutindeni, în toate 
întreprinderile să se asigure mobi
lizarea colectivelor de oameni ai 
muncii pentru găsirea celor mai 
bune forme de organizare a mun
cii în toate compartimentele, în 
așa fel ca, odată cu generalizarea 
acordului global și aplicarea ce
lorlalte acte normative, să fie crea
te efectiv toate condițiile pentru 
ca eficiența activității economice 
in ansamblu să sporească substan
țial, pentru ca planul pe acest an 
să fie îndeplinit integral, la toți 
indicatorii, așa cum cer interesele 
economiei tiaționale, ale noastre, 
ale tuturor.

oamenilor

se aștepte 
asi gurarea 

aplicarea



SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

| Un amplu program de lucru vizînd 
I soluționarea problemelor majore
I ale lumii contemporane

Numeroase inițiative și propuneri constructive ale României 
înscrise pe ordinea de zi

NAȚIUNILE UNITE 22. — Trimi-
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I
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«ul Agerpres, N. Chilie, transmite : 
Biroul Adunării Generale a O.N.U. 
a procedat la adoptarea ordinii de 
zi a celei de-a 38-a sesiuni — care 
însumează pînă în prezent un nu
măr record de puncte, 142 — precum 
și la repartizarea lor spre exami
nare în plenul adunării și în cele 
șapte comitete principale.

Inițiativele, ideile și propunerile 
constructive ale României vizînd 
soluționarea problemelor majore ce 
confruntă omenirea — care în tota
litatea lor poartă amprenta gîndirii 
clarvăzătoare, novatoare a tovarășu
lui Nicolae, Ceaușescu — figurează 
printre temele de bază, de cea mai 
mare actualitate, ale sesiunii în 
curs, reflectînd în acest mod auto
ritatea glasului țării noastre pe 
arena mondială, prestigiul deosebit 
și larga audiență de care patria 
noastră și conducătorul ei se bucură 
la O.N.U. și în întreaga lume.

Astfel, pe ordinea de zi a sesiunii 
a fost înscrisă, și în acest an, pro
blema de o excepțională însemnă
tate și actualitate a reglementării 
pașnice a diferendelor dintre state, 
inițiată de țara noastră și introdusă 
în preocupările nemijlocite ale 
O.N.U. încă din 1979.

Pe agenda sesiunii figurează un 
număr impresionant de puncte con
sacrate problemei opririi cursei 
înarmărilor și dezarmării, în total 
peste 50 — ceea ce reflectă grăitor 
îngrijorarea creseîndă a majorității 
covîrșitoare a statelor membre, a 
popoarelor față de accelerarea cursei 
înarmărilor, în special a înarmă
rilor’ nucleare. Printre punctele re
feritoare la dezarmare, prezente pe 
ordinea de zi a sesiunii în curs, se 
impun atenției cele aduse în pre
ocupările O.N.U. de România, sau 
care au la bază propuneri și idei 
românești, ori inițiative ale țării 
noastre, întreprinse în colaborare 
cu alte state,

între aceste măsuri figurează, 
înghețarea producției de armament 
nuclear, interzicerea folosirii ar
melor nucleare și a experiențelor 
cu aceste arme, prevenirea războiu
lui nuclear, neamplasarea de arme 
nucleare pe teritoriul altor state, 
crearea de zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale globului, acor
darea unor garanții de securitate 
adecvate statelor neposesoare de 
arme nucleare și altele.

O temă de interes capital și de 
stringentă actualitate, aflată pe 
agenda O.N.U. din 1979, ca urmare 
a unei valoroase inițiative româ
nești, o constituie cea a reducerii bu
getelor militare.

în complexul dosar al dezarmării, 
aflat în atenția sesiunii, figurează 
și alte probleme majore, între care 
o serie de măsuri de creștere a în
crederii, demilitarizarea spațiului 
cosmic, pregătirea celei de-a treia 
conferințe de examinare a modului

de aplicare a Tratatului de neproli- 
ferare, transpunerea în viață a hotă- 
ririlor sesiunii speciale ale O.N.U. 
consacrate dezarmării.

O altă problemă importantă aflată 
pe agenda sesiunii din inițiativa 
României o constituie cea a dezvol
tării și întăririi bunei vecinătăți in
tre state. în temeiul inițiativei româ
nești, la actuala sesiune secretarul 
general al O.N.U. va difuza un ra
port cuprinzînd răspunsurile diferi
telor guverne și organizații interna
ționale în legătură cu conținutul 
bunei vecinătăți, căile și mijloacele 
de întărire a acesteia, urmînd ca pe 
această bază să aibă loc dezbateri 
aprofundate și să se treacă ia clari
ficarea componentelor acestui con
cept în cadrul unui proces de elabo
rare a unui document internațional 
în materie.

Și în acest an, pe agenda sesiunii 
este înscris punctul intitulat „Anul 
Internațional al Tineretului — parti
cipare, dezvoltare, pace“. Ținînd 
seama de bogata activitate desfășu
rată de Comitetul Consultativ al 
O.N.U. pentru A.I.T., a cărui pre
ședinție este asigurată de tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar al- C.C. al 
U.T.C., de desfășurarea în ultima 
perioadă a reuniunilor regionale 
pentru A.I.T. — dintre care cea pen
tru regiunea europeană a avut loc 
în țara noastră — la sesiunea ac
tuală va continua examinarea pro
blematicii importante a tineretului, 
a căilor de întărire a colaborării din
tre state în acest domeniu, în ve
derea intensificării pregătirilor și 
acțiunilor pentru marcarea în 1985 a 
Anului Internațional al Tineretului.

Pe agenda sesiunii sînt prezente 
un mare număr de probleme ale 
cooperării economice, financiare, 
tehnico-științifice și în alte domenii 
între state, avînd toate drept coro
lar obiectivul instaurării unei noi 
ordini economice mondiale.

în toate aceste probleme, Româ
nia a prezentat, după cum se știe, 
de-a lungul anilor, propuneri, idei și 
inițiative originale aflate în atenția 
O.N.U.

De cea mai mare însemnătate este 
punctul referitor la lansarea nego
cierilor globale pentru instaurarea 
noii ordini economice internaționale, 
căreia România, alături de celelalte 
țări in curs de dezvoltare, îi atribuie 
o atenție prioritară și care își aș
teaptă o soluționare urgentă.

Pe agenda sesiunii din acest an au 
fost incluse, de asemenea, alte pro
bleme importante, între care con
flictul din Orientul Mijlociu și foca
rele de război, din alte părți ale lu
mii, problema palestiniană, chestiu
nea Namibiei, eradicarea colonialis
mului, apartheidului și rasismului, 
care își așteaptă soluții conforme cu 
drepturile inalienabile ale popoare
lor la libertate, independență și 
pace.

Declarațiile premierului Indira Gandhi
NICOSIA 22 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în parlamentul Ciprului, 
primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a acuzat statele bogate 
că exercită „presiuni extreme" asu
pra țărilor în curs de dezvoltare 
care adoptă o politică independentă 
pe plan intern și extern, relatea

ză agenția indiană de presă P.T.I.
„Multe state bogate tind să ceară 

un preț pentru asistența lor — 
supunerea, dacă nu chiar servitutea 
politică a altor țări", a spus Indira 
Gandhi. „Noi, cei din țările neali
niate, simțim cel mai mult acest 
lucru".

damasc. Schimb de mesaje 
intre președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Hafez Al-Assad
DAMASC 22 (Agerpres). — La Da

masc a avut loc un schimb de 
mesaje între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Hafez Al-Assad, secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost transmis președin
telui Hafez Al-Assad și doamnei 
Anisse Al-Assad un mesaj de prie
tenie, însoțit de cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
pace și bunăstare poporului sirian 
prieten.

Exprimînd calde mulțumiri pentru 
mesajul primit, președintele Hafez 
Al-Assad a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, din partea 
sa și ă. doamnei Anisse Al-Assad, 
cordiale urări de sănătate, fericire și 
succes, de progres și prosperitate po
porului român prieten.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către șeful statului 
sirian a tovarășului Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-miniistru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-siria- 
nă de cooperare economică și teh- 
nico-științifică, aflat în vizităi la Da
masc.

Cu prilejul întîlnirii a fost expri
mată satisfacția celor două părți 
pentru evoluția pozitivă a raporturi
lor bilaterale pe plan politic, econo
mic, tehnologic și în alte domenii de 
interes comun și a fost subliniată 
hotărîrea ambelor țări de a pune în 
continuare în aplicare înțelegerile și 
hotărârile convenite la cel mai înalt 
nivel, pentru a se da noi dimensiuni 
raporturilor de strînsă prietenie și

conlucrare rodnică, reciproc avanta
joasă, existente între România și Si
ria.

Totodată, au fost abordate proble
me actuale ale situației internaționa
le. subliniindu-se necesitatea de a se 
acționa pentru reducerea confruntă
rii în lume, pentru reluarea cursului 
politicii de pace, destindere, dezvol
tare independentă și largă cooperare, 
pentru realizarea de pași hotărîți în 
domeniul dezarmării și, în primul 
rind, al dezarmării nucleare, pentru 
eradicarea subdezvoltării și instau
rarea noii ordini economice interna
ționale. pentru reglementarea pe 
cale pașnică a diferendelor dintre 
state. In acest context, s-a reliefat 
necesitatea realizării unei soluționări 
globale, juste și durabile a conflic
tului din Orientul Mijlociu, a solu
ționării problemei poporului palesti
nian, prin crearea unui stat propriu, 
independent, a retragerii neîntîrziate 
a trupelor israeliene din Liban, a 
asigurării independenței. suverani
tății si unității acestei țări Si reali
zării unei largi reconcilieri a tuturor 
forțelor politice libaneze.

Președintele Hafez Al-Assad a dat 
o înaltă apreciere preocupărilor to
varășului Nicolae „Ceaușescu și 
eforturilor sale consecvente depuse 
pentru soluționarea în interesul po
poarelor, al păcii și înțelegerii inter
naționale a problemelor complicate 
din Orientul Mijlociu, a altor pro
bleme care confruntă în prezent 
omenirea.

îhtrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

★

în cursul vizitei efectuate la 
Damasc, tovarășul Gheorghe Oprea 
a avut întâlniri cu Abdel Kader 
Kaddoura, viceprim-ministru al gu
vernului sirian, Mahmoud Qaddour, 
ministrul industriei, și Abdul Rah
man al Maddani, ministrul irigațiilor.

TRIPOLI: Colonelul Moammer El Geddafi a primit 
pe consilierul președintelui României

TRIPOLI 22 (Agerpres). — Un 
schimb de. mesaje de prietenie a 
avut loc intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și colonelul 
Moammer El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Ara.be Libiene Popu
lare Socialiste.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu s-au transmis colonelului 
Moammer El Geddafi și familiei sale 
calde urări de sănătate și fericire, de 
progres și .prosperitate pentru po
porul libian prieten.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
colonelul Moammer El Geddafi a ru
gat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu salutul său prietenesc, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de noi 
împliniri pe calea progresului si 
prosperității poporului român .prie
ten.

Amintindu-și cu deosebită plăcere 
de vizita efectuată în România la în
ceputul acestui an și de convorbirile 
prietenești, fructuoase cu președinte
le Republicii Socialiste România, 
conducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie a evidențiat posibilități
le largi ce s-au deschis colaborării 
pe plan bilateral și internațional în

tre cele două țări ca urmare a dialo
gului la nivel înalt de la București.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea la Tripoli de către con
ducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie a tovarășului Florea 
Dumitrescu, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România, minis
tru secretar de stat.

Cu prilejul convorbirii au fost 
abordate măsurile ce se impun a fi 
întreprinse în continuare pentru 
traducerea în viață a înțelegerilor de 
colaborare convenite cu ocazia vizi
tei la București a colonelului 
Moammer El Geddafi.

în cadrul convorbirii au fost pre
zentate considerentele președintelui 
Republicii Socialiste România cu pri
vire la evenimentele care au avut 
loc în ultima vreme ,pe plan mondial. 
S-a exprimat hotărîrea ambelor părți 
de a intensifica în continuare conlu
crarea dintre ele în viata interna
țională și de a acționa perseverent 
pentru soluționarea pe cale politică 
a tuturor stărilor de război și de în
cordare din lume, pentru reducerea 
confruntării, pentru reluarea politicii 
de pace, destindere, colaborare și 
respect al independentei naționale a 
tuturor popoarelor.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
'atmosferă cordială, de deplină înțe
legere.

Prezențe românești 
peste hotare

VIENA 22 (Agerpres). — Intr-un 
cadru festiv, directorului Institutului 
de geriatrie și gerontologie, prof. dr. 
Ana Aslan, i-a fost inmînată diplo
ma de onoare a landului Austria de 
Jos, în semn de prețuire pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea ști
inței medicale.

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — In 
sala „Varszinhaz" din Budapesta a 
avut loc premiera spectacolului „Ti
tanic vals", de Tudor Mușatescu, în 
interpretarea actorilor Teatrului na
țional din capitala ungară. La spec
tacol au participat Apro Antal, pre
ședintele Adunării de Stat a R.P. 
Ungare, Mehes Lajos, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
ministrul industriei, reprezentanți 
din partea M.A.E., alte persoane ofi
ciale. Cotidianul „Ești Hirlap" a con
sacrat spectacolului o cronică elo
gioasă.

ALGER 22 (Agerpres). — La Alger 
a fost inaugurat, în prezența pre
ședintelui țării, Chadli Benjedid, 
cel de-al II-lea Tîrg internațional de 
carte. In standul românesc, care s-a 
bucurat de o deosebită apreciere, 
sînt expuse, la loc de cinste, opere 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
ale tovarășei Elena Ceaușescu.

OTTAWA 22 (Agerpres). — Un set 
de cărți românești, cuprinzînd opere 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
precum și lucrări cu caracter politic, 
social, economic. ~.A.A....... A- __ 
artă, a fost donat Bibliotecii Uni
versității McGill A. . IA..:....I
Tot în Canada, in cadrul acțiunilor 
de cunoaștere a României, a avut 
loc, sub auspiciile primăriei ora
șului Granby, un spectacol folcloric 
de gală susținut de un ansamblu de 
tineri canadieni. Au fost prezentate 
dansuri românești și canadiene. Pu
blicul a primit cu căldură spectaco
lul, dînd o înaltă apreciere calității 
artistice a dansurilor românești.

LONDRA 22 (Agerpres). — La 
Nottingham a fost inaugurată o ex
poziție turistică și de artă populară 
românească. Sînt prezentate imagini 
ale stațiunilor turistice de pe litoral 
și din zona de munte, precum și cos
tume populare și obiecte de artizanat 
din diferite regiuni ale țării.

LONDRA 22 (Agerpres). — în con
tinuarea vizitei pe care o întreprinde 
în Marea Britanie, tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, s-a întîlnit cu Malcolm 
Rifkind, ministru de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe și Common- 
wealth-ului, membru al guvernului 
britanic, cu care a avut un schimb 
de păreri asupra dezvoltării. în con
tinuare, a relațiilor bilaterale româ- 
no-britanice. Au fost abordate, tot
odată, unele probleme ale vieții in
ternaționale.

In timpul întrevederii cu Nicholas 
Ridley, secretar financiar la Trezo
rerie, membru al guvernului britanic, 
au fost discutate probleme de interes 
reciproc, cu privire la dezvoltarea în 
continuare a relațiilor 
româno-britanice.

De asemenea, au avut 
biri la compania „British 
unde s-au examinat stadiul cooperă- 
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și măsurile ce trebuie luate pentru 
dezvoltarea în viitor a relațiilor bi
laterale, în concordanță cu acordurile 
și programele stabilite.

In cadrul întîlnirii cu conducerea 
companiei „Imperial Chemical In
dustry" (I.C.I.), au fost abordate as
pecte ale cooperării între această 
firmă și întreprinderile românești în 
domeniul industriei chimice. în ve
derea impulsionării acestei colabo
rări, în interesul reciproc.

Tovarășul Manea Mănescu s-a în
tîlnit și cu conducerea Societății re
gale, cu acest prilej efectuîndu-se un 
schimb de păreri privind dezvoltarea 
în continuare a colaborării între oa
menii de știință din cele două țări, 
între Societatea regală și Academia 
Republicii Socialiste România.

La întîlniri au participat tovarășii 
Ion Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Vasile 
Gliga, ambasadorul țării noastre la 
Londra.

In Liban continuă să aibă loc 
ciocniri violente

Heuniune prezidată de președintele Comitetului Executiv 
® Turcia a respins o cerere adresată de S.U.A.

O.N.U. relugiafilor libanezi
naționale, din sectorul de vest al 
Beirutului. Patru soldați france . au 
fost răniți, potrivit agenției Asso
ciated Press.

Nave ale S.U.A. aflate în rada 
portului Beirut au continuat, pe de 
altă parte, să efectueze tiruri asu
pra regiunii muntoase din apropie
rea capitalei.

Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a prezidat, 
într-o zonă din nordul Libanului, o 
reuniune la care au participat ofi
țeri superiori din cadrul organizației 
palestiniene „Al Fatah", informează 
agenția W.A.F.A. A fost examinată 
situația creată în urma intervenției 
artileriei marinei americane în lup
tele din zona muntoasă libaneză, 
adaugă agenția.

O.E.P.
O Ajutoare acordate de

BEIRUT 22 (Agerpres). — Artile
ria milițiilor Partidului Socialist 
Progresist Libanez (P.S.P.)-druz a 
continuat joi să bombardeze car
tierele rezidențiale ale Beirutului, 
precum și perimetrul Yarze-Faya- 
dieh-Baabda, unde se află Palatul 
prezidențial, relatează agențiile 
France Presse și Associated Press.

Aceleași surse menționează că 
armata libaneză a respins în cursul 
nopții de miercuri spre joi 
atacuri lansate de milițiile 
împotriva localităților Souk 
Gharb și Kaifoun. Pozițiile 
nute de armata libaneză la Dhahr 
El Wahsh și Araia au fost, de 
asemenea, supuse unor puternice 
bombardamente, adaugă agenția.

Au fost bombardate, de aseme
nea, poziții ale trupelor franceze și 
italiene din cadrul Forței multi-

două
P.S.P.

El- 
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CREAREA ALIANȚEI MIȘCA

REA DEMOCRATICA POPULARĂ 
ÎN CHILE. La Santiago de Chile 
s-a anunțat crearea alianței Mișca
rea Democratică Populară (M.D.P.), 
din care fac parte Partidul Comu
nist, Partidul Socialist și ‘alte for
mațiuni politice de stînga din Chile 
— transmite agenția I.P.S. într-un 
comunicat, Mișcarea Democratică 
Populară din Chile și-a anunțat 
programul de acțiune vizînd „crea
rea în Chile a unei vieți politice 
interne cu un conținut profund de
mocratic. la care să participe toate 
organizațiile social-politice, de ti
neret, sindicale și de. masă din 
țară".

I LA WASHINGTON AU ÎNCEPUT 
| REUNIUNILE CU CARACTER 

MONETAR ce preced reuniunea

I anuală, de săptămîna viitoare, a 
Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.) și Băncii Mondiale. Experți 
ai „Grupului celor 24", care cu- 

j^prinde țări în curs de dezvoltare

ASPIRAȚIA TUTUROR POPOARELOR CONTINENTULUI9

EUROPA SA HE ELIBERATĂ RE SPECTRUL DISTRUGERII NUCLEARE I
„Sd facem totul ca în Europa să nu se ampla

seze noile rachete cu rază medie de acțiune, pentru 
a se asigura un echilibru al forțelor nu prin noi 
armamente, prin noi rachete, ci prin reducerea ce
lor existente la un nivel.cit mai scăzut!“

(Din Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

într-un moment crucial pentru 
destinele Europei și ale lumii, po
porul român, răspunzînd Apelului 
pentru dezarmare și pace al Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste, elaborat în spiritul înflăcă- 
ratelor chemări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, își manifestă, 
din nou, cu toată puterea, voința de 
a-și uni eforturile cu celelalte po
poare europene pentru oprirea am
plasării noilor rachete nucleare, 
pentru retragerea și distrugerea 
celor existente. „Conlucrînd strîns, 
popoarele pot făuri cea mai puter
nică armă — arma unității, arma 
păcii și colaborării !“ — acesta este

mesajul națiunii noastre către na
țiunile europene și ale lumii. în
demnul de a face totul pentru înlă
turarea primejdiei nucleare, pentru 
salvgardarea păcii.

Arsenalele nucleare acumulate în 
Europa au o uriașă capacitate dis
tructivă ; ele ar putea pulveriza în
tregul continent. După cum se știe, 
acestora ar urma să li se adauge 
noi rachete cu rază medie de acțiu
ne, ceea ce creează o gravă primej
die la adresa vieții popoarelor eu
ropene. Pentru prima oară, civiliza
ția făurită prin eforturile și inteli
gența a zeci și zeci dă generații este 
amenințată cu dispariția.

membre ale F.M.I., au început să 
discute probleme privind modali
tățile de a face instituțiile finan
ciare internaționale mai sensibile 
fată de preocupările și dificultățile 
lumii a treia.

ȘOMAJUL ÎN ȚĂRILE PIEȚEI 
COMUNE. Din cei 11,7 milioane de 
șomeri, citi înregistrau, în total, 
țările membre ale Pieței comune la 
sfîrșitul lunii august, cea mai mare 
creștere lunară a numărului celor 
lipsiți de un loc de muncă a avut-o 
Danemarca — cu 10,7 la sută mai 
multi decît în iulie a.c., în total 
250 000.

EFECTELE SECETEI. Centrul de 
analiză a climei din Washington a 
dat publicității un raport in care 
se arată' că vara aceasta, în S.U.A., 
s-a înregistrat cea mai mare secetă 
din ultimii 50 de ani, avind ca ur
mare scăderea recoltei de porumb 
cu 48 la sută, în comparație cu 
anul trecut. J

ANKARA 22 (Agerpres). — Turcia 
a respins cererea S.U.A. de a folosi 
bazele militare americane de pe te
ritoriul turcesc pentru acordarea de 
„sprijin logistic" armatei libaneze, a 
declarat Ministerul Afacerilor Exter-

■ ne al Turciei, citat de agenția A.P. 
într-o declarație dată publicității, 

purtătorul de cuvînt al ministerului, 
Nazmi Akiman, a arătat că, potrivit 
acordului de cooperare militară tur- . 
co-american, bazele S.U.A. pot fi 
folosite numai pentru obiectivele 
N.A.T.O.

BEIRUT 22 (Agerpres). — Orga- : 
nizația Națiunilor Unite a alocat , 
suma ^de 3,6 milioane dolari pentru . 
ajutorarea persoanelor refugiate din 
Liban, ca urmare a războiului din 
regiunea muntoasă Chouf, se arată 
într-un comunicat de presă publicat 
de Biroul de informații al 
din Liban, citat de agenția 
Presse.

înaltul comisar al O.N.U. 
refugiați va acorda suma de 
de dolari pentru nevoile imediate 
ale victimelor războiului din Liban, 
adaugă comunicatul.

Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.) 
a decis să acorde un ajutor 
în natură Libanului în valoare de 
1,8 milioane dolari, iar Fondul Na
țiunilor Unite pentru Copii (UNI
CEF) a alocat suma de 300 000 do
lari pentru furnizarea de apă și re
pararea sistemului de aducțiune a 
apei, menționează aceeași sursă.

O.N.U. 
France

pentru
500 009
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Un continent suprasaturat 
de arme

® Dacă în întreaga istorie a omenirii can
titatea totală de explozibil folosit nu a depășit 
10 megatone, în prezent numai în arsenalele 
nucleare din Europa sau destinate Europei 
s-au adunat arme cu o putere de 50 000 de 
megatone.

® Europa este vizată de acțiunea a 12 861 
de vectori, care pot lansa, într-o primă salvă, 
27 833 de focoase nucleare.

® Numărul militarilor la 1 000 de locuitori 
și densitatea trupelor sînt mai mari de 5 ORI 
față de Asia, de 20 DE ORI față de America 
Latină și de 30 DE ORI față de Africa.

*
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Intr-adevăr, astăzi Europa se 
bucură de faima de a fi continen
tul cel mai înarmat. De ani și ani 
arsenalele nucleare și-au sporit me
reu capacitatea de distrugere. Au 
fost instalate noi și noi rachete de 
toate felurile. Or, este bine cunoscut 
că nu există arme destinate păcii. 
Pentru europeni ar fi totuna dacă 
ar fi nimiciți de rachete lansate de 
pe rampe așezate la sol, pe nave, 
submarine sau de pe avioane.

Nu poate fi uitat și nu trebuie 
uitat că tocmai din Europa au 
pornit cele două conflagrații mon
diale. In pofida învățămintelor 
trecutului, se plănuiește instalarea 
de noi armamente cu o putere de 
distrugere tot mai mare. Punerea 
în aplicare a acestor proiecte ar 
agrava și mai mult situația de pe 
continent, ar determina o nouă 
spirală a cursei înarmărilor, spori
rea considerabilă a pericolului de
clanșării unui dezastru nuclear.

Este incontestabil însă că „cheia" 
păcii constă nu în sporirea arsena
lelor nucleare, ci în inversarea 
acestui proces, în realizarea unui 
echilibru la niveluri cît mai reduse 
ale înarmărilor. Tocmai de aici 
rezultă cerința de a se opri am
plasarea noilor rachete, de a se 
trece Ia reducerea celor existente 
pînă la retragerea totală și dis
trugerea lor, pînă la eliberarea Eu
ropei de spectrul distrugerii nu
cleare.

Tocmai această cerință este evi
dențiată mereu de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu care, în spiritul înaltei 
responsabilități pe care o manifestă 
în fața imperativelor istorice ale 
momentului actual, pentru destine
le ■ păcii, ale însăși civilizației 
umane, a desfășurat și desfășoară 
o intensă activitate, a formulat ini
țiative, a întreprins demersuri, a 
îndemnat și îndeamnă la folosirea 
maximă a șanselor oferite de tra
tative pentru a se preîntîmpina

Noi surse de agravare 
a primejdiei de război

© Instalarea noilor rachete „Pershing-2“ 
și „Cruise“ ar determina dublarea numărului 
„eurorachetelor" și ar duce la majorarea cu 
28—30 LA SUTĂ a puterii de distrugere a mij
loacelor de atac cu rază medie.

® Fiecare din rachetele cu rază medie 
de acțiune, care ar urma să fie instalate în 
Europa, are o putere de distrugere de 25 DE 
ORI mai mare decît bomba de la Hiroshima.

© instalarea noilor rachete ar declanșa 
o nouă intensificare a cursei înarmărilor nu
cleare, ar determina o și mai gravă încordare 
a situației pe plan internațional, ar spori peri
colul declanșării unui dezastru atomic.

iremediabilul. în frecventele sale 
luări de poziție, secretarul general 
al partidului, președintele Republi
cii, a formulat ideea majoră că nu 
există și nu poate exista nici o 
justificare pentru acceptarea ca un 
fapt împlinit a instalării noilor ra
chete, statele, guvernele care ar 
proceda în acest mod asumîndu-și o 
mare răspundere atît în fata pro
priilor popoare, cît și a întregii 
omeniri. Așa cum arată experiența, 
este mai ușor să eviți desfășurarea 
rachetelor decît să le desființezi 
după ce au fost instalate. Tocmai 
de aceea sublinia președintele 
României cu atîta fermitate că în 
cadrul tratativelor sovieto-america- 
r.e de la Geneva trebuie făcut totul
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în primejdie - viața însăși
® Leagăn al unei strălucite civilizații, Eu

ropa dispune de o forță distructivă suficientă 
pentru a transforma întreaga planetă într-un 
deșert radioactiv.

© Potențialul nuclear existent în. Europa 
este suficient pentru a se detona în fiecare 
secundă, timp de șapte săptămîni, cîte o 
bombă care ar putea provoca nimicirea unui 
oraș de 1 MILION de locuitori.

© în timp ce pentru uciderea unui om sînt 
suficiente 15 grame de explozibil, fiecărui lo
cuitor al Europei îi revin 72 TONE de explo
zibil.

® Cu potențialul existent pe continent 
pot fi uciși 250 miliarde de oameni, de peste 
60 de ori mai mult decît populația actuală 
a globului.
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pentru a se ajunge la înțelegerea 
de a se opri instalarea în Europa a 
noilor rachete cu rază medie de 
acțiune și a se trece la retragerea 
și distrugerea celor existente. Și 
este un imperativ major ca negocie
rile să continue pînă la atingerea 
acestui obiectiv, potrivit intereselor 
vitale ale tuturor popoarelor Eu
ropei.

Vasta mișcare pentru pace de pe 
continent demonstrează cu putere 
voința maselor celor mai largi ale 
popoarelor europene de a nu admi
te sub nici un motiv instalarea noi
lor mijloace de distrugere în masă, 
de a se trece la reducerea celor 
existente la un nivel cît mai scăzut, 
la dezarmare nucleară.

în spiritul chemării înflăcărate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, al Apelului F.D.U.S., poporul român își face la rîndul 
său cunoscută voința neclintită ca, în strînsă unitate cu toate cele
lalte popoare de pe continent și din întreaga lume, să-și aducă în
treaga contribuție la eforturile pentru elimiriarea totală a arme
lor nucleare din Europa și de pe întregul glob, pentru o lume fără 
arme și fără războaie, o lume a păcii și progresului.

Al. CAMPEANU
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