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IDEALUL UNITĂȚII
ideal suprem ai istoriei noastre naționale

adevărații făuritori ai statului național
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Unirea Transilvaniei eu România și făurirea sta 
tutui național unitar român a marcat un moment crucial 
în destinele patriei noastre și a deschis perspective mi
nunate viitorului independent al României. Aniversînd 
acest mare eveniment istoric, ne îndreptăm cu recunoș 
tință gîndurile spre toți cei care, de-a lungul veacurilor 
și-au închinat viața acestui ideal și aducem un vibrant 
omagiu maselor largi populare, militanților progresiști, 
care au fost 
unitar român.

Stnt în Istorie zile tn care se împlinesc idealuri străvechi ale popoarelor, păstrate și ocrotite de demult în inimi și în cugete ca pe o comoară de preț, într-o neîntreruptă ștafetă a generațiilor. Și tocmai de aceea, asemenea zile se încrustează pentrutotdeauna în filele cronicii, iartimpul, departe de a le încețoșacontururile, le adaugă lumini și înțelesuri noi, mai profunde și mai cuprinzătoare. O astfel de zi. „de dreaptă sărbătoare", este pentru poporul român ziua măreței adunări naționale de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, forum care, prin hotă- ririle-i istorice, a marcat desăvirșirea formării statului național unitar român.A triumfat, tn urmă cu 65 de ani, dreptatea istoriei. Căci s-au șters atunci de pe hărți nefirești granițe, ce despărțeau frați de frați, Carpa- ții devenind și sub raport politic ceea ce fuseseră mereu — nu un semeț perete de stîncă despărțitor, ci o punte de legătură, o mindră coloană vertebrală a unui unic popor. Căci de-o parte și de alta a Carpaților trăiau fiii unuia și aceluiași popor, ce se știa aici din adîncuri de vreme, muncind, doinind și luptînd înfrățit cu munții și rîurile, cu codrii falnici și cîmpiile mănoase. Căci cei ce se uneau în acea zi de lumină erau fii ai aceluiași popor, vorbind aceeași limbă ce a păstrat prin schimbat sigiliul Daciei avînd aceleași obiceiuri și tradiții’, aceeași istorie zbuciumată, dar demnă, aceleași speranțe, aceleași trebuințe de împlinit și interese de apărat.
A fost un act de dreptate istorică Unirea de Ia 1 Decembrie 1918, fiindcă ea trăia de mult in inimi și se înstă- pinise în cugete ; fiindcă gindul Unirii era la fel de vechi ca și împrejurările care, aici, „la poarta furtunilor". îi siliseră pe români să viețuiască despărțiți. Idealul vechii

secoli ne- și Romei,

NICOLAE CEAUȘESCUDacii, aceea clădită da geniul lui Burebista și înnobilată de sacrificiulbal, nu se pierduse nici o clipă ; pentru el lucraseră, mai spectaculos ori mai tainic, generație după generație și secol după secol. Unirea fusese, așa cum a spus Bălcescu, visarea iubită a voievozilor noștri cei mari, acei mulți și vrednici ctitori de țară și dătători de legi și datini, in ale căror fapte s-au întrupat cele mai alese calități ale oamenilor cuprinsului românesc. Pentru Unire au lucrat și au trudit cărturarii aplecați asupra paginii de carte, cei care creind și lucrînd într-o anumită parte a țării au scris și s-au adresat de fapt tuturor românilor, ca unii care „dintr-o 
fintină au izvorît și cură". Unirea a trăit mai ales în cugetul oamenilor simpli, cei, mulți „precum cucuruzul 
brazilor" și tocmai pentru că stăpînea inima mulțimilor ea a devenit de nebiruit.Cit de veche era dorința, lor de Unire o spune faptul că ea S-a și împlinit o clipă, prin gindul și fapta lui Mihai Viteazul, îngemănîndu-se într-o singură stemă a țării — vulturul muntean, zimbrul moldav și leii transilvani ; iar clipa aceea unică, în care Dacia străbună a reînviat, în care românii au avut iarăși o singură țară, a luminat mereu prin vreme, arătîn- du-le că Unirea poate fi realizată — chiar dacă dușmanii ei erau mari și tari — prin lucrare necurmată, prin dăruire și spirit de sacrificiu, prin înmănuncherea energiilor lor.Acționind unit, ca un singur om, ca o singură inimă, poporul român a fost într-adevăr mai tare decît manevrele și împotrivirea unor mari imperii, reușind la 24 ianuarie 1859 să consacre politicește ceea ce era de mult o realitate în conștiințe : unirea celor două principate-surori. Muntenia și Moldova. Acționind uniți, ca un singur om, românii aflați sub

in etern regelui-erou Decentei o clipă ; dominația străină au reușit în toamna anului 1918 să sfărîme vechile structuri politico-administrative habs- burgice din Transilvania, să-și alcătuiască propria lor putere politică, să redevină stăpîni în vechiul lor pămînt. Arătînd prin aceasta lumii că nu mai doreau, că nu mai puteau să trăiască în vechile cadre do stat, care le înăbușeau existența națională, silindu-i să-și cheltuiască energiile și puterea de creație spre a-și apăra ființa de neam primejduită de stăpînirea sțrăină. După cum același lucru îl spuneau, prin gestul lor, zecile și zecile de mii de oameni, porniți, precum torentele de neoprit ale primăverii, din toate părțile Transilvaniei spre Alba Iulia.. Veneau, purtînd strai sărbătoresc, pe jos, cu căruțe și trenuri mulțimile fără număr ale țăranilor ; veneau muncitorii, purtînd cocarde tricolore la roșiile steaguri, arătînd că speranța. eliberării sociale o legau strîns de înfăptuirea unității naționale pveneau meseriașii, funcționarii, studenții, intelectualii spre a pecetlui prin prezența lor dorul cel mare al 'națiunii — unirea. Veneau convinși că în România întregită, puterea lor de muncă, capacitățile lor creatoare vor putea fi puse cu adevărat și pe de-a-ntregul în slujba edificării unei țări mîndre, că prin forțe unite vor putea întrona mai degrabă o viață mai bună, demnă, pentru toți oamenii muncii.Veneau la Alba Iulia pătrunși deopotrivă de alt mare adevăr al istoriei trăite de moșii și strămoșii lor : propășirea acestor locuri se poate întemeia numai pe frăția oamenilor acestor locuri, fără deosebire de naționalitate ; aveau adine și nepieri-
Silviu ACHIM

Din noul peisaj al municipiului 
Rimnicu Vilcea

(Continuare în pag. a V-a)

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

TRANSPORTUL PRODUCȚIEI DIN C1MPmai operativ, în ritm cu recoltarea!Ne aflăm în ultima decadă a lunii septembrie și în cimp, grădini, livezi și podgorii mai sînt de cules cantități mari de produse. Cu forțe sporite trebuie să se acționeze la culesul și transportul legumelor, fruc telor și strugurilor, ținind seama că orice Întirziere la recoltarea acestor produse perisabile se poate solda cu pierderi irecuperabile. Lucrarea spre care trebuie insă concentrate acum cele mai numeroase forte mecanice și umane o reprezintă culesul și transportul porumbului. Subliniem aceasta, deoarece rezultatele de pină acum la recoltare și, cu depsebire, la transportul producției din cimp sint sub posibilitățile reale ale agriculturii noastre. în unitățile agricole din multe județe s-au creat decalaje Însemnate între cantitățile de porumb transportate si cum, rezultă■ zate de Ministerul Agriculturii, cimp se află strînse în grămezi, sub cerul liber, 1 200 000 tone știuleți de porumb. Cea mai mare parte din această cantitate este localizată tocmai în județele cu pondere mare in agricultură : Timiș — 188 000 tone, Călărași — 166 000 tone. Constanța — 164 000 tone, Ialomița — 105 000 tone. Dolj — 92 000 tone. Olt — 89 000 tone, Arad — 85 000 tone.Din analizele efectuate de organele de resort rezultă că principala cauză care a determinat această situație constă în utilizarea cu dament scăzut a transport, inclusiv actualele mijloace agricultura se pot în bazele de recepție^150 000 tone porumb știuleți. Ritmul

mediu de livrare din ultimele patru zile nu depășește însă 70 000 tone, adică nici măcar jumătate din cît s-a stabilit. Desigur, au existat și continuă să se mențină unele neajunsuri in aprovizionarea cu carburanți. Dar indicele, scăzut de folosire a autocamioanelor închiriate de agricultură nu poate și nu trebuie pus numai pe seama lipsei de motorină. Realitatea demonstrează că în aceleași condiții de apro-

recoltă. Iată de ce, pentru prevenirea oricăror pierderi de recoltă, este absolut necesar ca, oriunde se află produse culese in cimp, dar netransportate, conducerile unităților agricole să ia măsuri energice pentru eliminarea deficiențelor ce se manifestă in organizarea muncii și in folosirea camioanelor, remorcilor și atelajelor. în mod deosebit ■ se impune să fie organizate echipe speciale pentru încărcarea și descărcarea rapidă ____________________ mijloacelor transport,
® Pentru grăbirea transportului și depozitării ■ bntzindu-se 

producției — toate camioanele, remorcile și, mai 
ales, atelajele să fie folosite intens, la întreaga ca
pacitate

• • Pretutindeni, să fie mobilizați mai mulți
oameni la încărcarea și descărcarea produselor, 
iar livrarea la bazele de recepție să se desfășoare 
potrivit graficelor stabilite

recoltate șl cele depozitate. După din datele furni- pe

ran- mijloacelor de a atelajelor. Cu de care dispune transporta zilnic cel puțin

vizionare cu carburanți, tn unitățile agricole din județele Buzău, Mehedinți, Dîmbovița, Vrancea, Satu Mare, Brașov și Iași, cantitatea totală de porumb transportată de un camion de la începutul campaniei este dublă față de cea realizată în unitățile agricole din județele Călărași, Constanța, Tulcea, Galați, Timiș. Dintr-un sondaj efectuat în ziua de 21 septembrie rezultă că indicele de folosire a mijloacelor de transport in unitățile agricole din județele Timiș, Bacău, Bis- trița-Năsăud, Alba și Argeș a fost cuprins doar între 1,4 și 1,9, adică nici măcar jumătate din cît ar trebui să se realizeze.Cu toată răspunderea trebuie se înțeleagă că orice întirziere transportarea produselor de cimp înseamnă acum — cind timpul poate deveni nefavorabil de la o zi la alta — pierderi irecuperabile de
să în pe

a de mo- la acestor operațiuni forțele de muncă necesare. Pretutindeni, transporturile să înceapă la primele ore ale dimineții și să se desfășoare neîntrerupt pină noaptea. Mal mult ca oricînd, acum, cînd trebuie grabnic transportată și o mare cantitate de culeasă, dar aflată cimp, este de datoria județene de partid și comitetelor comunale de a consiliilor populare de stăruitor pentru folosirea
depozitată porumb incă în organelor agricole, partid și a acționa mijloacelor de transport la întreaga capacitate, pentru mobilizarea forței de muncă necesare desfășurării în bune condiții a acestei lucrări, _ astfel ca întreaga .recoltă strînsă să fie pusă operativ la adăpost, să se evite orice pierderi. Roadele acestei toamne avuție a întregului aceea, strîngerea și neîntîrziată și fără problemă de interes __________ ______cină care impune în aceste zile oamenilor muncii din agricultură, tuturor locuitorilor de la sate o muncă dîrză, stăruitoare, bine orga, nizată.

constituie o popor și, de depozitarea lor pierderi sînt o național, o sar-

Pregătirea centralelor electrice 
pentru alimentarea continuă 

a consumatorilor în sezonul receProducerea și alimentarea consumatorilor cu energie electrică ridică, desigur, mai puține probleme în perioada de. vară-toamnă decît in sezonul rece. Motivul principal îl constituie faptul că, atit in ce privește producerea, cit și consumul de energie, condițiile naturale sînt mai favorabile vara decît iarna. Altfel spus, pe de o parte, procesul de extracție a cărbunelui și de aprovizionare a termocentralelor se desfășoară mai ușor, iar pe da altă parte, însuși necesarul de putere al sistemului energetic național in orele virfului de consum este mai mic cu 600—700 MW In sezonul cald decît în perioada de iarnă. Se știe insă că „bunul gospodar își face vara sanie și iarna car", adevăr ce se impune și mai mult atenției dacă ținem seama că, de fapt, au mai rămas puține zile pină cînd vremea se va înrăutăți, iar mercurul termometrului va cobori mereu. Acesta este, dealtfel, și motivul pentru care ne-am adresat unor specialiști din Ministerul Energiei Electrice — ale căror opinii le vom prezenta sintetic în rindurile de față — încercind să aflăm ce măsuri s-au luat și se iau în continuare pentru pregătirea centralelor electrice și asigurarea energiei necesare în sezonul rece.
Fiecare reparație — executată 

la termenul planificat IDe la bun început se cuvine menționat că, în scopul trecerii în bune condiții a virfului de consum in iarna 1983—1984, specialiștii din Ministerul Energiei Electrice și din unități au întocmit un amplu și cu-

atit mai serios întrebarea : cum se respectă programul de reparații întocmit ?Din datele furnizate de specialiștii din Ministerul Energiei Electrice rezultă că, într-o perioadă relativ scurtă de timp, în orice caz mai scurtă decît in ceilalți ani, s-a efectuat un mare volum de lucrări. Așa, de pildă, ..au fost terminate reparațiile capitale la grupurile energetica nr. 1 de la Mintia, nr. 5 de la Rovi- nari și București-Sud, nr. 3 de Ia Iași, precum și la turbina nr. 5 de lă Brazi. Totodată, au început și se află in diferite faze de execuție reparațiile capitale la hidrogeneratorul nr. 1 de la Porțile de Fier, precum și la grupurile nr. 1 de la Rovinari și Turceni, nr. 9 de la Brazi, nr. 4 de la Mintia ș.a. Concomitent cu executarea lucrărilor de reparații, grupul nr. 5 de la Rovinari a fost și modernizat. Precizăm prin urmare că, în prezent, sînt modernizate șase grupuri de 330 MW. Și ceea ce este mal important, această acțiune începută în anul 1981 urmează să se încheie pină la sfirșitul anului prin modernizarea grupurilor nr. 1 și 4 de la Turceni și Rovinari. astfel că se preconizează obținerea unor randamente superioare la aceste agregata energetice de mare putere.
De ce există totuși restanțe ?Cu toate rezultatele bune obținută in efectuarea unor lucrări, trebuie spus insă că planul total de reparații pe opt luni nu a fost îndeplinit decît în proporție de 93,5 la sută. Și, de fapt, această medie nu exprimă decit în parte adevărul. Facem această observație deoarece in timp ce planul de reparații a fost realizat ■ și chiar depășit în centralele pe hidrocarburi și hidroelectrice, in centralele pe cărbuni — care au creat cele mai multe probleme în iarna trecută — nu s-au efectuat decît 84,3 Ia sută din lucrările programate. Cauzele restanțelor acumulate diferă, desigur, de la o termocentrală la alta, dar se pot desprinde totuși o serie de aspecte de ordin mai general.în primul rînd, experiența dovedește că .deși multe grupuri de 330 MW de la termocentralele Rovinari și Turceni au fost modernizate și s-au obținut unele rezultate pozitive in ce privește creșterea puterii produse și reducerea consumului de hidrocarburi. fiabilitatea acestor agregate este incă scăzută. în această privință, părerea specialiștilor este unanimă și, pe baza observații-Anchetă realizată de

Ian TEOSJOÎt

prinzător program de lucrări pentru repararea și modernizarea instalațiilor din cadrul centralelor electrice. Astfel, in mod firesc, un accent deosebit s-a pus pe repararea și îmbunătățirea funcționării agregatelor energetice. Totodată, ținîndu-se seama și de neajunsurile manifestate în iarna trecută, s-au stabilit o serie de acțiuni pentru asigurarea unor condiții mai bune de descărcare, manipulare și transport al cărbunelui, revizuirea și repararea utilajelor din depozite, a tunelurilor de dezghețat vagoane, pentru pregătirea personalului care execută aceste operații. De asemenea, un accent deosebit s-a pus pe asigurarea stocurilor normate de cărbune, astfel îneît in perioada de iarnă grupurile energetice să funcționeze la întreaga capacitate, ceea ce ar permite alimentarea normală cu energie a tuturor consumatorilor.Evident, acest program, care cuprinde intregul sistem energetic național, a fost întocmit pe baze realiste și nu este necesar să insistăm în nici un fel asupra importanței sau obligației îndeplinirii lui punct cu punct, la termenele prevăzute. Aceasta cu atit mai mult cu cît eșalonarea lucrărilor planificate a fost influențată în bună parte de efectele secetei prelungite din ultimul trimestru al anului trecut și Începutul acestui an. Din această cauză a trebuit ca in primul trimestru al anului să fie menținute in exploatare aproape toate grupurile energetice pe cărbune, oprindu-se pentru reparații numai foarte puține capacități de producție. Ca atare, deși era necesar, in primul semestru al anului nu s-au putut opri pentru reparații grupurile energetice nr. 7 și 8 de la centrala grupul nr. 4 de la Mintia, grupurile nr. 5 și 6 de lâ Iernut ș.a. în consecință, în trimestrul II și în special in trimestrul III s-a concentrat un mare volum de lucrări, urmind ca o serie de renarații să fie efectuate chiar și în trimestrul IV. Avînd in vedere această situație, se pune cu

Vibrant ecou in conștiința întregii națiuni al mobilizatoarelor chemări

ÎN TOATĂ ȚARA

(Continuare în pag. a II-a)
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ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, al Apelului Frontului Democrației și Unității Socialiste

in strinsă conlucrare, să făurim cea mai puternică armă 
ARMA UNITĂȚII, ARMA PĂCII ȘI COLABORĂRII!

ț 
ț 
ț

ÎNSUFLEȚITE MITINGURI Șl ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII

ieri după-amiazâ, înflăcăratele chemări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru intensificarea luptei in vederea opririi cursei înarmărilor, a înlăturării primejdiei nucleare și asigurării păcii, care își găsesc o fidelă expresie in Apelul Frontului Democrației, și Unității Socialiste, au declanșat vibrante ecouri în conștiința întregii noastre națiuni.O nouă și elocventă manifestare a angajării hotărîte a oamenilor ^muncii de pe tot cuprinsul patriei in ampla mișcare pentru dezarmare și pace o constituie însuflețitele adunări și

la mitingul oamenilor muncii de la marea întreprindere „23 August" din Capitală mitinguri organizate, începind de ieri, in fabrici, uzine și alte întreprinderi economice, centre universitare și de cercetare științifică - manifestări ilustrind voința de neclintit a poporului român de a se opune politicii de continuare a cursei înarmărilor, de a acționa pentru oprirea amplasării noilor rachete cu rază me'die de acțiune în Europa, pentru retragerea și distrugerea celor existente.Adeziunea entuziastă, deplină a oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor României socialiste, fără deosebire de naționalitate,

Foto : Sandu Cristian la Apelul Frontului Democrației șb Unității Socialiste izvorăște din conștiința că, într-un asemenea moment, cind se proiectează amplasarea de noi rachete în Europa, punîndu-se în gravă primejdie pacea, viața însăși a popoarelor continentului, a întregii omeniri, se impune intensificarea acțiunilor solidare ale popoarelor pentru triumful cauzei dezarmării și păcii.
Relatări ale redactorilor și corespondenților 

noștri — in pagina a 3-a

f-

PRAHOVA: Planul producției-marfă pe 9 luni a fost îndeplinitColectivele de oameni ai muncii din industria județului Prahova, aflate intr-o susținută întrecere, obțin succese deosebite. Astfel, planul producției-marfă pe 9 luni ale acestui an a fost realizat cu 6 zile înainte de termen. Acest avans de timp ciștigat dă posibilitatea oamenilor muncii prahoveni să obțină pină la finele lunii septembrie, suplimentar, peste 43 000 tone cărbune net, 1 372 tone utilaje pentru lu

crări miniere, aproape 105 000 tone benzine, peste 81 000 tone petroluri, 22 000 tone uleiuri minerale. 20 000 tone gaze lichefiate. 1 570 tone benzen, 446 tone sulf, 10 430 anvelope, cherestea, țesături din lină și altele. De remarcat că această însemnată cantitate de producție fizică peste plan va fi obținută în mare parte pe seama creșterii productivității muncii. (C. Căpraru, corespondentul „Scînteii").
• Anchete «ocialypolitiCTy ăpînjj>^Cgm*nt»rii • Nota



PAGINA 2 SClNTEIA - srmbâfă 24 septembrie 1983

ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI pe marginea Decretului Consiliului de Stat 
privind retribuirea personalului muncitor din rețeaua de comerț exterior

Recent, in presă a fost publicat un Important Decret al Consiliului de 
Stat, privind retribuirea personalului muncitor din întreprinderile de cpmerț 
exterior și compartimentele autorizate sâ efectueze operațiuni de comerț 
exterior, precum și din unitățile române ale rețelei externe de 
comercializare și de service. Această reglementare legală se înscrie în 
ansamblul măsurilor stabilite de conducerea partidului pentru perfecțio
narea mecanismului economico-financiar, pentru aplicarea mai fermă a 
principiului socialist de retribuire după cantitatea și calitatea muncii in 
legătură cu prevederile noului decret am avut o convorbire cu tovarășul 
Nicolae ANDREI, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. ' ,

Care este rolu[ noulm act normativ^

Care sini elementele specifice retribuirii 

în întreprinderile de comerț exterior?

Decretul Consiliului de Stat la care ne referim. împreună cu celălalt act normativ, publicat concomitent — Decretul privind stimularea întreprinderilor si a oamenilor 1 muncii in realizarea si depășirea producției pentru export — se înscriu intr-un complex mai larg de măsuri adoptate in ultima perioadă, oglindind grija permanentă a conducerii partidului si statului, personal a tovarășului Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului, pentru intensificarea si perfecționareă participării României la diviziunea internațională a muncii, la circuitul mondial de valori materiale. In concordantă cu aceste orientări, cele două acte normative au ca obiectiv crearea tuturor condițiilor In vederea înfăptuirii unei sarcini economice prioritare: îndeplinirea planului de export si sporirea, pe această bază, a încasărilor valutare. de care depinde asigurarea resurselor financiare necesare importurilor si a- chitării treptate a datoriei externe. După cum sublinia secretarul general al partidului. In domeniul comerțului exterior este■ necesar ca toate ministerele, centralele si » Întreprinderile să acționeze in mod ferm J pentru realizarea in cele mai bune condiți’ " a producției destinate exportului, luînd 
ii toate măsurile ce se impun in vederea rea-■ Uzării integrale a prevederilor balanței coli merciale si ale balanței de plăți, asa cum Ș este stabilit prin plan. .îmbunătățirea formei de retribuire a oa- » menilor muncii din Întreprinderile si com-r partimentele de comerț exterior — parte

integrantă a Programului privind aplicarea fermă a principiilor ăutoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal, aprobat de plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1983 -*• este menită să asigure legarea mai strînsă a veniturilor celor care lucrează in acest important domeniu de activitate de aportul lor individual Ia rezultatele obținute, de gradul de îndeplinire a obligațiilor care le revin in realizarea planului de export, a sarcinilor privind încasările valutare, de creșterea eficienței comerțului exterior. în acest context, aplicarea noii forme de retribuire în activitatea de comerț exterior va determina sporirea preocupării fiecărui lucrător din Întreprinderile și compartimentele autorizate să efectueze operațiuni de comerț exterior pentru creșterea exportului, asigurarea din timp cu contracte a întregului plan de export și, pe această bază, transmiterea comenzilor Ia unitățile producătoare, pentru exercitarea unui control permanent în aceste unități asupra fabricării în termen și de bună calitate a mărfurilor destinate exportului. Totodată, aceasta va stimula interesul specialiștilor din unitățile de comerț exterior pentru studierea atentă a pieței externe, îmbunătățirea și diversificarea formelor de comercializare, lărgirea ariei geografice, precum și pentru promovarea la export și a altor produse decît cele din profilul nemijlocit ăl activității lor. . ; ’

Retribuirea personalului muncitor din acest sector urmează principiile de retribuire general-valabile pentru toți oamenii muncii, firește cu anumite particularități. Mă voi referi, succint, la cele mai importante. Astfel, cotele de retribuire de care am amintit urmează a fi stabilite in mod concret de întreprinderile sau compartimentele de comerț exterior și vor fi aprobate de ministerul de resort, astfel îneît în situația realizării sarcinilor de plan să se asigure retribuția tarifară integrală și. după caz, indemnizația de conducere. în mod firesc. potrivit prevederilor noului decret, dacă planul va fi depășit, personalul muncitor va primi tn plus sumele rezultate din aplicarea cotei la volumul de activitate realizat peste sarcinile de plan. Un element nou îl reprezintă și acordarea unui avans de fond de retribuire de 10—30 la sută pentru contractele ferme încheiate șl care urmează a fi derulate în lunile următoare. Este o măsură de stimulare a preocupărilor pentru perfectarea unui număr cit mai

mare de contracte ferme de export cu partenerii străini și a Comenzilor corespunzătoare cu producătorii din țară. în raport cu valoarea contractului, avansul se poate acorda integral la intrarea în vigoare a acestuia sau, eșalonat, pină la începerea derulării sale. în ceea ce privește operațiunile comerciale, se stabilesc cote de retribuire in Iei la 1 000 dolari pe grupe de mărfuri și tipuri de operațiuni, în funcție de complexitatea operațiunilor respective. Noile reglementări prevăd și posibilitatea lărgirii sferei de activitate a' întreprinderilor de comerț exterior pe piețele externe. Este o realitate faptul că în timpul negocierilor comerciale se ivește uneori prilejul vînzării unei game mai largi de produse. în acest sens, întreprinderile și compartimentele de comerț exterior pot să comercializeze pe piețele externe mărfuri care nu fac parte din profilul activității lor, rezultatele acestei activități fiind luate tn considerare la calculul fondului de retribuire cuvenit personalului muncitor.
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o activitate rentabilă, să-și acopere cheltuielile în valută 
și în lei din venituri proprii și să realizeze beneficii din 
operațiuni de export-import, de cooperare economică inter
națională și alte operațiuni de comerț exterior, din care 
să-și GSigure resursele necesare dezvoltării propriei acti
vități, constituirea celorlalte fonduri prevăzute de lege și W

■Un exemplu care demonstrează relația dintre gradul de realizare a sarcinilor de export și nivelul fondului de retribuire
Wo 110%

Cum se asigură concordanța între veniturile 

personalului muncitor și rezultatele muncii?

Ce principii au fost avute în vedere pentru 

creșterea cointeresării personalului muncitor 

in sporirea exportului?

Fondul cuvenit într-o lună personalului muncitor se determină prin aplicarea cotelor de retribuire la volumul de activitate realizat. în mod firesc, logic și echitabil, fondul de retribuire poate fi Pricit de mare, dar și oricît de mic fată de cel planificat. în raport nemijlocit cu gradul de realizare a sarcinilor de plan. Trebuie menționat. totodată, că în situația neîndeplini- rii planului de export, fondul de retribuire rezultat din acest calcul poate fi completat pină Ia nivelul fondului de retribuire determinat a fi cuvenit pentru timpul efectiv lucrat cu : avansul pentru contractele ferme încheiate ; fondul rezultat din operațiunile comerciale cu aport valutar ; economiile la fondul de retribuire planificat în mod excepțional. dacă nerealizarea planului de export se datorește unităților producătoare, pentru stabilirea fondului de retribuire cuvenit personalului din întreprinderea de comerț exterior se va lua in calcul volumul de export planificat. Se pune, desigur, condiția ca unitățile furnizoare respective să garan

teze că vor livra mărfurile în decurs de 30 de zile de la sfirșitul lunii în care trebuia efectuată livrarea, iar unitatea de comerț exterior să se angajeze că va asigura vămuirea acestor mărfuri în cel mult 15 zile.în cazul realizării Integrale a prevederilor planului, fondul de retribuire neutilizat rezultat din operațiuni comerciale cu aport valutar în cursul anului poate fi eliberat nelimitat pentru a fi repartizat personalului muncitor la finele anului. Pentru stimularea mai accentuată a personalului muncitor care a adus o contribuție'deosebită la realizarea și depășirea planului de export și la obținerea de aport valutar din operații comerciale, sau, dimpotrivă, pentru penalizarea celor care nu și-au îndeplinit sarcinile ce le reveneau, noul decret prevede posibilitatea pentru consiliul oamenilor muncii din întreprindere de a majora sau, respectiv, diminua cu pină la 20 la sută sumele individuale repartizate din fondul de retribuire cuvenit pe ansamblul întreprinderii.

VARIANTA A

!5% 85%

VARIANTA B

Trebuie precizat că. în esență, prevede- , rile cuprinse in decret au făcut obiectai experimentării timp de doi ani In unitățile de comerț exterior. Desigur, pe baza con- ■ cluziilor desprinse tn urma experimentării. 1 în noul decret au fost Incluse o serie de prevederi care conferă o temeinică bază materială și juridică realizării sarcinilor sporite în domeniul comerțului exterior. Principiul fundamental de la care pornesc toate reglementările este cel al obligativității întreprinderilor de comerț exterior de a desfășura o activitate rentabilă, pe baze economice, de a asigura realizarea integrală a prevederilor de plan și a veniturilor din bugetele de venituri si cheltuieli, în acest sens, retribuirea personalului muncitor din Întreprinderile de comerț exterior. din compartimentele de comerț exterior. din centrale si Întreprinderi, precum ei din unitățile rețelei proprii externe de comercializare și service se realizează pe i. bază de cote, aplicate la valoarea exportu- lui și importului, diferențiate pe grupe de u mărfuri sau pe principalele produse. în H mod concret, cotele de retribuire se stabi- J lese, de regulă. în Iei la 1 000 ruble sau la « 1 000 dolari, distinct pentru export, import I’ sau pentru alte operațiuni de comerț exte- I rior. Important de relevat este si faptul că

pentru export cotele vor fi cu cel puțin 20 la sută mai mari decît cele pentru import, rațiunea acestei măsuri fiind orientarea cu precădere a activității lucrătorilor din comerțul exterior pentru promovarea in condiții eficiente a exportului de produse. Un principiu nou introdus în actualele reglementări este și acela al stimulării efective a personalului din întreprinderile și compartimentele de comerț exterior pentru a efectua operațiuni comerciale în vederea obținerii de aport valutar. Prin operațiuni comerciale se înțeleg. în sensul prevederilor legale în vigoare, actele de comerț exterior din efectuarea cărora urmează să rezulte aport în valută convertibilă si beneficii în lei. cum sînt cumpărarea Si vînza- rea de mărfuri străine cu sau fără tranzitarea prin țară, prelucrarea pe capacități temporar disponibile a unor materii prime, materiale și semifabricate puse la dispoziție de parteneri străini, reprezentarea unor firme străine pe piețe externe, consignații, prestări de servicii în cont străin etc. Astfel de operațiuni, practicate frecvent pe piețele externe, nu presupun export de produse din producția internă, dar, efectuate cu răspundere și competență, pot asigura importante venituri în valută.

Ce sarcini revin unităților de comerț
’ ”............... .......... .........■" - —— \

exterior și forurilor lor de resort 

pentru aplicurea prevederilor nouluidecret?

întîi de toate, pină Ia Intrarea în vigoare a prevederilor decretului este necesar ca organele de conducere colectivă ale Întreprinderilor, centralelor șl ministerelor să ia măsuri pentru planificarea judicioasă. în conformitate cu prevederile noului act normativ, a fondului.de retribuire și a celorlalți indicatori de muncă si retribuire ai Întreprinderilor și compartimentelor de comerț exterior, in strînsă concordanță cu sarcinile de plan, asigurind dimensionarea riguroasă a personalului necesar și corelarea drepturilor de retribuire cu cantitatea și calitatea muncii depuse, cu nivelul de realizare a volumului de activitate. Măsurile organizatorice care urmează ș fi luate in acest sens trebuie să aibă in vedere sti

mularea personalului muncitor, sporirea spiritului de răspundere al acestuia pentru îndeplinirea în cele mal bune condiții, cu eficientă superioară, a sarcinilor de plan care le revin, pentru realizarea resurselor financiar-valutare necesare economiei naționale. condiția de bază a constituirii fondurilor destinate retribuirii muncii prestate. Aplicarea fermă a prevederilor noului decret va asigura cointeresarea mai puternică a lucrătorilor din acest important sector în vederea perfecționării pe toate planurile a activității de comerț exterior, lărgirii și creșterii eficientei exportului de produse românești pe piețele externe — sarcină deosebit de importantă stabilită de Congresul al XÎI-lea al partidului.

Aport vaîutor 
din operațiuni) 

comerciale |

VARIANTA C

Potrivit prevederilor decretului, o întreprindere de comerț exterior își poate constitui fondul de retribuire la un nivel corespunzător gradului de îndeplinire a sarcinilor de export. Dacă în luna respectivă întreprinderea de comerț exterior își depășește cu 10 Ia sută planul la acest indicator (VARIANTA A — în grafic), fondul de retribuire a personalului muncitor ce poate fi eliberat de bancă va fi tot cu 10 la sută mai mare decît cel cuvenit pentru timpul efectiv lucrat. Dacă nu numai în perioada respectivă, ci și pe întregul an întreprinderea își realizează sau chiar își depășește planul de export și obține, totodată, aport valutar din operațiuni comerciale, la sfîrșitul anului personalul muncitor va putea beneficia de un fond suplimentar de retribuire, nelimitat, constituit prin aplicarea unor cote — stabilite în condițiile decretului — la aportul valutar efectiv realizat. ’ ' ’In cazul în care întreprinderea nu realizează planul de export decît în proporție de 85 la sută 
(VARIANTA B — în grafic) și nu a obținut nici aport valutar din operațiuni comerciale, nu-și va putea constitui fondul de retribuire a personalului muncitor decît în proporție de cel mult 85 la sută.Este posibilă și o a treia Ipostază (VARIANTA C — în grafic), în care întreprinderea de comerț exterior, deși nu și-a realizat planul de export decît în proporție de 85 la sută, își poate constitui fondul de retribuire pînă la nivelul cuvenit timpului efectiv lucrat, dacă obține aport valutar din operații comerciale care completează cel puțin valoarea planului de export nerealizat sau dacă încheie contracte ferme cu valoare mare și pe termen lung, care îi permite acordarea unor avansuri de 10—30 la sută din fondul de retribuire.Din aceste exemple rezultă, deci, limpede : veniturile oamenilor muncii care lucrează în acest domeniu sînt nemijlocit legate de rezultatele activității de comerț exterior, de realizarea planului de export.Grupaj realizat de Cornelia CARLAN
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(Urmare din pag. I)lor făcute, s-a ajuns la concluzia că timpul de funcționare a grupurilor energetice de 330 MW este influențat negativ îndeosebi de spargerile repetate ale țevilor la cazane și defecțiunilor apărute la instalațiile auxiliare : ventilatoare de gaze, mori de ciment, pompe de alimentare și de circulație etc. Numai în primul ser mestru al anului, la grupurile energetice de 330 MW de la Rovinari și Turceni s-au Înregistrat 11 755 ore de opriri accidentale, ceea ce Înseamnă că, din cele opt agregate aflate în exploatare, trei au fost oprite în permanență.

Fără Îndoială, este bine că s-a elaborat un program suplimentar care prevede aplicarea unor noi măsuri pentru îmbunătățirea funcționării acestor agregate. Totuși, din datele prezentate rezultă că se impune 
o acțiune mai hotărîtă. conjugată, a proiectanților, constructorilor, beneficiarilor. a tuturor factorilor de răspundere pentru rezolvarea de 
fond a problemei fiabilității grupurilor energetice de 330 MW. Nici un 
efort nu este prea mare și trebuie 
acționat cu toată fermitatea, cu com
petență, cu spirit revoluționar centru 
ca aceste agregate de mare putere să

producă la nivelul planificat, condiție esențială pentru echilibrarea balanței sistemului energetic național.
Citeva semnale pe adresa 

furnizorilor...în al doilea rînd, pentru încadrarea reparațiilor in curs de execuție în termenele prevăzute trebuie să se asigure in totalitate baza tehnico- materială necesară. Iată numai citeva din agregatele la care se lucrează în această perioadă și obligațiile cele mai urgente ale unor furnizori :© Pentru grupul nr. 1 de la Rovinari — întreprinderea „Electropu- tere“ Craiova să repare transformatorul de 250 MVA ; I. M. Borșa să execute două grinzi de susținere a părții sub presiune.
O Pentru grupul nr. 4 de la Rovinari — întreprinderea „Vulcan" din Capitală să livreze un „T“ și două coturi pentru conductele de legătură la supapele de eșapare.• Pentru grupurile energetice modernizate de la Rovinari și Turceni — întreprinderea de cabluri și materiale electroizolante din București să livreze la B.J.A.T.M. Gorj cablurile de compensație contractate, iar „Electroputere" Craiova să repare eșalonat patru motoare de 1 400 kW.
0 Pentru grupul nr. 1 de la Turceai —■ întreprinderea da mașini

Pregătirea centralelor electrice 
pentru sezonulgrele București să repare rotorul generatorului ; întreprinderea „Vulcan" să livreze 13 suporți de efort constant pentru conductele de abur intermediar ; întreprinderea „Aversa" din Capitală să repare pompele de condens și de circulație ; întreprinderea „Electroputere" Craiova să livreze șase motoare de 1 400 kW pentru morile de cărbune.Repararea și repunerea tn funcțiune cit mai grabnică a tuturor agregatelor energetice este, după cum am mai arătat, una din premisele de bază pentru asigurarea energiei necesare alimentării normale a consumatorilor în sezonul rece. Nu trebuie pierdut din vedere că, în prima jumătate a anului, consumul de energie electrică a fost cu 3,4 la sută mal mare față de aceeași perioadă a anului trecut. Deci, deși se vor lua în continuare măsuri de economisire, producția de energie trebuie să fie la nivelul cerințelor sporite ale economiei . naționale. Datoria energeticie- tulor, a fuf'nizorildr de utilaje este să-și intensifice eforturile, să acțio

neze cu hotărire șl răspundere pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare funcționării normale a sistemului energetic național.
...și răspunsurile primite 

la redacțieîntrucît încheierea cit mai grabnică .a reparațiilor la o serie de grupuri energetice depinde acum de asigurarea bazei materiale, am solicitat unor factori de răspundere din citeva unități furnizoare să ne prezinte acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Marin Bunea, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Vulcan" din Capitală : „Am primit, intr-adevăr, destul de recent o comandă de suporți constanți, dar de 10 bucăți și nu de 13, cum rezultă din datele prezentate de specialiștii din Ministerul Energiei Electrice. S-au făcut mari eforturi pentru realizarea acestor repere. Pînă în pre-, zent, opt suporți au fost executați și livrați beneficiarului. Al noulea su-

receport este gata și urmează a fi expediat in aceste zile la Turceni. Ultimul suport din comandă este aproape finalizat, dar mai trebuie să primim un arc de la întreprinderea de vagoane din Arad, care a răspuns operativ solicitărilor noastre. în faza de finalizare este și „T“-ul solicitat pentru grupul energetic nr. 4 de Ia Rovinari. Mai complicate sînt lucrurile în ce privește executarea celor două coturi pentru conductele de legătură. La „Vulcan" trebuia să se efectueze numai prelucrarea țevilor, care urmau să se procure din import sau să fie asimilate în fabricație la întreprinderea de mașini grele din București. S-au purtat multe discuții pe această temă fără Să se poată găsi o soluție. La ultima ședință de comandament a specialiștilor din ministerele energiei electrice, industriei metalurgice și construcțiilor de mașini s-a stabilit să se remanieze coturile de legătură vechi de la Rovinari și cînd se va procura țeava necesară să se execute alte coturi noi".

Radu Badiu, secretar adjunct al comitetului de partid de la întreprinderea de mașini grele București : „Ultimele repere necesare pentru repararea grupului nr. 1 de la Turceni au fost expediate beneficiarului pe data de 28 august. Totodată, au fost reparate de specialiștii din întreprinderea noastră rotorul de turbină pentru centrala electrotermică din Iași și două rotoare pentru centralele Paro- șeni șl Ișalnița, care figurau pe lista de priorități. Primim, dealtfel, multe, chiar prea multe comenzi de reparații și muncitorii din întreprindere se străduiesc să rășpundă tuturor acestor cerințe. De aceea, ar fi bine ca și exploatarea grupurilor energetice să se facă mai atent".Alexandru Moșuleț, secretar adjunct al comitetului de partid de la întreprinderea de pompe „Aversa" din Capitală : „Am avut de reparat două pompe de circulație și patru pompe de condens. în perioada 25—30

august, toate cele șase pompe au fost expediate beneficiarului. Mai mult, o echipă de zece oameni este acum la Turceni, unde lucrează la montarea pompelor în instalații și punerea lor în funcțiune".Radu Nicoiau, secretar adjunct al comitetului de partid de Ia întreprinderea „Laromet" din Capitală : „în vederea eliminării importurilor, muncitorilor și specialiștilor din întreprinderea noastră le-a revenit, printre altele, sarcina să asimileze în fabricație țeava din alamă specială pentru schimbătoarele de căldură. Primele loturi de omologare au fost realizate și expediate beneficiarilor pentru experimentare, în funcție de rezultatele încercărilor care se fac. vom trece la producția de serie sau vom efectua îmbunătățirile cerute. Oricum, asimilarea in fabricație a țevilor va mai dura".
■ Din răspunsurile primite te desprinde, așadar, concluzia că în ultima 

perioadă s-au făcut eforturi deosebite pentru asigurarea pieselor de 
schimb și materialelor necesare executării reparațiilor la grupurile ener
getice ale centralelor electrice. Marea majoritate a subansamblelor solici
tate slnt acum la beneficiari și să muncește intens pentru montarea lor. 
Nu-i mai puțin adevărat insă că unele probleme își mai așteaptă încă re
zolvarea. Se impune, prin urmare, să se acționeze cu și mai multă per 
severență pentru încheierea cit. mai grabnică a lucrărilor, astfel incit sis
temul energetic național să funcționeze normal in- sezonul rece, cînd se 
va vedea de fapt cit de bine s-a muncit acum.

fondului.de
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„In sfrînsă conlucrare, să făurim cea mai puternică armă — 
ARMA UNITĂTIL ARMA PĂCII Șl COLABORĂRII!"

KIKAGA M - BMIIIE ALE MHU MCII DIN KIREPRNDERI SI IWffljll
I8JB8BUCUREȘTI CRAIOVA IAȘI

La întreprinderea „Electroputere" din Craiova (Foto : D. Stănescu) LaLa întreprinderea de confecții și tricotaje București (Foto : S. Cristian) din lași (Foto : Agerpres)Universitatea „Alexandru loan COza"
ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST” BUCUREȘTI

Apel muncitoresc pentru eliberarea 
Europei si a lumii de primejdia nuclearăMii de muncitori, tehnicieni, ingineri de la uzinele „23 August" din Capitală s-au Întrunit, ieri după amiază, într-un vibrant miting, exprimîndu-și. adeziunea ■ deplină la Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste, document politic de adîncă semnificație, nouă expresie a deosebitei preocupări a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru destinele, poporului și. țării, pentru pacea și libertatea întregii omeniri.. înțelesurile profunde ale acestui Apel au fost abordate de fiecare vorbitqr cu conștiin- - ța limpede a oamenilor care-și dedică în întregime forța lor de creație nobilului ideal al înfăptuirii socialismului și comunismului pe pămîntul românesc, colaborării pașnice și înțelegerii fructuoase între toate popoarele lumii. „Inițiativele și propunerile președintelui nostru, marele Erou al Păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind oprirea amplasării noilor rachete cu rază medie de acțiune în Europa, retragerea și distrugerea celor existente — a spus in cuvîntul său forjorul $tefan Cazacu — le susținem prin faptele noastre de muncă, deoarece ele răspund celor mai înalte cerințe ale umanității". Emoționante au fost intervențiile Măriei Marcu, muncitoare în secția turnătorie, și Rafilei Dragomirescu, președinta comisiei de femei din uzină, in al căror cuvînt a vibrat cu vigoare răspunderea majoră a celor care dau viață și se îngrijesc de creșterea și educarea tinerei generații. „Bunăstarea noastră de astăzi este rezultatul linei munci susținute de-a lungul anilor, îndeosebi în ultimii 19 ani de cînd în fruntea partidu-

lui și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta in cuvîntul său inginerul proiectant Leontina Ivan. Vrem să înfăptuim și mai mult, ceea ce ne-am propus la Congresul al XII-lea și la Conferința Națională ale partidului, să luptăm pentru a situa țara noastră în rîndul țărilor avansate din lume. Pentru aceasta trebuie să . apărăm pacea, să. luptăm cu toată abnegația pentru -izbînda ei".Vorbind în numele celor peste 
6 000 de tineri de la Uzinele „23 August", angajați trup și suflet, împreună cu întregul tineret al patriei, în înfăptuirea luminosului viitor comunist, secretarul comitetului U.T.C. din întreprindere, Gheorghe Petruș, a exprimat atașamentul pasionat al tinerilor față de politica internă și externă a partidului, față de neobosita activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru salvgardarea păcii pe pămînt, pentru triumful rațiunii în rela- i Nicolae Ceaușescu întruchipează astăzi nădejdea atît de nobilă că oamenii pot rămine oameni, că pot dialoga, că se pot înțelege și coopera pentru apărarea vieții pe planeta noastră — a subliniat in cuvîntul său Ion Ciu- lacu,- secretarul comitetului de partid de la secția sculărie. Susținem, de aceea, cu toată căldura inimilor noastre inițiativele sale de pace și dezarmare".într-o atmosferă de puternică angajare muncitorească, de înaltă responsabilitate față de munca pașnică a poporului nostru, față de victoria ideii păcii pe pămînt, participanții la miting au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care 6e arată, intre altele :

rora ar urma să fie amplasate noile rachete, vor ține seama de voința popoarelor, vor acționa pentruberarea Europei de amenințarea nucleară.într-o atmosferă însuflețită, a fost adoptat textul unei telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se arată. între altele :

dezarmare, pentru eli-Josza Jenica, președinta O.D.U.S., inginera Adriana Brăgaru, Nicolae Nicolescu, secretarul comitetului de partid din întreprindere, cercetătorul Dorin Popa și economistul Valentin Oprișiu au subliniat că oamenii muncii de la „Electroputere",. asemenea întregului popor, iși exprimă speranța că statele nucleare, celelalte state, in special cele pe teritoriul că-Puternicnl ecou pe care îl au pretutindeni în lume strălucitele dumneavoastră demersuri și inițiative de pace evidențiază, cu deosebită pregnanță, înaltul umanism al politicii externe a partidului și statului nostru, politică al cărei inițiator și neobosit promotor sînteți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, apreciat în întreaga lume ca un ilustru om de stat, revoluționar neînfricat și luptător consecvent pentru pacea poporului său și a întregii planete, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, lipsită de arme, de amenințarea unui război distrugător. Ca oameni ai muncii dintr-o mare întreprindere economică a României socialiste, ne alăturăm glasul milioanelor de locuitori din patria noastră și din întreaga lume care se ridică ho- tăiît împotriva cursei înarmărilor, angajîndu-nc cu toate forțele, conștiință lingă conștiință, inimă lingă inimă, să nu precupețim nici un efort pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și internaționale a partidului
Adunarea a hotărit, de aseme

nea, să trimită scrisori ambasa
delor U.R.S.S. și S.U.A. la Bucu- 

. rești, in care se exprimă dezide
ratul că, in cadrul negocierilor 
de la Geneva, : " 
realizarea unui 
ducă la oprirea amplasării 
Europa a noilor rachete, la

să se ajungă la 
i acord care să 

în 
re-

și statului nostru.
tragerea și distrugerea celor 
existente. Au fost trimise, de 
asemenea, scrisori tuturor am
basadelor țărilor europene la 
București, precum și un mesaj 
președintelui actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. (Nicolae Băbălău).

ÎNTREPRINDEREA „AVERSA" BUCUREȘTI

înaltă responsabilitate pentru 
destinele umanitățiiu

CO'MBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

împărtășim Intru totul aprecierea dumneavoastră că problema fundamentală a zilelor noastre este dezarmarea și apărarea păcii și că, în acest sens, de o importanță vitală sînt oprirea amplasării pe teritoriul Europei a noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune, trecerea la retragerea și distrugerea celor existente. Susținem cu toată convingerea propunerea dumneavoastră ca, in cazul in care nu se va ajunge in acest an la rezultate corespunzătoare la tratativele de la Geneva dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii, să se continue tratativele și să nu se treacă la amplasarea noilor rachete. Făcîndu-ne ecoul Apelului pentru dezarmare și pace, ne exprimăm, împreună cu întregul nostru popor, voința ca Organizația Națiunilor Unite, celelalte organisme internaționale să joace un rol tot mai activ in unirea și participarea tuturor națiunilor Ia eforturile de apărare a păcii, pentru dezarmare și colaborare intre popoare.
Participanții au adresat, tot

odată, un mesaj către Organiza
ția Națiunilor Unite, în care 
se exprimă încrederea că forul 
mondial al națiunilor va ac
ționa cu mai multă consecvență 
pentru înfăptuirea dezarmării.

Au fost adresate, In același 
sens, scrisori către ambasadele 
U.R.S.S. și S.U.A., precum și 
către ambasadele tuturor țări
lor europene pentru succesul 
tratativelor de la Geneva. (Dio- nisie Șincan).

ÎNTREPRINDEREA „ELECTROPUTERE" - CRAIOVA

că, acționînd în deplină unitate, popoarele pot impune măsuri concrete care să le garanteze securitatea, să le asigure pacea și liniștea. La rindul său, Vasile Andrei, matrițer, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere, a spus : Ne pregătim pentru viață, dorim un viitor senin. Vrem ca în anii ce vin să nu fim angajați pe cîmpul de luptă, ci să ne angajăm cu toate forțele și tot elanul nostru tineresc în construcția pașnică. Cunoaștem, a subliniat maiștrii! Ștefan Borănescu, că în orice țâră, fiecare ban în plus pentru' arme este un ban mai puțin pentru binele oamenilor — și de aceea, noi, muncitorii, sprijinim din toată inima demersurile tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, pentru asigurarea unei păci trainice. în aceste momente ho- tăritoare pentru destinul continentului — a arătat la rindul său Teodor Ilinca — adresăm o vibrantă chemare muncitorilor de pretutindeni pentru a ne uni glasul și acțiunile în vederea asigurării păcii.în încheierea adunării, oamenii muncii de la „Aversa" au adoptat o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune :

La Combinatul siderurgic Hunedoara, marsa hală de la secția metalurgică 1 a devenit neîncăpătoare pentru cei 10 000 de siderurgiști întruniți aici pentru a-și manifesta năzuința lor fierbinte de pace. într-o atmosferă emoționantă, de vibrantă trăire patriotică, participanții la adunare și-au exprimat sprijinul deplin, unanima .adeziune la inițiativele de pace ale tovarășului Nicolae ' Ceaușescu," la ideile Apelului pentru dezarmare și pace al F.D.U.S. Pe panourile de pe pereții halei, pe pancarte erau înscrise lozinci mobilizatoare in sprijinul dezarmării și păcii. Din miile de piepturi au răsunat, minute în șir, puternice voci muncitorești : „Ceaușescu-pace !“, „Ne mândrim , cu tot ce face, Ceaușescu pentru pace!", „Vrem pace pe Pămint !“. „Nu vrem arme nucleare !“.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Ion Ionescu, vicepreședinte al Consiliului municipal Hunedoara al Frontului Democrației și Unității Socialiste. în cuvinte pornite din inimă, vorbitorii care au urcat la tribună au dat expresie hotăririi lor unanime de a apăra cauza păcii : „Inițiativele de pace ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, spunea maistrul furnalist Nicolae Mărculescu, Erou al Muncii Socialiste, exprimă gindurile întregului nostru popor, voința sa de a trăi in pace, cu sentimentul deplinei securități. Noi,

siderurgiștii Hunedoarei, fabricăm fontă și oțel pentru ca să edificăm o Românie nouă, modernă, o Românie a păcii și colaborării cu toate popoarele lumii. Vrem ca pretutindeni in lume să se producă oțel pentru producția de pace, și nu pentru arme !“. „Fac parte dintr-o secție a combinatului în care . lucrează un număr mare de femei — spunea Elena Băleanu, electrică, știm că și educa liniște și cuvîntul
laborantă la centrala Sintem mame și noi pentru a ne crește copiii este nevoie de pace. De aceea, prin meu, mă alătur milioanelqr de mame din țara noastră, care nu au dorință mai fierbinte decît aceea de a-și vedea copiii cum cresc, și se pregătesc pentru muncă și viață in minunatele condiții pe care statul socialist le-a creat tinerei generații".La rîndul lor, loan Mânu, operator la uzina nr. 7 transporturi, și Ilie Fintînă factorii de conducere ai statelor, guvernele trebuie să țină seama de voința popoarelor, să acționeze pentru oprirea amplasării noilor rachete în Europa, pentru retragerea și distrugerea celor existente.într-o atmosferă de puternică însuflețire a o telegramă șului Nicolae se

tinărul laminator au evidențiat că

subliniază
fost apoi adoptată adresatăCeaușescu,inima, cu

tovară- in caredeplinădin toată . ________conducătorului partidului și tuturor popoarelor lumii înSiderurgiștii hunedoreni aprobă satisfacție, neobosita activitate a statului pentru unirea eforturilor vederea dezarmării și păcii, opririi amplasării în Europa a noilor rachete, retragerii și distrugerii celor existente. Dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați fost de mai multe ori în combinatul nostru, ne-ați îndemnat să muncim mai bine, să producem oțel de calitate superioară. Noi vă urmăm cu încredere și devotament îndemnurile, ne străduim să producem oțel mai mult și mai bun, dorind ca metalul nostru să fie folosit numai în scopuri pașnice. Dorim să muncim așa cum ne îndrumați pentru a ne viitorul, aconstrui in libertate și pace comunismul.
Participanții la adunare au 

adoptat, de ' asemenea, textul 
unor scrisori către ambasadele 
U.R.S.S. și S.U.A. la București, 
precum și către ambasadele ce
lorlalte țări europene, in care se 
adresează apelul 
totul pentru a se 
acord în vederea 
noilor rachete,

de a se face 
ajunge la un 
neampldsării 

retragerii și

dezvolta țara, a făuri socialismul
celor existente.

neȘi
Indistrugerii

mesajul adresat președintelui 
celei de-a 38-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. se 
exprimă speranța că marele fo
rum al națiunilor iși va inten
sifica eforturile pentru trium
ful cauzei dezarmării și păcii. (Sabin Cerbu).

ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII

Șl TRICOTAJE BUCUREȘTI

țin din tot sufletul poziția justă și inspirată de profund umanism a tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind necesitatea ca popoarele să acționeze mină in mină pentru a salvgarda bunul lor cel mai de preț — pacea".„Am depus eforturi mari pentru a ne bucura de o viață mai bună, demnă, spunea, la rindul său, muncitoarea Elvira Chișa- mera. Poporul nostru a cunoscut ce înseamnă războiul și nimeni dintre noi nu vrea ca el să se mai repete. De aceea condamnăm cu hotărîre acumularea de arme pe teritoriul Europei, ca și oriunde în lume“. în cuvîntul lor, tehnicienii Mihai Popescu, Au-

relia Ghinea, Niculina Mitu- lescu, muncitoarea Emilia Mi- ronescu au exprimat convingerea că, apărind pacea apărăm viața liberă, rezultatele muncii închinate înfloririi patriei socialiste, subliniind că Apelul F.D.U.S. pentru dezarmare și pace reprezintă o nouă și grăitoare dovadă a înaltei răspunderi care călăuzește politica țării noastre, acțiunile și inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu.într-o atmosferă de puternic entuziasm al celor prezenți, s-a dat apoi citire unei telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, în» care se spune :Vă aducem un profund omagiu și vă exprimăm recunoștința fierbinte și inalta gratitudine pentru întreaga dumneavoastră activitate de patriot înflăcărat și militant revoluționar, pentru strălucitele inițiative și acțiuni pe plan internațional, pentru eforturile desfășurate în vederea salvgardării păcii și securității tuturor popoarelor. Dorim să afirmăm, incă o dată, in modul cel mai hotărit, deplina aprobare și sprijinul nostru total față de ideile profund umaniste, față de strălucitele inițiative de pace pe care le promovați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, remarcabilă personalitate a lumii contemporane, față de chemarea adresată de dumneavoastră tuturor statelor și popoarelor de a face totul, acum, pină nu este prea tîrziu, pentru dezarmare și apărarea păcii. Nu există o altă cale pentru salvarea omenirii de un război pustiitor decit aceea a dezarmării, și în primul rind a celei nucleare.
în încheierea adunării a fost 

adoptat, de asemenea, textul u- 
nui mesaj adresat O.N.U., în 
care se exprimă speranța că fo
rumul mondial va acționa cu 
mai multă hotărire pentru în
făptuirea dezarmării. Au fost 
adresate, totodată, scrisori am-

basadelor U.R.S.S. și S.U.A., am
basadelor tuturor statelor euro
pene, conținind chemarea de a 
se face totul pentru oprirea am
plasării de noi rachete in Euro
pa, pentru retragerea și distru
gerea celor existente. (Vasile Oros).

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” - IAȘI

„Electroputere". ctitorie modernă și impunătoare pe meleagurile doljene în anii socialismului : aici, pe un larg platou din zona fabricii de locomotive a avut loc ieri o impresionantă adunare a oamenilor muncii, ca răspuns la inflăcăratele ale tovarășului Ceaușescu, la Apelul dezarmare și pace al Cei 10 000 de constructori de mașini și aparataj electrotehnic au dat glas voinței lor de pace și colaborare, hotăririi de a-și uni eforturile cu ale maselor muncitoare din celelalte țări ale Europei pentru a impune trecerea la dezarmare. Cit se putea cuprinde cu privirea — o mare de oameni purtau portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ^drapele ale României si ale

chemări Nicolae pentru F.D.U.S.

partidului, lozinci, pancarte pe care se putea citi : ..Să spunem un NU hotărît înarmărilor!“, „România. Ceaușescu. pace !“, „Nu rachete în Europa !".Aceste gînduri și sentimente s-au regăsit în cuvîntul tuturor participanților la adunare. „Priviți în jur. noi sintem creatorii a tot ceea ce. la chemarea partidului comunist, s-a înălțat aici, a ceea ce numim azi cu mîndrie „Electroputere" — spune Gheorghe Haralambie. bobinator. Am creat și creăm pentru patrie, pentru a face schimburi cu alte popoare. în relații de prietenie și întrajutorare. Pentru a continua munca noastră avem nevoie de pace, de liniște". în cuvîntul citoarea Georgeta lor, mun- Predatu,

într-o atmosferă vibrantă, de puternică însuflețire, ieri a avut loc o mare adunare a oamenilor muncii de la întreprinderea de pompe „Aversa" din Capitală, consacrată luptei pentru oprirea cursei înarmărilor nucleare in Europa, pentru dezarmare și pace in lume. Partici- panții au dat glas deplinei lor adeziuni, sentimentelor-de aleasă dragoste și înaltă considerație față de strălucita și neobosita activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, deplina adeziune față de Apelul F.D.U.S. pentru dezarmare și pace — expresii ale unei înalte responsabilități pentru ' soarta poporului român, a întregii umanități. „Sintem con- știenți, arăta în cuvîntul său maistrul Gheorghe Muscalu, că acumularea unor imense cantități de arme în lume și în special în Europa amenință nu numai tot ce au construit popoarele, dar — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — amenință însăși existenta creației supreme a naturii, omul. în numele a ceea ce am înfăptuit, în numele idealurilor ce ne călăuzesc, ne ridicăm glasul pentru a cere oprirea amplasării de noi rachete nucleare în Europa, pentru retragerea și distrugerea celor existente".Convingerea fermă a poporului român — au subliniat muncitoarea Ileana Hanc și inginerul Constantin Moisidis — esteOamenii muncii dc Ia întreprinderea de pompe „Aversa" din Capitală, în cadrul unei adunări pentru dezarmare și pace, dau expresie puternicei adeziuni pe care, alături de întregul popor, colectivul nostru o manifestă față de perseverentele și prestigioasele dumneavoastră inițiative de pace, pentru înlăturarea primejdiei nucleare, oprirea amplasării, de noi rachete cu rază medie de acțiune, retragerea și distrugerea celor existente. România socialistă s-a angajat cu responsabilitate și vigoare in efortul de a determina un curs pașnic, constructiv în viața internațională — dînd amplitudine strălucitei concepții pe care ați promovat-o, Neobositelor demersuri și propuneri, activității depuse pe plan mondial în favoarea păcii, pentru asigurarea unui climat de securitate, pentru salvgardarea civilizației umane. Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm că ne vom dedica toate energiile înfăptuirii neabătute, traducerii exemplare în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, contribuind la ne revin.
în continuare s-a adoptat un 

mesaj către președintele actua
lei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., precum și scrisori 
către Ambasada Uniunii Sovie
tice și Ambasada Statelor Unite 
ale Americii, către reprezentan
țele diplomatice ale altor țări

îndeplinirea tuturor sarcinilor ce
europene la București, solicitîn- 
du-se depunerea de eforturi 
pentru a se ajunge la înțelegeri 
corespunzătoare in vederea opri
rii instalării de noi rachete, 
pentru distrugerea celor exis
tente. (loan Timofte).

Să apărăm viata liberă, viitorul 
copiilor noștri!Răspunzînd Apelului pentru dezarmare și pace al F.D.U.S., oamenii muncii de la între- nrinderea de confecții și tricotaje București au participat ieri după-amiază la o mare adunare, în cadrul căreia și-au manifestat cu hotărîre adeziunea deplină față de inițiativele și acțiunile întreprinse pe plan internațional de tovarășul Nicolae Ceaușescu în vederea intensificării luptei popoarelor pentru înfăptuirea dezarmării și păcii, pentru realizarea unui climat trainic de destindere, înțelegere și largă colaborare între toate națiunile lumii. In curtea întreprinderii, peste mulțimea participanților, pe mari pancarte se putea citi : „Ceaușescu — pace !“ ; „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu- România !“ ; „Socialismul construim, vrem în pace să trăim" ; „Nu rachete în Eu-

munci și vom vom apăra !“.ropa !“, „Vom lupta, pacea oDesfășurată într-o atmosferă de vibrantă angajare civică, adunarea — deschisă de Florica Voican, vicepreședinte al Consiliului F.D.U.S. al " sectorului 6 — a prilejuit o puternică manifestare a voinței de pace a acestui mare colectiv de muncă bucureștean, alcătuit în majoritate din femei. Rînd pe rind, au urcat la tribună muncitori, tehnicieni și ingineri.„Ca cetățeană a României socialiste, ca om al muncii și mamă a doi copii — spunea in cuvîntul său Maria Bălașa, inginer — sînt profund interesată de destinele păcii, în- trucît numai pacea însoțită de muncă stăruitoare poate asigura un viitor fericit copiilor noștri, celor cărora le predăm ștafeta continuității muncii și vieții. De aceea sus-

Platoul central din fața Universității . „Al. I Cuza" din Iași a cunoscut vineri după-amiază o vie și însuflețitoare animație, prilejuită de adunarea studenților și cadrelor didactice, adu- ’ nare consacrată nobilelor teluri cuprinse in Apelul F.D.U.S. pentru dezarmare și pace, pentru înlăturarea pericolului nuclear care amenință continentul nostru și întreaga omenire.. Au participat peste 6 000 de stu- denți, cadre didactice și cercetători, un mare număr de oameni ai muncii, tineri și tinere. cetățeni de diferite nrofesii.Adunarea a fost deschisă de către Maria Elena Roșea, deputat în Marea Adunare Națională, vicepreședinte al consiliului județean al F.D.U.S., președinte al organizației județene O.D.U.S., care a subliniat : „Este meritul de excepție al conducătorului partidului și nostru. tovarășul Ceaușescu, de a fi acționat ferm și consecvent pentru triumful unei politici cu adevărat noi in viata internațională, în consens cu năzuințele de pace si colaborare ale maselor largi populare de a trăi în liniște, de a-și edifica viitorul așa cum șl-f doresc. de a se bucura de dreptul fundamental al omului — dreptul la viață. Apelul F.D.U.S. este o expresie firească a neobositei activități desfășurate de țara noastră în această direcție.Adunarea cadrelor didactice și studenților Universității „Al. I. Cuza" consacrată luptei pentru pace și dezarmare, reunind intr-o unitate deplină de gindire și acțiune comuniștii, mem- - bri ai organizațiilor de masă și obștești, bărbați, femei, tineri și vîrstnici, exprimă alese sentimente de dragoste, stimă și recunoștință față de neobosita dumneavoastră activitate pusă in slujba înfăptuirii nobilelor idealuri ale păcii pe planeta noastră, ma- nifestîndu-și adeziunea deplină față de neobosita activitate pe care o desfășurați pentru oprirea amplasării în Europa a noilor rachete, pentru retragerea și distrugerea celor existente. însuflețiți de mărețele idealuri pe care le promovați cu consecvență, cadrele didactice și studenții Universității „Al. I. Cuza", asemenea întregului popor român, se ridică cu toată energia împotriva politicii de continuare a înarmărilor, care ar putea duce la cel mai pustiitor război din cite

statului Nicolae

în încheierea adunării au fost, 
de asemenea, adoptate un mesaj către Adunarea Generală a O.N.U. și scrisori către ambasa
dele țărilor europene la Bucu-

......

A luat apoi cuvîntul prof, univ. dr. Viorel Barbu, rectorul universității, care a evocat climatul de neîncredere și încordare apărut în viața internațională. ca o consecință directă a intensificării cursei înarmărilor, îndeosebi. a cursei rachetelor nucleare în Europa. Continent greu Încercat de ultimele două războaie mondiale. Europa are nevoie de pace, iar sporirea arsenalului nuclear nu face decit să amplifice insecuritatea popoarelor, să-i pună in pericol tezaurul de valori create de-a lungul mileniilor. Ne adresăm institutelor și organizațiilor academice de învățămint și de știință din' Europa și din întreaga lume — a subliniat vorbitorul — pentru a interveni pe lingă guvernele lor in favoarea dezarmării și apărării păcii.Studenții Liliana Gicoveanu, Nelu Tapalagă au dat expresie deplinei adeziuni a tineretului studios față de Apelul F.D.U.S. Aceeași hotărire fermă a fost reliefată și in cuvin- tul prof. univ. Silvia Buțureanu, decanul Facultății de filologie. Si studentului Dan Turliuc.La încheierea adunării, intr-o atmosferă de vibrant patriotism, participanții au adoptat o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune :

a cunoscut omenirea.
rești, prin care se cere să se 
depună eforturi comune pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pen
tru înlăturarea pericolului 
clear. (Manole Corcaci).
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DISCIPLINEI

MUNCITOREȘTI— Erau totuși regulamente, dispoziții. Fără toate acestea nu e de conceput activitatea industrială ; orice activitate, dealtfel.— Așa este. Dar. pină la urmă, ordinea și disciplina, dincolo de regulamente și dispoziții limpezi (care, din păcate, uneori pot fi privite și formal 1) ' țin de conștiința omului, de structura lui intimă, de înțelegerea că munca lui are rost esențial numai în ansamblul muncii celorlalți, că e parte din acest ansamblu pe care nu are dreptul să-l deregleze prin indiferență și risipă de timp, ci, dimpotrivă, să-l facă și .mai armonios. în acest domeniu însă întotdeauna este loc de perfecționat, de șlefuit, de depășit. Căci mai apar și „scurtcircuite" — cum ni s-a întimplat în trecutul nu prea îndepărtat, cum se mai întîmplă și acum, e drept, extrem de rar — cînd descoperi că unii întlrzie deliberat la program. Pentru a dezrădăcina această practică, muncitorii au cerut să fie închise porțile fabricii la ora de Începere a muncii și le-au deschis după două ore. Si. in colectivul respectiv, fiecare întîrziat a fost tras la răspundere fără menajamente. Este un rezultat al spiritului revolu

La Consfătuirea de lucru de la Mangalia, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia cu tărie : „Democrația revoluționară, statul democrației muncitorești revoluționare presupune o disciplină și o ordine desăvîrșite. Socialismul nu se poate realiza prin nesocotirea legilor, prin încălcarea lor, prin anarhie ! Aceasta reprezintă o mentalitate și un spirit burghez, mic burghez, străin concepției revoluționare, străin clasei muncitoare, care, prin esența ci, este' o clasă disciplinată, revoluționară !“ In- telegînd profund exigențele formulate de secretarul general ăl partidului, constructorii acestui timp, oamenii cu o conștiință înaintată, revoluționară, promovează cu fermitate ordinea și disciplina în activitatea lor, a colectivelor din care fac parte. Am abordat acest imperativ etic în convorbirea purtată cu tovarășul Mihai Welter, director al întreprinderii „Porțelanul" din Alba Iulia.în loc de orice altă introducere, interlocutorul ne arată un vas de porțelan a cărui transparență mată incintă ochiul, stîrnește admirația. îl lovește ușor cu degetul și sunetul stîrnit are vibrații aproape că ale cristalului. Citim în privirile iui și mîndrie, și emoție și ne gîndim la zilele și nopțile de căutare. de neîncetate încercări, cu reușitele și nereușitele lor, care au condus pînă la urmă colectivul tinerei fabrici de la Alba Iulia la făurirea porțelanului românesc, atît de prețuit și peste hotare.— Cum ați izbutit ?— Ar fi multe de spus... Dar, în acest' pasionant demers. în care căutările tehnice își au și ele importanta lor deosebită, precumpănesc noile valori • umane. Ca orice altă realizare de prestigiu, eu aș spune că și porțelanul românesc este rodul hărniciei și priceperii muncitorilor și specialiștilor noștri. însușiri modelate și valorificate printr-o severă disciplină pornită de la aspecte așa-zis mărunte privind munca de fiecare zi, incluzind, totodată, acea disciplină interioară a fiecăruia dintre noi, care ne permite să ne depășim pe noi înșine.— Mai concret ?...— îmi vine în minte momentul de început al fabricii, cind aproape toți acești muncitori, specializați acum, de-abia pătrundeau primele taine ale meseriei. Se așezau la banda de lucru, apucau ceramica in palmele lor mari și. cu toată grija lor. ceramica, adesea, se spărgea. E ușor de evocat toate acestea acum, dar îmi amintesc de cjte eforturi, de cîtă răbdare șiv de cit tact și cită forță educativă a dat dovadă organizația de partid pentru a-i convinge pe viitorii făuritori ai porțelanului — majoritatea veniți de la tară — să înțeleagă și să conducă procesul tehnologic, res- pectindu-i disciplina, ei înșiși devenind disciplinați, atenți la organizarea producției si la perfecționarea ei.

ționar de înțelegere a exercitării autoconducerii muncitorești. Această optică înaintată a condus la întărirea curentului de opinie in favoarea ordinii și disciplinei. Problema disciplinei se cere văzută însă mai complex, la nivelul unor cerințe superioare. Mulți muncitori și tehnicieni de-ai noștri, de pildă, urmează, în afara programului de muncă, un curs de pregătire in domeniul informaticii, cu scopul de a introduce pe calculator o serie de procese de producție. Pare un fapt tehnic — ne obligă progresul Ia acest pas și dorința noastră de a spori productivitatea muncii, așa cum ne cere cu stăruință secretarul general al partidului, cu orice prilej. Dar nu este numai atît. Socotesc că este un stadiu nou al ideii de ordine și disciplină pe care ni-1 impunem, conștienți. ca să sporim substanțial realizările noastre in viitor.— Pe ce se bazează această înțelegere superioară a ideii de ordine și disciplină ?— După cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de la Mangalia, a fi revoluționar înseamnă a vedea mereu lucrurile in mișcarea. lor. in evoluția lor pe coordonatele progresului, știind că succesele obținute nu trebuie să ne creeze o stare de aiitomulțumire ; dimpotrivă, trebuie, să ne oblige Ia obținerea unor rezultate și mai bune, cu

I

I I II

Dialog despre răspundere și calitate la „Porțelanul" din Alba iulia alte cuvinte, Ia o continuă autodepășire. Iată, noi am obținut porțelanul românesc, vestit de-acum și peste hotare, am ajuns să proiectăm și să realizăm aici. în fabrică, utilaje și mai perfecționate și le furnizăm și altora, ne-am crescut creatorii noștri de modele originale, cu adevărat comneti-

Climatul în care 
cresc oameni 

drepți
însemnări de Nicolae ȚiC

tive. Toate acestea au cerut și cer timp. Si nu orice fel de timp, ci un timp încărcat de fapte, de renunțări la rutină, la comodități, un timp plin de neliniște creatoare bine orientată. De aceea afirm că dincolo de aspectul organizatoric al ordinii și disciplinei, care este implicit, decisiv este efortul pornit din conștiința fiecăruia dintre noi, efort ce devine un fapt politic.— Interesant. în ce sens ?— Vedeți, ideea de ordine șl disciplină în societatea noastră socialistă are un înțeles mult mai cuprinzător. După părerea mea, există trei aspecte ale problemei, organic legate între ele. Primul privește respectarea strictă a programului de muncă. Al doilea se referă Ia disciplina de producție, ca- re-ți cere să-ți respecți meseria și să ți-o practici ireproșabil, excluzînd cu severitate dezordinea, lucrul de mîntuială, deplină răspundere— V-aș înțelege exemplu.— Mi-aș permite propria experiență, clarilor de la Sighișoara. M-au fascinat materia topită, putința de a-i da forme diferite, culori diferite. Așa că, încă din timpul stagiaturii, conducerea fabricii, ințelegîndu-mă, mi-a pus un cup

să-ți îndeplinești sarcinile cu muncitorească.mai bine cu ajutorul unul .să apelez la unul extraș din Eu am crescut în rîndul sti-

tor la dispoziție, .socotind că aș merita așa ceva. Cind mi-e greu, acum, cîteodată, îmi revin în minte zilele și nopțile de căutări, de neliniști, de îndoieli, de bucurii, cînd izbuteam să impun vreun nou colorant. îmi veneau in preajmă muncitorii cu experiență, mă ascultau, îmi descopereau cite un lucru pe care facultatea nu mi-I făcuse cunoscut, imi potriveau într-un anume fel temperatura cuptorului și materia reacționa neașteptat, într-un fel nou pentru mine, spuneau pe tine, fel lncît la astfel gîndi, de , ...pe drumuri neumblate de alții și cu. marea bucurie pe care ți-o dă faptul că tovarășii tăi de muncă au încredere în tine, te sprijină discret, dezinteresat, cu căldură. Mare lucru este să înțelegi, de la început, că faci parte dintr-un colectiv muncitoresc, că te integrezi în marea disciplină a mun- ■ cil tuturor.— Spuneați că mai există șl un al treilea aspect.— Da. Faptul că oamenii acționează in forumurile democrației muncitorești ale fabricii ca stă- pini ai acesteia. Grija și răspunderea față de bunul piers al treburilor, felul mereu nou cum abordează problemele complicate ale conducerii, cerînd tuturor și fiecăruia în parte să acționeze ca proprietari, producători și beneficiari conștienți de rosturile lor, conferă o nouă dimensiune disciplinei, ordinii. Deci văzute ca un .mijloc extrem de eficient pentru a transpune în viață toate marile obiective pe care partidul le pune in fața noastră. Liant indispensabil, capabil să unească armonios eforturile tuturor, dind strălucire și sens profund noțiunii atit de concrete pe care o numim în mod obișnuit responsabilitate muncitorească.
Dionisie SINCAN

„Ca să stăpinești focul — îmi ei — trebuie să înveți să te stăpinești să ai răbdare, să te disciplinezi în așa să poți înțelege ordinea lucrurilor". De de oameni am deprins îndrăzneala de a a căuta, cu bucuria omului care pășește

„Controlul" care încurajează

„Nu l-am sancționat, 
ca să nu lovim în familie 

li "* ..............

li
ii «

delapidarea
MAI DUR

Parafrazind proverbul care spune că ,.o nenorocire nu vine .niciodată singură". avem, prin cazul ca urmează, destule motive să spunem că tot așa stau lucrurile și cu ilegalitățile de orice fel. Un act contrar legii trage după sine, mal întotdeauna, si altele. Dar. cu ori'cite „precauții", mai devreme sau mai -tîrziu urzeala fărădelegilor se destramă.■Gestionara unui magazin sătesc are o fiică în vîrstă de 16 ani căreia ar- vrea să-i asigure un serviciu bun. După a ei părere, un serviciu bun nu s-ar fi găsit nicăieri în altă parte decit în magazinul pe care-1 conducea. De unde și insistența de a o angaja acolo pe fiică, deși sus-zisa nu întrunea condițiile legale pentru asta. (Legea 22/ 1969 prevede .virsta de minimum 18 ani pentru posturi de gestionari,, iar gestionari sînt' și vânzătorii dintr-un magazin). Un ins care pe atunci era președinte al cooperativei de producție, achiziții și desfacere din respectiva comună (Bucșani, județul Giurgiu) și care ulterior a fost revocat din funcție pentru a rămîne doar calculator (pe motiv de alcoolism), împreună cu conta- bilul-șef al cooperativei, primul fiind Gheorghe Rusu, al doilea Ionel Gheorghiu, au consimțit la angajarea minorei (comi- țind, firește, un act ilegal. un fals în acte publice). Pe seama acestui fapt, cei doi, împreună sau pe cont propriu, au început o lu'ngă (pe parcursul a doi ani) operație de șantaj. Responsabila magazinului. Paulina Minzu. a trebuit să îndestuleze mereu și mereu pofta de venituri nemuncite și de foloase necuvenite a celor doi care, prin funcțiile lo.r, erau chiar cei chemați să păzească, în respectiva unitate, integritatea avutului obștesc. Zilnic, cel mult săptămînal, Gheorghe Rusu trebuia aprovizionat . cu băuturi. Ionel Gheorghiu, contabilul-șef, avea alte pretenții. El intra în magazin și alegea mărfuri ce-i plăceau. Pantofi, cămăși, bluze, obiecte de podoabă (pentru cadouri de sărbători, de ziua soției). Apoi cerea bani împrumut, împrumuturi ce nu erau, firește, rambursate. 5 000 de lei pentru a-și cumpăra o haină de piele. 5 000 de lei pentru a-și monta faianță în bucătărie, 3 000 de lei pentru un boiler, 6 000 de lei pentru căsătoria fiicei 6ale. 6 000 de lei pentru o călătorie în circuit prin tară și 20 000 de lei pentru

a se acoperi lipsa din gestiune a altui responsabil de magazin.De unde lua Paulina Minzu acești bani 7 Din gestiune, se Înțelege. Nu era o noutate pentru ea. La ultimul inventar ieșise o lipsă de aproape 80 000 lei. Dar, nu se intimplase nimic, pentru că din comisie făcea parte și Gheorghe Rusu care i-a spus gestionarei că va aranja el hîrtiile dacă va primi, drept răsplată, 10 000 de lei. N-a primit zece, a primit cinci. $i treaba s-a făcut. Și astfel „salvată", gestionara a prins curaj. Le-a oferit șl celor doi „tainul" cerut pentru angajarea ilegală a fiicei «ale și și-a făcut și sieși o porție substanțială. Și-a cumpărat automobil, mobilă de 27 000 lei. a făcut cadou o altă mobilă de 10 000 lei. Așa Incit, la inventarul din au-

chefuri la Paulina Minzu acasă. Pe revizorii noștri i-am găsit întotdeauna mincînd din pachețelul lor adus de acasă, așa cum îi învățăm noi să facă... • Și nu-i văd eu participind la chefurile unui gestionar, cind ei verificau, alături, la Uești, o mare fraudași totuși, cine or fi fost? Să fi fost doar fantasme răsărite din stările de mare euforie bahică ale Paulinei Minzu (că bea și ea de zvînta, cot la cot cu complicii ei Gheorghiu și Rusu) ?Din nevoia de a respira și un aer legal. în decursul documentării pentru această anchetă ne-am adresat și omului legii care a judecat, în instanța de fond, acest caz. tovarășului Dra- goș Ujeniuc. pe atunci ju- decător la tribunalul județean." în prezent președintele Judecătoriei Giurgiu.
ANCHETĂ SOCIALĂ

gust 1982, cînd nu s-a maî găsit cineva din comisie care să accepte acoperirea scriptică a fraudei, din gestiune lipseau 414 190 lei.Mare și înzorzonată șandrama s-a înălțat aici din cărămizile necinstei., ale complicităților, șantajului, degradării morale.Iată și un „amănunt" care îngroașă și mai mult mlaștina neagră și unsuroasă a acestei „afaceri" : in decursul anchetei penale, .încercînd să-și agonisească te miri ce justificări, Paulina Minzu a declarat că era mereu silită de către cei doi să ofere mese bogate unor diverși oaspeți, delegați cu felurite treburi pe la cooperativă. Că in perioada mai—iunie 1982, cînd a avut loc o revizie de fond, mesele s-au ținut lanț timp de... 45 de zile. Că participau și cei doi. Nu. nu s-a putut stabili precis cine erau respectivii oaspeți.— Cine erau acești delegați? — îl întrebăm pe Ștefan Teodorescu, șeful controlului financiar intern al UJECOOP Giurgiu.— Vedeți, noi nu putem ști. Este adevărat că la aceeași cooperativă am avut niște necazuri șl mai mari cu gestiunea din satul Uești, unde, din februarie 1980 pînă in vara Iui ’81, cînd am făcut o verificare de fond și am cei-cetat o mare fraudă, am avut acolo în permanență revizori. în timpul acela nu se știa de frauda de la Bucșani. Am fost și eu pe acolo de mai multe ori. dar n-am văzut ori auzit să se fi organizat

înainte de răspuns, o grimasă de silă :— Mare mizerie ! Jude- cându-i pe cei trei inculpați de la Bucșani am venit în contact cu degradarea morală, cu un mod insalubru de a gindi și a trăi și greu mi-a fost să-mi înving dezgustul și să-pai păstrez obiectivitatea de judecător. Hultanii cind se văd încolțiți încep să se sfișie între ei. Se certau în instanță, aruncau unii intr- ' alții cu vorbe otrăvite, se înfundau și se demascau reciproc, și aflam lucruri de neînchipuit. Incit mă întrebăm cum de a fost posibil ca unor asemenea oameni să li se încredințeze administrarea unor mari valori din avutul public. Și să nu-și dea nimeni seama pe parcurs că acolo fierbe un cazan necurat ! Sigur, toate astea sînt impresii și concluzii de ordin personal...— Ce e cu acei „misterioși" oaspeți veniți în control și care se ospătau și ei...— Nimic nominal, dar pe tot parcursul judecății a reieșit că diverși inși s-au dus acolo, au băut și au mincat. I-am chestionat și pe revizori. Pentru că in afară de mese se mai vorbea si de pachete cu diverse produse ce Ii s-ar fi dat acestora. Probe nu sînt. Și totuși... O bere să bei, unde si cum nu trebuie, și e de ajuns... Pentru că mecanismul corupției de aici începe. De la un favor, de la o mică abdicare... Cei pe care i-am judecat și condamnat or fi fost și ei

odată oameni cinstiți. Dar cine știe în ce moment al vieții lor au cedat prima oară in fața unei tentații... A doua oară și a treia pară, și din ce în cp mai adine... astea vin apoi de la sine.Să înregistrăm și o altă opinie, pe a tovarășului Varlaam Popa, președintele UJECOOP Giurgiu :— Au (ost acolo, la Bucșani. mai multe gestiuni cu prejudicii ; în total, peste un milion de lei. Ce să mai zici cînd înșiși cei însărcinați să controleze gestiunile. contabilul-șef, de e- xemplu, se înfruptau ? Se dovedește din nou că nu trebuie să crezi .în toate asigurările ce ți se dau, ci să controlezi... Dar cit de des? Iată, cazul unui gestionar de la un bufet mititel. Avea omul „Mercedes", era / realizat material. Tocmai de aia a și fost angajat, că s-a zis că avind destul n-o să mai fie tentat. Dar, după trei luni, a a.părut o lipsă de 130 000 de lei. Sigur, a restituit banii, dar cazul rămîne... Cazul de la Buc- șani-Uești I-am prezentat, l-am prelucrat cu toți gestionarii, Am zis că ș-au speriat. Și. într-adevăr, un timp au stat cuminți. Pe urmă iar au început să apară cazuri... Ce să mai zici, ce să mai faci ?„Ce să mai zici ?“ Sînt de zis citeva lucruri. Si chiar mal răspicat. Din răspunsurile președintelui UJECOOP. ca si din alte opinii exprimate în legătură cu acest caz rezultă limpede acum ceea ce trebuia să fie limpede de multă vreme pentru cei ce poartă răspunderea bunului mers al activității din acest sector de activitate și anume că există încă destulă superficialitate in înțelegerea obligației legale de a conferi controlului nu numai rolul de a descoperi neregulile, ci și de a le preveni, de a le închide calea din timp. Iar în legătură cu asta1 este cazul să stăruim asupra calității morale, nu doar profesionale a celor puși să exercite controlul. Pentru că. în cazul dat. nimeni nu poate spune că atît de gravele carențe morale, apucăturile „deocheate" ale conta- bilului-șef Ionel Gheorghiu n-ar fi fost cunoscute. După cum este imposibil de crezut că nu s-ar fi auzit nimic Ia UJECOOP despre comportamentele nelalocul lor ale unor controlori trimiși la cooperativa din Bucșani’ sau prin alte locuri. Iată, așadar. învățăminte valabile nu numai în cazul discutat aici, ci, desigur, și în altele. Valabile în general.
Mihai CARANFIL
Petre CRISTEA

Se întîmplă uneori — e drept, nu în fiecare zi — să-ți răsară in fața ochilor o împrejurare, un fapt la care te uiți și ai sentimentul că nu vezi bine, că nu auzi bine. îți vine' să spui, ca intr-o știută glumă, că „așa ceva nu există...". Și totuși... și totuși, ea există, se află în fața ta și încerci să-i găsești tîlcurile, chipul în care s-a născut și ajungi la concluzia...Totul a inceput într-o seară de toamnă, cînd...La ora 11, în acea seară de toamnă, organele de mi- lițieXsînt alertate de ofițerul de serviciu al întreprinderii „Metalica" din Capitală ; Ia fața locului, ele găsesc un om înjunghiat și pe făptaș imobilizat. Arestat preventiv, i se face legiuita percheziție corporală și se află asupra lui (cităm din procesul verbal) : „2 200 Iei, o brichetă, un cuțit cu buton, două zaruri...". îl cheamă Ștefan Duță, are 31 de ani, este strungar. îl rănise grav pe colegul său Ionel Marin.Cum 1 De ce ? Aici apar acele împrejurări conster- nante despre care vorbeam, lucrurile reale, indubitabil stabilite — pe care totuși, rațiunea le acceptă cu greu. La 14,30 se termină ziua de muncă a schimbului intii. Firesc, personalul pleacă — cu excepția lui Ștefan Duță care, chiar acolo, in atelier, dosit după o mașină de frezat, împreună cu cfnei-șase inși, inițial, începe să bea și să joace barbut. După declarația lui Duță, mai apoi erau „10—15 oameni", majoritatea din secție, dar, intermitent, și din alte secții, unii tocmai de la cazange- rie. Se bea și se joacă pînă la ora 10 seara, cînd, în sfîrșit, maistrul Constantin Berbec, sosit în atelier, le răstoarnă masa improvizată și îi împrăștie. Aproape imediat izbucnește o altercație intre Marin și Duță, sfîrșită cu o bătaie. Sînt despărțiți. Duță se duce la dulap, își ia cuțitul, îl cheamă pe Marin și ÎI înjunghie. Restul l-ați citit mai sus.Instanța de judecată l-a condamnat pe făptaș la 5 ani închisoare ; pe bună dreptate, instanța de recurs a majorat pedeapsa la 7 ani închisoare și interzicerea unor drepturi.Reținem, din dosarul de judecată, esența pledoariei avocatei lui Ștefan Duță : „Climatul favorabil comiterii infracțiunii a fost însăși atmosfera de Ia locul de muncă, unde se consumau băuturi alcoolice șl se jucau jocuri de noroc". Greu de contrazis ! Chiar din puținele cuvinte cu care am zugrăvit, în linii mari, cursul faptelor, se desprinde cu limpezime ineditul tinzînd spre ireal al acestei întîmplări : într-o unitate

socialistă, tntr-o fabrică, un grup de oameni beau și joacă zaruri timp de 6—7 ore fără ca nici unui dintre factorii de răspundere să se sesizeze, să ia vreo măsură.Stăm de vorbă cu cițfva dintre cei care, într-un fel sau altul, au avut o legătură cu împrejurările.—- Tovarășe Berbec, cum 1! cunoașteți pe Duță ?— Era cel mai bun strungar, dar cînd bea era scandalagiu, dur, huligan. A bătut mai mulți tovarăși de muncă.— Cum asta ? Bea Ia locul de muncă ? Nu-1 ve- deați 1— Cine-1 poate ști ? Avea băutură la dulap sau sărea gardul și-și cumpăra.
Pe marginea unui 
caz care demon
strează nocivitatea 
abdicării de la ce
rințele muncii edu
cative, ale ordinii 

și disciplinei

—• în ziua respectivă cs ați făcut ?— Cind i-am prins, i-am risipit.— La zece seara... La instrucție ați declarat, ca martor, că , „erau adunați majoritatea lucrătorilor din atelier".' Ce ați făcut pină la zece ?— Nu puteam să stau peste tot...— Ce părere aveți, tovarășe Constantin Pădurea- nu ? Erați pe atunci secretarul organizației de partid de la strungărie.— Duță era recalcitrant. Noi am discutat cu el și i-am spus că nu e just...— Nu e... just ? Asta era de spus ? L-ați pus vreodată în discuție ? I-a arătat cineva Codul muncii, Codul penal ?— Nu, că era rău !’ (textual !).Nu i s-a desfăcut contractul de muncă pentru că loveam în familie....Și atunci a lovit el, cu cuțitul și a lovit și in familie mult mai dur.Mai departe n-am reușit să aflăm (aflăm, e un fel de a spune) de Ia fostul secretar al organizației de partid decît fraze cu caracter general.— Tovarășe Valeriu Giur- giucă, sînteți maistru coordonator. Ce aveți de spus ?— Noi îl cunoaștem că strungar foarte bun — dar altfel ne dădea bătaie de cap. L-am sancționat de multe ori. (Verificînd ulterior, la serviciul de personal, această afirmație, nu am găsit nici o urmă prin documente...).

La dosarul faptei se află și o adresă semnată de directorul întreprinderii, ing. Octavian Stănescu, îndreptată către Tribunalul municipiului București, care se încheie așa : „Avind in vedere infracțiunea comisă, propunem judecarea în cadrul întreprinderii, in scopul prevenirii unor astfel de infracțiuni".Fără discuție, procesele la locul de muncă au un caracter educativ, ele joacă un rol important în activitatea de prevenire a încălcării legii. Ceea ce ne izbește la această cerere este însă seninătatea cu care se vorbește tocmai de... prevenire. Dar cine erau primii care puteau și trebuiau să prevină infracțiunea ? Care erau căile pe care ea se putea preveni 7 Din discuția pe care am avut-o cu directorul întreprinderii. ca și cu președintele consiliului oamepilor muncii, Gheorghe Butu, se desprinde cu limpezime că întîmplarea de care ne ocupăm s-a produs în condițiile unui climat favorabil abaterilor de la ordine și disciplină. Acțiunile politico-educative, ca și măsurile administrative menite să instaureze un climat de muncă, ordine, disciplină și răspundere s-au mărginit să țintească suprafața lucrurilor, nu au avut în vedere substanța lor, nu au atins miezullucrurilor. Exigenta a fost ca și inexistentă. Rar, foarte rar. in adunările de partid, în adunările generale ale oamenilor muncii, problemele ordinii și disciplinei, ale climatului de muncă au făcut obiectul dezbaterilor. Rezultatele ? Reflectate — dincolo de cazul ieșit din comun de care ne-am ocupat — și în deficiențe în indeplinirea ritmică și regulată a indicatorilor de plan, in manifestări de indisciplină, care, orice s-ar spune, se fac simțite și astăzi.în lumina acestor întim- plări, apare cu claritate necesitatea întăririi mai mult ca oricînd a ’ activității de educare a oamenilor muncii în spiritul unei riguroase discipline, al respectării cu strictețe a ordinii. Trebuie întărită la fiecare comunist, la fiecare om al muncii răspunderea pentru buna desfășurare a procesului de muncă, pentru climatul care domnește acolo. Așa cum s-a subliniat și la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, întărirea ordinii și disciplinei este un imperativ stringent, o condiție fundamentală pentru buna desfășurare a activității.

Ctteva drumuri prin țară, prin părțile Hunedoarei, ale Doljului și Constanței mi-au întregit imaginea realizărilor materiale din ultima vreme : am văzut uzine noi, case noi, mari șantiere, sectoare agricole mai rațional exploatate, am văzut oameni muncind și oameni în vacanță... De ce n-aș recunoaște — de neuitat au fost cele douăzeci și patru de ore petrecute în tinerescul, superbul Costinești. Aici se-ntîl- nește peste vară studențimea din toată țara. Aicî destinderea — cu orele de plajă, cu dans și plimbări — este dublată de adevărate sesiuni cultural-știin- țifice. Aici am dat peste o pancartă artistic lucrată : „în Costinești tristețea este strict interzisă". Mi-am îngăduit să încalc acest nobil avertisment, să fiu trist adică, dintr-o pricină lesne de înțeles : cu virsta mea eram, totuși, un intrus în Costineștiul tinereții.Și-am pornit-o Iar la drum, în căutarea altor locuri... Așa am descoperit tinerețea spirituală, in manifestări și atitudini mai puțin obișnuite. Oare să greșesc prea tare afirmînd că atitudinea fermă în viață și în muncă este un semn de tinerețe, de robustețe ? Pe marginea șoselei, un bunic venit de departe își certă nepotul, constructor pe Canalul Dunăre — Marea Neagră,, pentru o vină destul de oarecare, o absență, o neglijență : „Nu-i frumos din partea ta, doar ți-am mai zis să nu mai faci prostii că nu-i frumos. De ce să aflăm noi atîtea rele despre tine !...“. Buna cuviință îl obligă pe nepot să-și plece ochii’ — totuși, judecata părîndu-l-se prea aspră, mai răbufnea și el s „Dar nu m-au sancționat, doar mi-au atras atenția... poți să te interesezi la comandament, că mă țin bine în toate privințele... Am muncit aici cit zece la un loc !“ însă bunicul o lua de la capăt: „Nu-i frumos, nu-i frumos...".La Țesătoria de mătase din Deva, unde un coleg de școală și prieten al meu are o funcție de răspundere, cu prilejul analizei semestriale, criticile se țin lanț, cu mare severitate, semnalind greutăți obiective și subiective. Pină să reușească o redresare a situației, pină să ajungă la depășiri de plan, colectivul de aici a avut parte de zile mai grele. Prea puțini și-au spus atunci cuvîntul, prea puțini au pus umărul. Acum, la analiză, oamenii își definesc atitudinea. Indiferentism ? Părerea, că treburile de ansamblu,’ ho- tăririle nu il privesc direct ?e „lucrătorul de rînd" ? mpotriva apatiei s-au ridicat glasuri ferme : muncim toți, răspundem toți, indiferentismul nu trebuie să-și mai afle adepți.Mă grăbesc cu o precizare, rezultind din observațiile mele de reporter : n-am sesizat niciodată, ca în ultima vreme, atita exigență in relațiile de muncă, spre a se pune capăt

tindăleliî, descUrcărelii pe cont propriu, lucrului de mîntuială, aranjamentelor, abuzului de putere. Toate acestea — nestopate ferm— nu pot fi decît spre paguba noastră, a tuturor. Dacă m-aș referi doar la județul Hunedoara, analizele semestriale au arătat limpede că toate succesele ce s-au obținut în sectorul ' minier, la numeroase in- ■ treprinderi și pe ogoare își au o primă explicație toc- : mai in atitudinea responsabilă față de muncă, fată de obligațiile profesionale..'De-a lungul anilor am cunoscut nu puțini oameni în formare, unii porniți da - Ia sat către oraș, cu gin- dul Ia meserii. I-am siciit cu nenumărate întrebări, vrînd să-mi dau seama cum se prezintă și încotro țintesc. Intr-o primă fază, de acomodare cu munca in uzină ori pe șantier, la întrebarea veche de cînd lumea : ce mai faceți ? — răspunsul venea prompt, a- celăși : „Facem și noi ce ni ee spune...". Dacă li se spunea să lucreze ceva, lucrau ; dacă nu, cu atît mai bine, ziua trecea mai ușor... într-o a doua fază, după cursuri de calificare și de reciclare, după antrenarea în activități obștești, au in- . ceput să se intereseze de meserie și să-și dea silința cum se cuvine, chiar și fără prea numeroase în- | demnuri. Și-abia după încă ; I o vreme au deschis ochii către cei din jur. Așa s-au integrat, .treptat, în colectivele de muncă, gindind și simțind pentru toți. Pu- nînd interesele generale ; deasupra celor personale. Ei sînt azi oameni de atitudine, adesea neîndurători cu abaterile, cu metehnele altora — aflați încă in perioada de formare.îmi pare că in motnen- ‘ tul de fată cele mai severe critici . sînt (și se cer) îndreptate împotriva . incompetentei, ce încă ne Încurcă treburile «1 ne păgubește. Există azi. la noi, toate condițiile pentru a se ajunge la o înaltă pregătire profesională. Tre- , bule să mai existe și bună- 1 voință. Cînd bunăvoința u- nuiâ sau altuia se lasă așteptată. este firesc să intervină cei din jur cu asprimea cuvenită. Cite un recalcitrant, supus judecății colective, își anunță desprinderea de colectiv. Are să plece, are să-și caute un alt loc de muncă, nu știe unde, dar se găsesc destule... Ceilalți insistă : unde ?, unde să mai descoperi un loc de tîndăleală ?— cine să mai lucreze in locul tău ? ,1 Este unul din nenumăratele semne că instruirea profesională șl e- ducația politică au dat re-, iultate.Citeva drumuri prin țară mi-au întregit imaginea realizărilor materiale ții'p ultima vreme — uzjne noj- case noi, șantiere... Ka presus de toate, m-au ini teresat relațiile de munciși atitudinea față de muncă. Spiritul revoluționar, intransigența față de toi ce ne mai ține pe loc mi se pare a fi o realizare de mare preț.
FIȘIER SOCIAL

RĂSADUL

George-Radu 
CHIROVIC1

Zilele acestea mi-am 
amintit de o împrejurare 
mai de demult, cînd un 
cooperator agricol mai 
virstnic, foarte priceput 
intr-ale grădinăritului, i 
se plingea altuia că trea
ba, pe-atunci, nu mergea 
bine, așa cum ar fi do
rit-o el și cei care lucrau 
la zarzavaturi. De ce ? 
Din pricina unui t teh
nician agricol nemaipo
menit de orgolios și în
căpățînat, gata oricind să 
se amestece in toate și 
mai mult să strice decit 
să dreagă... Discuția din
tre cei doi cooperatori se 
purta la gura sobei, că
tre sfirșitul unei ierni 
îndepărtate; după ce-a 
ascultat păsul omului 
nostru — care era briga
dier la grădina C.A.P.-ului 
și-l știau toți ca pe unul în 
stare să înceapă lucrul 
cu noaptea-n cap și să-l 
încheie tîrziu în seară, 
sau dacă temperatura 
fluctua prea mult, fugea 
noaptea la răsaduri, să le 
acopere, să le descopere, 
după caz, așadar perso
naj înzestrat cu un ales 
simț de răspundere — 
celălalt i-a zis să se 
lase păgubaș și să treacă 
la alte treburi, unde-o 
fi, ce rost are să Se ne
căjească de pomană... 
Dar brigadierul virstnic 
a spus răspicat :

— Asta nu se poate : 
eu am pus răsadul, eu 
trebuie să-l scot.

Adică, dacă mai este 
necesară vreo explicație, 
responsabilitatea lui nu

ține de scripte, de mo
dificarea, de azi pe mâi
ne, pe hlrtie, acolo, in 
vreun registru, a îndato
ririlor ce-i revin, ci de ceva infinit mai profund, 
de un contract afectiv 
încheiat cu însuși pă
mântul, cu sămânța, cu 
viața vegetală care-i pe 
cale să dea rod... Mi s-a 
părut atunci că replica 
lui ilustrează, ■ extraordi
nar de pregnant, ce în
seamnă a pune interesele 
generale, colective, vi
tale, deasupra propriilor 
interese..

Cită dreptate a avut 
omul nostru nu numai in 
vorbă, cit, mal ales, 
în fapt, aveam s-o con
statat abia peste ctțiva 
ani, cînd, revenind în 
aceleași locuri, l-am gă
sit în fruntea coope
rativei agricole de pro
ducție, ajunsă, într-un 
interval de timp destul 
de scurt, milionară, ceea 
ce nu-i de, mirare cind 
în conducere se află 
astfel de conștiințe pă
trunse de spirit revolu
ționar, oameni devotați, 
trup șl suflet, îndeletni
cirii pe care o practică.

— Eu am pus răsadul, 
eu îl scot I

Răsadul proiectează, 
simbolic, o întreagă vi
ziune asupra existenței, 
demnă de milioanele de 
oameni angajați cu toată 
ființa lor la sporirea 
frumuseții și rodniciei 
meleagurilor patriei.

Mihai STOIAN
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CULESUL PORUMBULUI!

.. ;.....

Pretutindeni, forțele satelor 
să fie puternic angajate la

OLT: Prin participarea tuturor locuitorilor de Ia sate,culesul se apropie de sfîrșit

V

(•

Cu aproape 10 zile în urmă, în consiliul unic agroindustrial Dobros- loveni, județul Olt, s-a încheiat recoltarea porumbului de pe cele 4 708 hectare și la numai cîteva zile s-a terminat și transportul întregii producții. Intre timp, multe unități agricole din alte consilii agroindustriale, printre care Vlădila, Oboga, Găneasa, Movileni, au raportat încheierea acestei lucrări. ,Exemplul unităților fruntașe a fost urmat de alte unități, în acest sens folosindu-se din plin formele muncii politice de masă — editarea de foi volante, realizarea de pagini speciale în gazeta locală „Oltul", articole la gazetele de perete ale comitetelor comunale de partid sau ale organizațiilor de bază din unitățile agricole. De asemenea, membrii co- rnandamentului județean, activiștii ’; partid și de stat, activiștii obștești ai; comitetului județean de partid și specialiștii de la organele agricole județene au fost repartizați pe unități agricole, implicîndu-Șe direct In rezolvarea operativă a multiplelor probleme ridicate de campanie. Pină la 22 septembrie, în întreg județul Olt porumbul a fost recoltat de pe aproape 90 la sută din suprafața cultivată. In prezent se culege porumbul de pe ultimele suprafețe, mai cu seamă în unitățile agricole din consiliile agroindustriale situate în nordul județului, unde plantele s-au copt mai tîrziu și în unele unităti din sudul județului, unde culturile au fost irigate și deci au ajuns în faza de coacere In ultimul timp. Cum se explică acest rezultat bun 7

„Ritmul rumbului mul rind muncii, ne-a spus tovarășul Emilian Ștefănescu, secretar al comitetului județean de partid. Am început recoltarea cu precădere pe suprafețele care urmau a fi insămînțate cu cereale de toamnă. în unele unităti agricole s-a recurs și la metoda, larg utilizată de cooperativa agricolă de producție Scornicești, de a depănușa știuleții și de a fringe vîrfurile plantelor, grăbind în acest fel coacerea. Așa cum a stabilit comandamentul județean pentru agricultură,- organizațiile de partid de la sate au mobilizat întreaga forță de muncă la recoltarea manuală a porumbului, concomitent cu folosirea ‘ din plin a forței mecanice. Participarea efectivă a cooperatorilor la recoltare, organizarea muncii pe echipe în cadrul acordului global au permis începerea recoltării pe o singură solă, de Ia o margine, tăierea operativă a cocenilor și eliberarea imediată a terenului. In acest fel mecanizatorii au putut lucra din plin Ia arat .și Ia pregătirea solului în vederea insămînțării păioaselor. în plus, pentru a nu se crea un decalaj între recoltare șl transportul producției, au fost folosite din plin și cele peste 3 000 atelaje din cooperativele agricole de producție și alte aproape 2 000 de atelaje ale gospodarilor. S-au amenajat, de asemenea, baze volante pentru a se scurta distanța de transport din cimp la bazele de recepție. Această experiență ne-a permis să folosim mai bine și mijloacele auto, să facem economie de carburanți.VASLUI: In timp

înalt la recoltarea pose datorește în pri- organizării temeinice a Doresc să subliniez ideea că această campanie s-a acționat în fel incit pe timpul nopții să nu mină porumb pe jos ce se recoltează ziua capătul tarlalelor în de unde imediat se bazele de recepție".Iată, așadar, o bună experiență la recoltarea porumbului de pe cele peste 87 000 hectare cultivate in acest an in județul Olt. Coordonarea competentă a lucrărilor, urmărirea atentă a modului cum se acționează pe teren, ampla mobilizare și participare a cooperatorilor la strîngerea manuală a recoltei de porumb și utilizarea cu eficiență sporită a forței mecanice sint argumente care demonstrează cu prisosință că atunci cînd munca este organizată temeinic rezultatele sînt pe măsură. La obținerea lor au contribuit, totodată, multiplele forme ale muncii politice de masă, utilizate de organele și organizațiile de partid. Campania este, lucru demonstrat, o acțiune de cîteva zile. Ca urmare, nici o oră nu a fost irosită pentru a se strînge întreaga recoltă, rod al unei activități susținute pe parcursul unui an agricol. Tocmai de aceea. In toate, unitățile agricole din județul Olt s-a imprimat re, s-a partea loc, a «pentru aibă eficiență ridicată. Și, după cum s-a văzut, in județul Olt recoltarea porumbului este pe terminate.
Iancu VOICUcorespondentul „Sclnteli"

!n așa ră- totîn lanuri ;se și cară la grămezi mari, transportă la

un înalt spirit de răspunde- statornicit o grijă sporită din fiecăruia și a tuturor la un celor ce lucrează pe ogoare, ca acțiunile întreprinse să

ce bunii gospodari culeg de zor,alții așteaptă să vină combineleDatorită mobilizării Ia muncă a cooperatorilor, a celorlalți locuitori de la sate și a unor însemnate forte umane din diferite unităti industriale, în județul Vaslui porumbul a fost strins, pină în seara zilei de 23 septembrie, de pe 28 500 hectare, ceea ce reprezintă 42 Ia sută din suprafața cultivată. Printre unitățile avansate Ia această lucrare se numără fermele de stat și cooperativele agricole din consiliile agroindustriale Banca, Negrești. Murgeni, Huși, Bir- lad, Fălciu, Codăești și Zorlcni. „Specific acestei toamne este coacerea simultană a porumbului în întreg județul — ne spunea inginerul Mihai Popescu, director la direcția agricolă județeană. Aceasta a permis ca recoltarea să înceapă, în același timp, în toate zonele". Interlocutorul nostru s-a referit și la măsurile întreprinse de comandamentul jude- . țean pentru urgentarea acestei lucrări. Am urmărit pe teren. în cîte- va unităti. cum se aplică aceste măsuri.La C.A.P. Rebricea, din consiliul ’roindustrial Negrești, toti locuito- , satului s-au mutat în cîmp. Or-

ganizați în echipe, care lucrează în acord global, cooperatorii au recoltat manual peste 750 hectare, aproape 80 la sută din suprafața cultivată. Știuletii, încărcați repede în căruțe, erau transportați imediat la bazele de recepție.în consiliile agroindustriale Pu- iești, Ștefan cel Mare și Dimitrie Cantemir, cadrele de conducere ale unor unități agricole și consiliile populare, în loc să mobilizeze pe toți locuitorii satelor la recoltarea manuală a porumbului, așteaptă ca. această lucrare să fie efectuată numai cu combinele. In aceste condiții, nu-i de mirare că în unitățile respective — cooperativele agricole din comunele Iana, Gugești, Alexandru Vlahuță, Mălușteni, Corni, Dimitrie Cantemir, Cretești și altele — porumbul a fost, strins de pe suprafețe cu' totul neînsemnate. în timp ce. pe ulițele acestor localități pot fi văzuți zilnic numeroși cetățeni fără să se ocupe de ceva, consiliile populare comunale respective nu acționează în spiritul prevederilor legii cu privire la obligativitatea participării la

lucru, pe timpul campaniei agricole, a tuturor locuitorilor.Iată două moduri cu totul diferite de a înțelege răspunderea cu care trebuie să se acționeze acum la recoltare. La C.A.P. Delești, toate forțele celor șase sate, în frunte cu primarul și cu președintele cooperativei, se aflau în cîmp, Ia recoltarea porumbului. Aici, în timp scurt, recolta a fost strînsă de pe 610 hectare din cele 934 cultivate. In schimb, la C.A.P. Telejna, unitate vecină cu prima, din cauza slabei participări la muncă, porumbul a fost recoltat doar de pe 80 de hectare din 385, cite se află în cultură.Asemenea situații criticabile, de felul celor menționate, nu sînt singurele în județ. De aceea, este de datoria organizațiilor comunale de partid și a consiliilor populare să acționeze mai hotărit, potrivit legii, pentru mobilizarea tuturor forțelor apte de muncă la strîngerea în timp scurt și fără pierderi a recoltei. Exemplele bune, demne de Urmat, nu sint prea departe.
Petru NECULAcorespondentul „Sclnteli"

IDEALUL UNITĂȚII
{Urmare din pag. I)tor gravate In inimă și In minte cuvintele lui Iancu și Bărnuțiu că firea ii așezase pe toți în ațeeași patrie ca feapreună să asude lucrind-o și tot, .Ănpreună să se bucure de dulceața Spadelor ei, că voind a-și împlini dealul național românii nu aveau COget dușman în contra celor de alt ■î’eam, că România nouă, întregită 'ifoiau să o construiască pe temelia egalității naționale, a respectului reciproc, a conlucrării frățești, che- mînd pe maghiari, secui și sași, ps ♦oți cei pe care-viata îi așezase pa pămîntul românesc să li se alăture în lupta pentru progresul țării și al tuturor fiilor săi. Așa gîndeau la Alba Iulia muncitorii, țăranii, intelectualii legați de popor, și în acest spirit s-au adoptat hotărîrile istorice de la Începutul lui decembrie 1918.Și istoria a dat dreptate celor ca au gîndit astfel. Pentru că In România unită a sporit înzecit puterea celor care năzuiau la o lume nouă, mai bună și mai dreaptă. Pentru că, avînd în frunte un conducător încercat și clarvăzător, partidul comunist, oamenii muncii aveau să adauge istoriei naționale noi pagini de eroism revoluționar, de fierbinte patriotism, de înaltă răspundere pentru soarta patriei, purtînd nenumărate bătălii spre'a înlătura orînduirea întemeiată pe exploatare, pășind apoi pe drumul deschis în August ’44 la edificarea socialismului.în anii evului nostru socialist ș-au petrecut transformări revoluționare profunde, care au schimbat din temelii chipul țării, viața oamenilor. Poporul a devenit unic deținător al puterii în stat, singur stăpîn al destinelor sale. Toate aceste transformări au dat noi temeiuri, o forță de neclintit bunului celui mai de preț al poporului nostru — unitatea și independenta națională. Prin asigu-

rarea deplinei egalități în drepturi a tuturor fiilor tării, fără deosebire de naționalitate, prin puternica dezvoltare economică a tuturor zonelor țării, s-au creat condiții propice pentru afirmarea egală, deplină a personalității, a aptitudinilor creatoare și a vocației constructive a tuturor cetățenilor țării. Un cadru larg democratic, unic in felul său, asigură accesul nemijlocit al fiecărui cetățean la muncă, la învățătură, la viata so- cial-politică, la elaborarea politicii partidului și statului nostru, la soluționarea problemelor obștești. O vastă și sușținută activitate de modelare a unui om adine pătruns de drepturile și îndatoririle sale cetățenești a avut binefăcătoare urmări pentru întărirea conștiinței de sine a poporului nostru. Și toate acestea la un loc au rodit în ferma convingere a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, că România este mamă bună fiii ei.Cu firească mîndrie, tru popor socotește că consolidării neîntrerupte noastre national-statale, cel măi bogat în împliniri zintă perioada inaugurată greșul al IX-lea, de cînd partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușcscu, că tot ceea ce s-a întreprins și s-a înfăptuit in acești ani a fost îndreptat cu o exemplară consecvență spre cimentarea unității națiunii noastre socialiste, spre întărirea frăției tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Iată de ce întregul nostru popor vede în ctitorul României contemporane, in președintele său, tovarășul Nicolae Ceaușcscu, simbolul viu al unității noastre, rostind strins îngemănate numele țării, al partidului, al marelui său conducător — „Partidul — Ceaușescu — România" — semn limpede că in inima sa ele sînt Ia fel de strins Ie

pentru totiîntregul nos- pc drumul a unității răstimpul îl repre- de Con- în fruntea
Si

gate, că poporul întreg îl înconjoară cu dragostea și încrederea sa, fiind ferm hotărit să-l urmeze neabătut spre a sui în anii ce vin noi trepte spre fericirea noastră, a tuturor.Stau mărturie acestei realități' definitorii mosfera triotică trecută, lucru a statului Ceaușescu, Elena Ceaușescu, în județele Mureș și Cluj, adinca rezonanță a îndemnului rostit de secretarul general al partidului la marea adunare populară din municipiul Cluj-Napoca : „Peste două luni vom sărbători 65 de ani de Ia realizarea statului național unitar, de la unirea Transilvaniei cu România — cerință vitală a dezvoltării națiunii noastre care a creat condițiile afirmării puternice a poporului nostru în lume, a forței sale creatoare. Să sărbătorim acest eveniment istoric cu noi succese în toate domeniile de activitate 1 Să demonstrăm că poporul nostru, sub conducerea partidului, unit în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, este ferm hotărit să facă totul pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru întărirea continuă a forței națiunii noastre, a unității, independentei și suveranității patriei noastre — România !“La 65 de ani de la Marea lui Unire poporul român este mai strins unit ca oricind, în jurul partidului, al secretarului său general, adăugind noi valori și frumuseți patrimoniului creat de îiiaintași, socotind că poate fi cinstire mai înaltă fată generațiile ce ne-au premers ne-au lăsat moștenire o Românie beră și unită, decit a lăsa celor vin după noi o Românie și mai puternică, și mai mîndră, floare aleasă între florile lumii.

a • României de astăzi at- de puternică însuflețire pa- în care, în săptămîna s-a desfășurat vizita de conducătorului partidului și nostru, tovarășul Nicolae împreună cu tovarășa

nu de și lice
/

cinema
0 Misterele Bucureștilor : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18: 
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11.15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN (23’71 01) 
— 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18) 20. La gră
dină — 20.45.
0 Aventuri la Marea Neagră : FES
TIVAL (15 63 84) — 9: 12; 16; 19. ME
LODIA (12 06 83) — 9: 12: 16; 19.
0 B.D. la munte șl Ia mare : AURO
RA (35 04 66) — 9: 11,15; 13.30; 15,45:
18; 20, LIRA (îl 71 71) — 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;
13,30; 15.30: 17,30: 19,30.
0 Atunci i-am condamnat pe toți Ia 
moarte: COTROCENI (49 48 48) — 15; 
17,15; 19,30.
O întoarcerea din iad : FEROVIAR 
(50 5140) — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18:

20, CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,15; 
13.30: 15.45: 18: 20,15.
0 Alo, aterizează străbunica : PA
CEA (60 30 85) — 15.30; 17.30: 19.30.
® întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu : 
VIITORUL ai 48 03) — 15.30: 18.30.
O Haiducii lui Șaptecal : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17.15; 19.30, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 14.15: 13,30: 15,45: 18: 20. 
® Melodii Ia Costinești — 15; 17: 19: 
Trandafirul galben — 13,30 : FLACĂ
RA (20 33 40).
© IntUnire cu tinerețea : CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11,15: 13,30: 15.45: 18: 20. 
© Competiția : SALA MICA A PA
LATULUI — 17.15: 20.
© Primăvară pentru o oră — 9; 10,45: 
12.30; 14; 15.30; Ultimul vals — 17; 
19,15 : DOINA (16 35 38).
© Visul de argint al alergătorului : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15: 
15,30: 17.45: 20.
0 Vraciul: STUDIO (59 53 15) — 10: 
13: 16: 19.
0 Valui verde : GRIVITA (17 08 56) — 
9: 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20.
© Iubire fără soare : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11: 13;. 13.30 ; 17,45; 20.

20.

® Nimic nu ne stă In cale : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17,15; 19,30.
© Hotel Palace : UNION (13 49 04) — 
9.30: 11.30: 13.30.; 15,45: 18; 20.
0 Contrabandă la vamă : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16: 18; 20.
® Elvis : SCALA (11 03 72) — 8.45: 11: 
13.15; 16.30; 18: 20,15. FAVORIT
(45 31 70) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18: 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11.15; 
13,30: 15.45: 18: 20.15.
O Femeia dispărută : FLAMURA
(85 77 12) — 9: 11; 13,15! 15.30; 17,45; 
20. GLORIA (47 46 75) — ' -----
13,30: 15.45: 18 : 20.16.
© Contesa Walewska :
(16 29 17) — 9; 11,13; 13,30:
20,30, la grădină — 19,45.
G Dubiu delict : DACIA (50 35 94) — 
9; 11,15; 13,30: 15.45; 18: 20.
G Omul păianjen se Întoarce : VOL
GA (79 71 26) — 9: 11.15: 13.30: 15,45: 
18; 20, ARTA (213186) — 9; 11; 13: 
15: 17.15; 19, la grădină — 20.
® Ancheta a stabilit: TOMIS (21 49 46) 
— 9: 11.15: 13.30: 15,45: 18; 20.
© Despărțire temporară : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) “ ----- "

0; 11,15

CAPITOL 
15,45; 18;

15; 17,30; 20.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, vineri, conducerea delegației Consiliului Federal al Tineretului din R.F. Germania, care participă în aceste zile la o întîlnire prietenească cu reprezentanți ai tineretului din România.Cu acest prilej au fost evocate bunele raporturi de colaborare dintre cele două țări, care se dezvoltă continuu, pe baza înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel. A fost evidențiat rolul ce revine tinerei generații din Europa, din întreaga lume în lupta pentru, reluarea cursului spre destindere, menținerea și consolidarea păcii, înfăptuirea dezarmării, și in primul rind a dezarmării nucleare, pentru edificarea unei lumi mai bune și maiLa primire a fost prezent Bensch, însărcinat cu afaceri R.F. Germania la București.
Cronica zilei

Primire la primul ministru

U.R.S.S.; Un mare bazin

carbonifer în sudul lakuției

drepte.Peter a.i. al

ta Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România s-a deschis, vineri, expoziția fotodocumen- tară cu tema „60 de ani de la răscoala populară antifascistă din Bulgaria". Expoziția înfățișează. în imagini sugestive, aspecte privind cauza și desfășurarea răscoalei populare antifasciste din Bulgaria, din 1923, care a avut loc sub conducerea Partidului Comunist Bulgar, Sint redate documente ce evidențiază solidaritatea poporului român cu lupta dreaptă a poporului bulgar.în alocuțiunile rostite la festivitatea de deschidere, Nicolae Cioroiu, directorul muzeului, și Atanas Gheorghiev, consilier al Ambasadei bulgare’ Ia București, au subliniat cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare pe multiple planuri statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comupist Bulgar, între cele două țări și popoare.Au participat Ion Popescu-Puturi, membru al C.C. al P.C.R., directorul Institutului de studii istorice și so- cial-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., Mihai Dulea, adjunct de șef de sectie la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe. Ion Găleteanu, secretar de stat Ia Consiliul Culturii și Educației Socialiste, activiști de partid și de stat, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenti Todor Stoicev, ambasadorul R.P. Bulgaria la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul încheierii misiunii sale în tara noastră, ambasadorul Finlandei. Olli Bergman, a oferit, vineri, un cocteil.Au participat Constantin Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere. ai unor instituții centrale, oameni de știință și cultură, generali, reprezentanți ai cultelor, ziariști.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați Ia București, membri ai corpului diplomatic.
★La invitația Comitetului National pentru Apărarea Păcii, ne-a vizitat tara o delegație a Comitetului păcii din Suedia, formată din Lotta Johns- son, membră a conducerii comitetului, și Leif Tornltind, membru al redacției ziarului „Pace și solidaritate", editat de Comitetul suedez al păcii.Oaspeții au avut convorbiri Ia Comitetul National pentru Apărarea Păcii. C.C. al U.T.C., Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, redacția revistei „Lumea" și Consiliul județean Teleorman al F.D^J.S., au vizitat obiective industriale, și turistice Teleorman.în cadrul un schimb reri în legătură cu rolul pentru pace, al 'opiniei promovarea cauzei păcii rării internaționale, în lupta pentru încetarea cursei Înarmărilor, pentru dezarmare.

agricole, social-culturale din București și județultntrevederilor de informații a avut loc Si de pă- mișcărilor publice în și colabo-
★Galeria „Căminul artei" din Capitală găzduiește, începînd de vineri, o expoziție de sculptură mică din R.P. Polonă.Expoziția reunește piese realizate din diverse materiale, semnate de 45 de artiști polonezi contemporani.La vernisaj au rostit alocuțiuni criticul Dan Grigorescu și Bronisla- wa Malukow, director adjunct al Oficiului, de expoziții din Poznan, care au subliniat originalitatea tematică și de tratare artistică a sculpturilor prezentate, evidențiind importanța expoziției în cadrul relațiilor de colaborare cultural-artistică existente intre România și Polonia.La festivitatea de deschidere au participat membri ai conducerii Uniunii artiștilor plastici, oameni de artă și cultură, un numeros public.A fost prezent Bohuslaw Stahu- ra, ambasadorul Poloniei la București. (Agerpres)

O Răzbunarea haiducilor s GRADI
NA FESTIVAL (15 63 84) — 19.45.
® Cobra : LUCEAFĂRUL
9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15;
la grădină — 19.30.
0 Imperiul contraatacă : 
GLORIA (47 46 75) — 20.
0 Fata care vinde flori : 
TOMIS (21 49 46) — 19,30.

(15 87 67) —
18,15: 20.15,

GRADINA

GRADINA

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 15; Gaițele — 19: (sala Ate
lier) : Gimnastică sentimentală — 19. 
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic (in afara abonamentului). 
Dirijor : Mihai Bredîccanu. Solistă : 
Rita Bouboulidl (S.U.A.) — 1B.
0 Teatrul de operetă (14 8011) : My 
Fair Lady — 19.
0 Teatrul „Luda Sturdza BuJandra"

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. CHINEZĂ; In construcție—un

Bazinul carbonifer Neriungrl, din sudul Iakuțiel, al doilea ca mărime din Uniunea Sovietică, concentrează, pe o suprafață de 80 000 kinp, 40 de miliarde tone de cărbuni cocsifjcabili de calitate superioară. Punerea in valoare a acestei mari bogății naturale a început recent, iar exploatarea cărbunelui se face cu mijloace tehnice moderne — excavatoare și autobasculante de mare capacitate, alte utilaje de inaltă productivitate.
R. S. F. IUGOSLAVIA

modern combinat siderurgicLa Shanghai, pe malul sudic al fluviului Yangzl, se află in plină construcție un nou combinat siderurgic. După darea în funcțiune a obiectivelor prevăzute in primă etapă, combinatul va produce anual peste 8 milioane tone de fontă, oțel și laminate. In timp ce se lucrează in ritm susținut la înălțarea furnalelor, oțelă- riei și Iaminoarelor, o serie de obiective auxiliare au și fost date in exploatare. Paralel cu folosirea unei mari cantități de materiale noi, se introduc tehnici și tehnologii avansate, metode de executare mecanizată a lucrărilor.Combinatul va fi dotat cu tehnica cea mai modernă. Inclusiv cu convertizoare de 300 de tone cu insuflare de oxigen, precum și cu echipamente de mari dimensiuni. în vederea reducerii consumului de energie, se fac pregătiri pentru valorificarea gazelor Si căldurii rezultate din procesul de producție. Potrivit calculelor specialiștilor, prin aplicarea noilor soluții tehnice, consumul de energie al combinatului va reprezenta doar un sfert din cel al unei unităti siderurgice clasice, de aceeași capacitate. Totodată, procesele tehnologice vor fi automatizate și controlate de calculatoare electronice. Concomitent cu executarea lucrărilor de construcție, combinatul. care va produce prima șarjă de oțel in anul 1985, își pregătește cadrele de specialiști de care va avea nevoie.
întreprindere construita în timp-record8 000 de persoane lucrează în cadrul noii întreprinderi de polipro- pilenă „Viskoza" din Loznica — R.S. Serbia. Ea a fost înălțată intr-un timp record : numai '19 luni. Zilele acestea, cînd s-a împlinit primul an de la intrarea ei în ' lectlvul s-a bucurat frumos : un venit milioane de dinari, rea întreprinderii în de la elaborarea proiectului la Intrarea în producție, s-a pat o singură echipă de tineri cialiști, ceea ce s-a dovedit
R. D. GERMANĂ

funcțiune, code un bilanț net de 20 deDe construi- totalitatea sa, pină ocu- spe- mult

mai avantajos decit in cazul in care fiecare etapă ar fi revenit altei echipe.Produsele noii întreprinderi - scrie publicația „Les Nouvelles You- goslaves" - sînt absorbite în proporție de două treimi de industria alimentară, artele grafice ți o serie de alte domenii ale economiei iugoslave, în timp ce o treime este destinată exportului, in vederea acoperirii cheltuielilor legate de importul unor echipamente și materii prime.
Din reziduuri de mase plastice 

— produse utileîn economia națională a R-D. Germane se acordă o atenție tot mai 'mare recuperării reziduurilor menajere din mase plastice. în cadrul întreprinderilor industriei chimice se înființează noi secții și se pun în funcțiune instalații pentru transformarea diferitelor ambalaje din material plastic • într-o masă din care se confecționează noi produse, p instalație de acest gen, existentă la uzinele din Șteudniz, prelucrează lunar aproximativ 40 de tone de' material plastic, recuperat din șase județe.

în întreprinderile respective, consumul de energie pentru reutili2a- rea maselor plastice reprezintă doar 15 la sută din cantitatea de energie necesară fabricării unor produse similare noi.în urma rezultatelor obținute, în R.D.G. s-a trecut la organizarea unor puncte speciale pentru achiziționarea reziduurilor menajere din mase plastice. 300 de asemenea puncte s-au înființat pină prezent in diferite localități. in

R. P. BULGARIA

Noi tehnologii 
în legumicultura

La Institutul de legumicultură 
„Marița" din Plovdiv, specialiștii 
bulgari au propus pentru a fi apli
cate in practică 30 de noi soiuri de 
legume, tehnologii moderne și mo
dalități avansate de organizare a 
muncii — informează agenția B.T.A. 
Au fost obținute noi soiuri de to
mate timpurii, cu o productivitate 
ridicată. Selecționerii institutului ; 
au obținut, de asemenea, soiuri noi 
de cartofi, ardei, fasole și varză. In 
colaborare cu complexul de profil 
„Gheorghi Dimitrov", specialiștii 
Institutului „Marița" au elaborat și 
produs linii tehnologice pentru în
treținerea culturilor legumicole, in
tre care o instalație hidraulică 
automată cu dispozitiv electronic, a 
cărei utilizare asigură o creștere 
considerabilă a productivității mun
cii in legumicultură.

R. P. UNGARĂ

R. P. MONGOLA ,
în R.P. Mongolă se desfășoară 

numeroase acțiuni in cadrul „Anu
lui elevului", proclamat in baza u- 
nei hotărîri a C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. în
trecerile organizate Intre școli șl 
elevi pentru rezultate cit mai bune 
la învățătură și in activitatea de 
aplicare a cunoștințelor in prac
tică, numeroasele expoziții organi
zate cu acest ‘prilej scot in evidență

„Anul elevului
dezvoltarea înv ățămtnt ului tn ___
puterii populare, tn ultimul cinci
nal și-au început activitatea 130 de 
școli noi, numărul lor ajungind in 
prezent, in întreaga țară, la aproa
pe 900. 14 000 de învățători și pro
fesori își consacră activitatea in
struirii tinerei generații, din rindul 
căreia cresc tot mai mulți munci
tori de înaltă calificare și specialiști 
in cele mai diverse domenii de ac
tivitate.

anii

Valorificarea 
energiei solare

In perioada actualului plan cinci
nal al R.P. Ungare, fondurile desti
nate cercetărilor in sfera utilizării 
energiei Soarelui și pentru produ
cerea de colectoare solare se ridică 
la circa 100 milioane de forinți — 
informează agenția M.T.I. In inter
valul menționat urmează să fie 
produse ori achiziționate colectoare 
solare cu o suprafață totală de 3 000 
mp. Se prevede crearea pină tn 
1985 a unei baze industriale care să 
poată asigura utilizarea energiei 
Soarelui pe o scară mai largă, pre
cizează agenția citată. Această sur
să de energie se preconizează a fi 
folosită cu precădere pentru încăl
zirea apei menajere și pentru usca
rea unor produse agricole.

Aceste activități se alătură efor
turilor ce vizează înscrierea in cir
cuitul economic și a energei eolie
ne, geotermale și a biogazului.

In noaptea 
de 24 / 25 septembrie 
ORA UNU VA DEVENI

ORA ZEROConform Decretului Consiliului de Stat din 19 mai 1979 privind stabilirea orei oficiale de vară pe teritoriul Republicii Socialiste România, în ultima duminică a lunii septembrie se revine Ia ora oficială de iarnă, care pentru acest sezon este ora Europei răsăritene. Așadar. în noaptea de 24 spre 25 septembrie, sîmbătă spre duminică, ora 1,00 devine ora zero. Ziua de 25 septembrie va fi astfel cea mai lungă zi din acest an, ea avînd 25 de ore.Potrivit prevederilor aceluiași decret, programul tuturor activităților economico-sociale rămîne neschimbat. în transportul de călători rămîne în vigoare actualul mers al trenurilor. Pentru trenurile internaționale, circulația lor a fost corelată direct, prin grafice, cu mersul trenurilor din țările vecine. De asemenea, rămîne neschimbat orarul curselor TAROM interne și internaționale.Deci, atenție ! în noaptea de sîmbătă spre duminică ceasurile de pe întreg cuprinsul tării vor fi date Înapoi eu o oră. (Agerpres)
vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre ti septembrie, ora 21 — 27 
septembrie, ora 21. In țară : Vreme 
schimbătoare. Cerul va fl variabil, mai 
mult noros In nordul și estul tării, 
unde, pe alocuri, va ploua. In rest, 
ploi izolate. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat, cu intensificări locale in 
Moldova. Muntenia, Dobrogea, precum 
și la munte, predomlnînd din sectorul 
nordic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 4 șl 14 grade, izolat mal 
coborite în depresiunile intramontane, 
iar cele maxime între 14 și 24 de grade.

(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19,30.
9 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Nu 
pot să dorm — 20.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi 
tineri din Verona — 19.
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Șapte martori — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"

. (15 56 78, sala Savoy) : Belmondo al 
Il-Iea — 19,30.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Se caută un bărbat
0 Ansamblul
(13 13 00) : "
— 18,30.
0 Teatrul
Cintărețul
0 Teatrul .. ___
Recreația mare — 17.
0 Teatrul „Țăndărică" . .
Jocuri de poeți, jocuri de copii — 17; 
(în parcul Titan) : Puiuț — 18,30.
0 Circul București (11 01 20); Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 16: 
19,30.

— 19.30.
„Rapsodia română" 

La Izvor de dor și ctntec

evreiesc de stat 
tristeții sale — 
l„Ion Creangă"

de 39 70) : 
18,30.
(12 90 64) s

(ÎS 23 77)

® în prima zi a competiției preo- limpice de la Los Angeles, ce se■ desfășoară pe lacul Casitas, unde vor avea loc anul viitor întrecerile din cadrul JO, sportivul român Costică Olaru a obținut victoria în cursa de canoe simplu pe distanta de 500 m, cu timpul de 2’01”92/100. După cum arată agenția Reuter, mondial Costică Olaru.nia, a obtinut în proba de sprint a canoelor o victorie detașată, scontată de specialiștii prezent! la Lake Casitas".Alte rezultate : caiac — I 500 m bărbați : Andreas Stahle (R.D.G.) — l’49”28/100; caiac — 1 500 m femei : Eva Rakusz (Ungaria) — l’59”87/100: caiac — 2 500 m bărbați : Oliver și Matthias Seack (R.F. Germania) — l’36”33/100.• Campionatele mondiale de lupte greco-romane au continuat in Palatul sporturilor din Kiev, vineri fiind programate primele meciuri la categoriile 52 kg, 62 kg, 74 kg, 90 kg și plus 100 kg. în primul tur al categoriei 74 kg, reprezentantul României. Ștefan Rusu, a obtinut o victorie clară Ia_puncte_(13—2) în fața campionului la categoria Ilie Matei limită (prin ___ . _ . . .acordată in min 2 și 37”) pe Ao Jun (R.P.D. Coreeană). în turul trei ai categoriei 68 kg. Ștefan Negrișan l-a întrecut la puncte pe Antonio Lopez (Cuba).® Meciurile etapei a 5-a a campionatului diviziei A la fotbal se vor disputa astăzi, după următorul program :Sportul studențesc — Universitatea Craiova (stadion „Sportul stu- dențesc‘.‘) ; Steaua — Politehnica Iași (stadion ,;Steăua“).Corvinul Hunedoara — F.C. Bala Mare ; A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul Ploiești ; Chimia Rm. Vîlcea — Rapid ; F.C. Bihor Oradea — Jiul Petroșani ; Dunărea C.S.U. Galați — Dinamo ; S.C. Bacău — C.S. Tîrgo- viște ; F.C. Olt — F.C. Argeș Pitești.Toate partidele vor începe la ora 17,00.Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte de la meciurile etapei. Transmisia se va efectua pe programul I, cu începere de la ora 16,55. Meciul Dunărea C.S.U. Galați — Dinamo București va fi transmis in direct de televiziune.

„campionul din Româ-

S.U.A. Jim Andre, iar 90 kg, sportivul român l-a depășit înainte de superioritate evidentă.

0 între 28 septembrie și 2 octombrie se vor desfășura la Haskovo (Bulgaria) întrecerile celei de-a 24-a ediții a Balcaniadei de tenis, la care și-au anunțat participarea echipele Greciei, României, Iugoslaviei, Turciei și Bulgariei.Din formația masculină a României fac parte Florin Segărceanu, Andrei Dîrzu și Dumitru Hărădău, căpitan neiucător fiind Alexe Bardan.Selecționata feminină a țării noastre are în componentă pe Lucia Romanov, Daniela Moise, Florența Mihai, Maria Romanov. Căpitanul nejucător al echipei este Ștefan Georgescu.
0 La Ostrava a început tradiționalul turneu internațional de box „Memorialul Prohaska", la actuala ediție fiind prezenți 106 pugiliști din 11 țări, printre care și România.In gala inaugurală, la categoria semimuscă, boxerul român Eroi Giafar l-a învins la puncte, cu o decizie de 4—1, pe S. Gelhar (R.D. Germană). La aceeași categorie, cubanezul Torres a dispus la puncte de cehoslovacul Misko. In limitele categoriei mijlociemică, Dănuț Călin (România) a pierdut la puncte meciul disputat în compania lui E. Kaczmarek (Polonia).
0 In runda a 4-a a turneului internațional de șah „Memorialul Bora Kostici" de la Vîrșet,-marele maestru român Mihai Șubă l-a învins în 41 de mutări pe Tarjan (S.U.A.). Kapelan a pierdut la Agzamov, Djurici a cîș- tigat la Adorjan, iar partida Gligo- rici — Raikovici s-a încheiat remiză, în clasament conduce Agzamov cu 3,5 puncte, urmat de Cebalo — 3 puncte (1), Tarjan — 3 puncte, Mihai Șubă ocupă locul 8 cu un punct și o partidă întreruptă.

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO A EXCURSIILOR SEPTEMBRIE 1983I : 29 33 48 79DIN 23Extragerea50 69 7Extragerea77 19 6 40ExtragereaIn atenția30 septembrie 1983 va avea loc o nouă tragere a excursiilor Loto I
a Il-a : 34 90 16 59 88

20 51a IlI-a : 63 11 participanților : vineri
t

PROGRAMUL 1
Telex
Din marea carte a patriei 
Cinci miliarde de oameni (color) 
Să cînte copiii 1
Ora de muzică (partial color) 
La sfîrșit de săptămînă (parțial 
color)

16.45 Săptămtaa polities
17,00 Telesport
18.45 Serial ștlintltio (color) 
19,05 Reportaj *83
19,20 1001 .de seri
19,30 Telejurnal (partial colori

11,00
11,05
11.30
11.50
12,05
13,00

19.45 Pentru dezarmare, pentru pace
20,00 Estrada muzicală
20,15 Teleenciclopedia
20.45 Film serial (color). „Rotile"
21,35 Ce mică e vacanta mare I Emisiu

ne de varietăți
22.30 Telejurnal (parțial, color) 0 Sport
22.45 Invitații Televiziunii.

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
19.45 Pentru dezarmare, pentru pace
20,00 Estrada muzicală
20,15 Film serial „Arabela"
20.45 Meridianele umorului si ctnteculul
21.45 Portret muzical
22.30 Telejurnal ® Sport
22, So Bună seara, fete, bună seara, 

băieți 1
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VOINȚA POPOARELOR EUROPENE

și distrugerea celor existente!

cerut stăvilirea celor nucleare, precum și măsuri urgente pentru preîntâmpinarea pericolului, de războiLa Lisabona a avut loc o mare demonstrație populară in cadrul căreia participant au cursei înarmărilor, in primul rind a
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Ji
ț împiedicată staționarea

FINLANDA: Sd fie

noilor rachete(Agerpres). — înHELSINKI 23 nici o împrejurare în Europa nu trebuie să fie staționate noi rachete nucleare, a subliniat secretarul general al Asociației luptătorilor pentru pace din Finlanda, Johannes Pakaslahti. într-un articol publicat în ziarul „Tiedonanta- ja“, el a subliniat că trebuie să se negocieze in continuare, iar noile rachete să nu fie amplasate chiar dacă tratativele de la Geneva nu vor ajunge în acest an la o încheiere cu succes. Este important, a relevat Pakaslahti, să fie împiedicată staționarea noilor rachete și să se reducă armamentele nucleare din Europa, ca un pas, în direcția lichidării tuturor arsenalelor- nucleare.

AUSTRIA: „Politica echilibrului intimidării 
să fie înlocuită cu politica echilibrului rațiunii" VIENA 23 (Agerpres). — Politica echilibrului intimidării trebuie Înlocuită cu o politică a echilibrului rațiunii — a declarat fostul can- . celar austriac Bruno Kreisky, președintele Partidului Socialist din Austria, prezentînd la Viena documentul „Declarația P.S.A. in problemele păcii și securității", transmite agenția A.P.A. Este necesar, se subliniază în document, ca in primul rind tratativele de la Geneva să nu eșueze, iar tentativele de a se ajunge la un consens să continue. în al doilea rînd trebuie să se ajungă la o soluție constructivă la negocierile de la Viena privind reducerea echilibrată a trupelor și arma-

mentelor și măsuri adiacente în Europa centrală.Kreisky a amintit că Europa este. în prezent, cea mai militarizată zonă a ’ lumii. Aici se află față în față milioane de soldați și imense cantități de arme de distrugere în masă. Dacă la negocierile de la Geneva și de la Viena nu se va ajunge la nici un rezultat — a subliniat el — Europa se va transforma definitiv într-o imensă tabără militară cu . mijloace moderne de ducere a războiului. Totodată, Partidului Socialist din se pronunță in favoarea zone denuclearizate în părți ale lumii.
de ducere documentul Austria creării de diferite

R. F. GERMANIA: Ample manifestări în 
„Săptăminii de acțiune"

cadrul

ANGLIA: împotriva 
comerțului cu arme O și se Ia

LONDRA 23 (Agerpres). — amplă acțiune în favoarea păcii dezarmării este programată să desfășoare săptămina viitoare,Londra, în centrul financiar al orașului. Organizatorii acțiunii, arată agenția U.P.I., intenționează, astfel, să atragă atenția asupra activității „instituțiilor financiare direct implicate în comerțul cu arme".

BONN 23 (Ager
pres). — Mișcarea 
pentru pace și dezar
mare din R.F. Germa
nia a anunțat că la 
acțiunea de blocare a 
Cartierului general al 
forțelor aeriene ame
ricane din Europa, 
programată la 14—16 
octombrie, in semn de 
protest împotriva des
fășurării rachetelor 
nucleare cu rază me
die de acțiune pe te
ritoriul vest-german,

vor lua parte peste 
1 000 de persoane. Po
trivit agenției United 
Press International. 20 
de asociații și organi
zații care se opun pla
nurilor N.A.T.O. in 
acest sens — reunite 
la Kaiserslautern — 
și-au anunțat deja 
participarea la aceas
tă acțiune de la baza 
militară Ramsteîn. cel 
mai mare aerodrom 
militar din Europa oc
cidentală care ar urma

probabil,să devină, probabil, 
locul de amplasare a 
rachetelor. Blocqreg 
celor .trei intrări prin
cipale ale bazei se în
scrie în cadrul mani
festărilor de protest 
ale „Săptăminii de ac
țiune", organizată 
întreaga țară de la 
la 21 octombrie și 
care vor participa 
potrivit estimărilor 
circa un milion 
persoane.
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SCHIMB DE MESAJE IA NIVEL INALT ROMANO-BRITANICE
Primul ministru al Marii Britanii a primit pe vicepreședintele 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaLONDRA 23 (Agerpres). — în cadrul vizitei pe care o întreprinde în Marea Britanie, la invitația guvernului acestei țări, tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, s-a întîlnit cu Margaret Thatcher, prim-ministru al Marii Britanii.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii. Socialiste România, s-au transmis un mesaj de salut cordial Maiestății Sale regina Elisabeta a Il-a și ducelui de Edinburgh, precum și primului ministru, Margaret Thatcher, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului britanic urări de progres și prosperitate.Primul ministru britanic a mulțumit în modul cel mai călduros pentru mesajul și urările transmise și a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu salutări cordiale și cele mai bune urări, precum și urări de prosperitate poporului român.Primul ministru a evocat în mod elogios vizita de stat întreprinsă în Marea Britanie in iunie 1978, de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, cit și convorbirile prilejuite de vizită intr-o serie de probleme importante ale actualității internaționale.în cursul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială; de stimă și înțelegere reciprocă, a fost analizată evoluția raporturilor româno-britanice în diferite domenii. în context, s-a reliefat că întil- nirile la nivelul cel mai înalt vor continua să fie un factor determinant în dezvoltarea cuprinzătoare a relațiilor bilaterale, ' subliniindu-se totodată necesitatea dezvoltării contactelor și consultărilor la toate nivelurile și în toate domeniile de interes reciproc.Apreciindu-se cu satisfacție că relațiile tradiționale de prietenie șl colaborare dintre < România și Marea Britanie, dintre poporul român și

poporul britanic cunosc un curs ascendent pe multiple planuri, s-a reafirmat hotărîrea celor două țări de a lărgi colaborarea bilaterală, reciproc avantajoasă în toate domeniile, subliniindu-se in mod deosebit necesitatea extinderii relațiilor politice, economice, tehnico-științifice șl culturale.întrevederea a prilejuit un schimb de păreri asupra unor probleme actuale ale vieții internaționale și în special ale edificării. securității și cooperării europene. A fost salutată încheierea cu rezultate pozitive a reuniunii de la Madrid consacrate securității și cooperării în Europa și s-a subliniat importanța hotărîrii de convocare a conferinței consacrate măsurilor de creștere a încrederii, securității și pentru dezarmare in Europa.în timpul convorbirilor au fost abordate, totodată, aspecte privind necesitatea realizării dezarmării, și în primul rînd a celei nucleare, adoptării unor înțelegeri care să ducă la. oprirea amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune, la reducerea și distrugerea celor existente, la eliminarea oricăror arme nucleare de pe continent, depunerii unor eforturi susținute pentru promovarea destinderii, securității in lume.A fost subliniată importanta reducerii cheltuielilor militare, in primul rind ale statelor cel mai puternic înarmate, și folosirii fondurilor eliberate pentru dezvoltarea economico-socială, inclusiv a țărilor in curs de dezvoltare.S-a subliniat importanța Instaurării unei mai largi colaborări între toate națiunile lumii, pentru soluționarea conflictelor exclusiv pe calea pașnică, a negocierilor politice, pentru asigurarea unui climat de pace și înțelegere internațională.La întrevedere a participat Vasile Gliga, ambasadorul Republicii Socialiste România în Marea Britanie.
Sesiunea Comisiei mixte româno-finlandeze 

de comerț și cooperare economicăHELSINKI 23 (Agerpres). — în perioada 19—23 septembrie la Helsinki au avut loc lucrările sesiunii a XIII-a a Comisiei mixte româno- finlandeze de comerț și cooperare economică, industrială și tehnică. Cu acest prilej au fost analizate noi posibilități privind creșterea și diversificarea în continuare a schimburilor economice bilaterale și s-au

convenit măsuri pentru lărgirea cooperării economice dintre România și Finlanda, inclusiv pentru cooperarea in terțe țări.La semnarea protocolului sesiunii au participat reprezentanți ai M.A.E. Finlandez.Delegația română a avut o întrevedere cu Seppo Lindblom, ministrul industriei și comerțului.

NAȚIUNILE UNITELucrările Adunării Generale a O.N.U
Luni vor începe dezbaterile politice generale

NAȚIUNILE UNITE 23. — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : 
Adunarea Generală a O.N.U. a hotărit vineri in unanimitate admiterea 
ca membru cu drepturi depline in Organizația Națiunilor Unite a tinăru- 
lui stat Saint Kitts și Nevis, situat in Marea Caraibilor, fostă colonie a 
Marii Britanii, care și-a dobîndit independența la 19 septembrie 1983. 
Anterior, conform procedurii stabilite prin prevederile Cartei Națiunilor 
Unite, Consiliul de Securitate a adoptat o rezoluție, cu unanimitate de 
voturi, prin care a recomandat Adunării Generale primirea în organi
zația mondială a tinărului stat.Prin admiterea acestei țări In O.N.U., numărul membrilor marelui forum mondial al națiunilor a ajuns la 158, respectiv de peste trei ori mai mult decit la fondarea O.N.U. în 1945, dovadă concludentă a marilor prefaceri înnoitoare ce au loc în viața politică a lumii.Reprezentanții grupurilor regionale la O.N.U., care au luat cuvintul cu acest prilej in plenara Adunării Generale conform procedurii existente la Națiunile Unite, au relevat că acest act marchează un nou păs pe calea eliminării ultimelor vestigii ale colonialismului, a triumfului inexorabil al luptei popoarelor pentru autodeterminare, libertate, independență și o viață demnă, de sine stătătoare, precum și pe calea materializării vocației de universalitate a Organizației Națiunilor Unite. S-a subliniat, totodată, că atit principiile unanim recunoscute ale dreptului și legalității, cit și experiența și cerințele inseși ale derulării normale a raporturilor interstatale au impus cu tărie adevărul potrivit căruia toate statele, . mari, mijlocii sau mici, au dreptul și îndatorirea de â participa plenar la

viața internațională în condiții de deplină egalitate de a lua pajrte la elaborarea și adoptarea soluțiilor în toate problemele contemporane, de care depind înțelegerea, cooperarea și progresul națiunilor, pacea și securitatea generală.în continuare, în plenul Adunării Generale au fost aprobate ordinea de zi a celei de-a 38-a sesiuni, adoptată anterior în Biroul Adunării, și repartizarea celor 142 de puncte de pe agendă între plenara Adunării Generale și cele șapte comisii principale. Cu aceasta s-a încheiat prima săptămînă a dezbaterilor celei de-a 38-a sesiuni.Luni, 26 septembrie, va începe una dintre cele mai importante etape ale sesiunii — dezbaterile politice generale din plenara Adunării Generale. Vor lua cuvîntul conducătorii delegațiilor statelor membre ale O.N.U. — șefi de stat și V„' guvern, miniștri de externe și alțî plenipotențiari — care vor prezenta puncte de vedere de principiu, evaluările și propunerile lor în legătură cu marile probleme ale vieții internaționale actuale.Situajia din LibanBEIRUT 23 (Agerpres). — Președintele Libanului, Amin Gemayel, a avut convorbiri telefonice cu președintele Egiptului, Hosni Mubarak, regele Hassan al II-lea al Marocului, emirul statului Kuweit, Jaber Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, și prințul moștenitor al Iordaniei, pe care i-a informat în legătură cu „rezultatele contactelor în curs menite 6ă ducă la o încetare a focului in Liban" — informează agenția France Presse, reîuind o relatare a postului oficial de radio libanez.Pe de altă parte, agenția M.E.N. Informează, citind surse oficiale libaneze. că ministrul libanez al afacerilor externe, Elie Salem, a discutat cu trimisul special american în Orientul Mijlociu. Robert McFarlane, proiectul unui nou acord cuprinzător de încetare a focului, care include formula angajării unui dialog național.

Vineri s-au produs noi schimburi de focuri intre armata libaneză șl milițiile Partidului Socialist Progresist Libanez (P.S.P.)-druz. Milițiile P.S.P. — relatează agențiile Reuter și A.P. — au continuat să bombardeze cartierele rezidențiale ale Beirutului și zona palatului . prezidențial, precum și localitățile Souk El Gharb. Kaifoun și Shweifat.Pe de altă parte, un comunicat militar' francez, reluat de agenția France Presse. a anunțat că avioane franceze de pe portavionul „Foch" au bombardat baterii ale forțelor „antiguvernamentale" din zona muntoasă a Libanului.Agenția A.P. relevă. In același timp, citind surse libaneze, că avioane militare americane de tip „F-14" au efectuat zboruri de recunoaștere deasupra capitalei libaneze.
0 declarație a ministrului 
de externe al R.P. ChinezeBEIJING 23 (Agerpres). — Oprirea cursei înarmărilor, reducerea incor- dării internaționale și ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare reprezintă cele trei probleme-cheie ale situației actuale pe plan mondial — a declarat ministrul chinez al afacerilor externe. Wu Xueqian, într-un interviu acordat ziarului „China Daily", citat de agenția China Nouă.Ministrul chinez a apreciat, totodată, că țările dezvoltate trebuie să le ajute pe cele in curs de dezvoltare. Nordul trebuie să-și schimbe atitudinea rigidă și să înceapă negocieri globale cu Sudul asupra problemelor urgente ale relațiilor reciproce, a spus el.

! AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

LA GENEVA S-A DESCHIS SESIUNEA COMISIEI CONSULTATIVE PERMANENTE COMUNE SOVIETO-AMERICANA menită să
Ieontrțbuie la transpunerea în viață a obiectivelor și prevederilor Tratatului privind limitarea sistemelor
I de apărare antirachetă și ale Acordului provizoriu privind unele măsuri în domeniul limitării armamentelor strategice ofensive încheiate intre U.R.S.S. și S.U.A.- la 26 mai 1972, precum și ale Acordului privind măsurile in vederea diminuării primejdiei izbucnirii unui război nuclear încheiate între cele două țări la 30 septembrie 1971 — informează agenția T.A.S.S.

NUMIRE. Președintele Ciprului, Spyrbs Kyprianou, l-a numit pe Gheorghios Iacovou în funcția de ministru al afacerilor externe, in locul Iui Nikos Rolandis, care a demisionat. După cum precizează agențiile France Presse si A.P, noul ministru a fost director general în Ministerul Afacerilor Externe al Ciprului.

al unui clan mafiot hntrerțat intr-un 
trafic de droguri cu o „cifră de afa
ceri" de ordinul multor milioane de 
dolari — informează agenția Asso
ciated Press, citind surse ale poli
ției locale. Cel arestat se află pe 
lista celor mai periculoși mafioți 
implicați in asasinate și în traficul 
de heroină și are un frate, Pietro, 
căutat de poliție in legătură cu asa
sinarea, anul trecut, la Palermo, a 
generalului Carlo Alberto dalia 
Chiessa, figură marcantă din rinduț 
celor angajați in combaterea 
Mafiei.

I

I
I

CAPTURAREA. LA PALERMO, 
A UNUI PERICULOS MAFIOT. In 
urma unei razii efectuate cu spriji
nul elicopterelor, intr-o suburbie a 
orașului 
italiană 
Antonio

sicilian Palermo, poliția 
a izbutit să-l captureze pe 
Vernengo, cunoscut ca șef

REALEGERE. Senatorul Jean Lecanuet, primar al orașului Rouen, a fost reales președintele Uniunii pentru Democrația Franceză, care, împreună cu Adunarea pentru Republică. este principala componentă a opoziției in Franța. l

CONCERTAREA EFORTURILOR TUTUROR STATELOR PENTRU RELANSAREA ECONOMIEI
MONDIALE - CERINȚĂ STRINGENTĂ A PROGRESULUI ÎNTREGII UMANITĂȚI ■2. Întărirea colaborării între țările în curs de dezvoltare pentru accelerarea progresului lor economico-social

Un rol important considerăm că trebuie să-l aibă colaborarea mai 
activă între țările în curs de dezvoltare. Se impune întărirea solidarității 
și colaborării lor, atît pentru soluționarea cu forțe proprii a unor pro
bleme ale dezvoltării, cît și pentru a trata cu rezultate mai bune cu 
țările dezvoltate, în vederea realizării unor înțelegeri corespunzătoare 
și trecerii la înfăptuirea noii ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

La dificultăți globale — 
soluții globale, Viafa economică mondială, așa cum este oglindită în recentele rapoarte anuale ale instituțiilor internaționale de specialitate (F.M.I., B.I.R.D., G.A.T.T.,U.N.C.T.A.D.), s-a înrăutățit considerabil în ultima vreme. Criza economică, comercială, financiară și monetară — care, de fapt, s-a transformat intr-o criză structurală, cit largi implicații sociale și politice — se resimte cu putere în întreaga lume. Producția mondială, practic, stagnează, schimburile comerciale dintre state sînt într-un pronunțat declin, iar sistemul financiar internațional este pe cale să cedeze presiunilor la care este supus.Deși globală, criza afectează în mod deosebit țările în curs de dezvoltare, a căror situație s-a înrăutățit și mai mult, ceea ce a dus la adîncirea decalajelor dintre statele bogate și cele sărace.Pe măsură ce asemenea fenomene se prelungesc și se acutizează — actuala criză este considerată drept cea mai îndelungată și mai gravă din ultima jumătate de veac — se ridică tot mai insistent întrebarea : care este totuși calea de ieșire ?Evoluțiile de pină acum din economia mondială au dovedit că de

pășirea crizei nu depinde numai de redresarea țărilor dezvoltate, ci și de crearea condițiilor necesare progresului mai rapid al statelor în curs de dezvoltare. Pentru crearea unor astfel de condiții, o mare importanță are acordarea unui sprijin mai substanțial țărilor rămase în urmă de •către statele avansate. Dar tendința țărilor capitaliste dezvoltate este nu numai de a ignora interesele statelor în curs de dezvoltare, ci și de a încerca să iasă din criză pe seama lumii sărace. Astfel, veniturile proprii în devize ale țărilor rămase in urmă — principala sursă de finanțare a programelor lor de dezvoltare — au fost serios amputate, âtit prin restringerea cererii țărilor bogate de produse provenite din țările sărace, cît și prin ridicarea de noi bariere comerciale de către primul grup de state în,calea exporturilor celui de-al doilea grup de state. Totodată, accesul țărilor „lumii a treia" la sursele externe de finanțare a dezvoltării a fost practic blocat, in special prin practicarea de către statele industrializate a unor dobinzi exagerat de mari. Deosebit de nociv este și faptul că, în timp ce invocă propriile dificultăți generate de criză pentru a „justifica" reducerea dramatică a ajutorului oficial pentru dezvoltare, statele avansate alocă în scopuri 

militare sume de 20 de ori mai mari decit acest ajutor. Toate acestea s-au repercutat deosebit de puternic asupra țărilor în curs de dezvoltare, a căror datorie externă depășește în prezent 600 miliarde de dolari. Ca urmare, numeroase țări sărace au trebuit să-și reducă drastic programele de dezvoltare.Or,. este știut că marile discrepanțe între nivelurile de dezvoltare a diferitelor state se află la înseși originile actualei crize, care afectează toate statele, inclusiv pe cele dezvoltate. Cu alte cuvinte, interesul țărilor avansate nu este de a submina, ci de a sprijini eforturile de dezvoltare ale statelor rămase în urmă.în actualele condiții se impune ca țările avansate să asigure soluții pentru înlăturarea poverii datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare și sporirea substanțială a fondurilor pentru facilitarea progresului lor ; convenirea de modalități practice pentru reducerea și stabilizarea dobinzilor la niveluri rezonabile și pentru lărgirea accesului țărilor rămase in urmă la creditele internaționale ; eliminarea măsurilor protecționiste : realizarea unui transfer substanțial de tehnologii moderne către țările in curs de dezvoltare ; adoptarea unor programe spe

ciale de ajutorare a acestor țări în domeniile agriculturii, industriei, transporturilor și in alte sectoare care să .asigure o mai bună valorificare a propriilor resurse materiale și umane, progresul lor economic și social.
Temeiuri obiective pentru 

o strînsă conlucrare. în ace" lași timp, se impune întărirea colaborării și întrajutorării țărilor în curs de dezvoltare. Această cerință își are profunde temeiuri obiective.Astfel, in ciuda marii diversități a condițiilor social-economice, ca și a nivelului de dezvoltare ce caracterizează statele din această categorie, ele au interese de bază și aspirații fundamentale comune : abolirea vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste și instaurarea unor relații interstatale noi, de egalitate, echitate și respect reciproc : asigurarea unui climat de pace și colaborare internațională ; lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state și edificarea unei noi ordini- economice internaționale.De asemenea, țările in curs de dezvoltare concentrează uriașe resurse materiale, și umane, apreciabile disponibilități financiare și chiar tehnică modernă, care, printr-o lar

gă colaborare și întrajutorare reciprocă, ar putea fi mai bine puse in valoare, ceea ce ar accelera progresul lor economic și social.Preocuparea țărilor în curs de dezvoltare pentru lărgirea colaborării lor in diverse domenii de activitate și-a găsit expresie in înființarea a numeroase organisme de cooperare regională și subregională, cum sint‘: „Sistemul economic latino-ameri- can“, „Pactul Andin", „Piața comună a Americii Centrale". „Comunitatea economică a Africii de vest" sau „Asociația economică din Asia de sud-est". Asemenea organisme urmăresc sprijinirea țărilor membre in vederea creșterii producției prin cooperare in industrie și în alte sectoare de bază ale economiei, prin îmbunătățirea aprovizionării cu materii prime și a desfacerii produselor realizate, prin inițierea de măsuri menite să apere interesele statelor respective în raporturile economice cu țările dezvoltate.Paralel cu eforturile de a extinde și perfecționa cooperarea regională și subregională s-a acționat tot mai insistent pentru lărgirea colaborării între toate țările în curs de dezvoltare. Un moment important in direcția întăririi conlucrării pe plan internațional a statelor „lumii a treia" l-a constituit adoptarea, la reuniunea ministerială a „Grupului celor 77“ de la Arusha (februarie 1979), a nrimului Plan de acțiune pe termen mediu privind prioritățile globale ale cooperării economice intre țările in curs de dezvoltare.Desigur, țările în “Curs de dezvoltare nu privesc cooperarea dintre ele ca un sistem de relații închise, ci au în vedere raporturi economice largi între toate statele, fără deosebire de grad de dezvoltare, potențial sau orînduire. Noua ordine economică mondială nu poate fi decit opera comună a tuturor popoarelor. De aceea, țările dezvoltate sînt chemate să contribuie la realizarea proiectelor de cooperare economică intre statele în curs de dezvoltare care prezintă un interes reciproc. Aceasta cu atit mai mult cu cit extinderea cooperării dintre statele rămase in urmă ar fi in interesul nu numai al țărilor în cauză, ci și al progresului general. Dacă „lumea a treia" va reuși să-și atingă obiectivele propuse (sporirea, pină in anul 2000, a ponderii sale în producția industrială la 25 la sută și in comerțul internațional la 30 la sută), economia mondială iși va găsi un mai bun 

echilibru, ceea ce va contribui la asigurarea unei dezvoltări stabile și dinamice.
Solidaritatea României — 

în fapte Pronunțindu-se consecvent pentru întărirea solidarității și colaborării cu țările in curs de dezvoltare, România socialistă, ea însăși țară in curs de dezvoltare, oferă un exemplu concludent în această direcție. Dezvoltarea amplă a relațiilor de colaborare cu statele in curs de dezvoltare constituie rezultatul punerii în aplicare a uneia dintre orientările de bază, programatice, ale politicii externe a țării noastre, face parte integrantă din ansamblul politicii de largă deschidere internațională pentru care militează cu perseverență președintele Nicolae Ceaușescu, politică definită cu claritate de’ congresele partidului. In spiritul acestei politici, România întreține relații de colaborare pe toate planurile — politic, economic,.tehni- co-științific, cultural — cu cvasitota- litatea statelor în curs de dezvoltare, relații puternic stimulate de vizitele întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in aceste țări, de documentele de mare importanță semnate cu aceste prilejuri.O ilustrare concretă, materială a unei asemenea orientări o constituie dezvoltarea schimburilor comerciale du statele în curs de dezvoltare într-un ritm accelerat, superior ritmului de creștere a ansamblului raporturilor economice externe ale țării noastre. Ca urmare, ponderea țărilor în curs de dezvoltare în comerțul exterior românesc a sporit de Ia 4,9 Ia sută în 1964 Ia 7 la sută in 1970 și Ia aproape 30 la sută in 1982. Acest grup de țări se situează în prezent pe locul al doilea în relațiile economice externe ale României.Cele peste 130 de obiective economice din state în curs de dezvoltare Ia realizarea cărora particiDă țara noastră, activitatea societăților mixte in domeniile industriei, agriculturii, construcțiilor, transportului, comerțului : asistenta tehniaă sub divers? forme, sprijinul acordat de România pentru pregătirea de cadre naționale din aceste țări reliefează pregnant solidaritatea in fapte a partidului și statului nostru cu popoarele care luptă pentru o dezvoltare liberă, independentă.Cu deosebită fermitate acționează țara noastră, ca membră a „Grupului celor 77“ și ca invitată la activitatea 

mișcării de nealiniere, pentru unirea pe plan internațional a eforturilor țărilor în curs de dezvoltare. în vederea instaurării unor relații noi intre state, de egalitate și echitate, care să permită lichidarea . gravei anomalii pe care o reprezintă actuala împărțire a lumii în țări bogate și țări sărace. în acest scop, numeroase propuneri prezentate de România la O.N.U. sau în organismele sale specializate au izvorit din preocuparea ei constantă de a găsi căile întăririi solidarității și colaborării cu statele in curs de dezvoltare în lupta împotriva subdezvoltării, a politicii imperialiste și colonialiste, pentru o nouă ordine economică internațională.
Actualitatea ideii unei în- 

tîlniri la nivel înalt, e®1® cit 88 poate de semnificativ că înseși țările dezvoltate se întîlnesc periodic, iși .elaborează o strategie comună în problemele economice, citeodată și politice, precum și in domeniul vieții internaționale. Chiar la ultima reuniune a U.N.C.T.A.D., de lă Belgrad. s-a văzut clar că țările capitaliste dezvoltate se situează pe poziții asemănătoare, acționind Împreună — adesea pentru menținerea vechilor lor privilegii, pentru perpetuarea unor stări de inechitate și injustiție. Cu atît mai mult se impune, așa cum a propus președintele României, organizarea unei întîl- niri Ia nivel înalt a țărilor in cura de dezvoltare, care ar da posibilitatea statelor respective să elaboreze de. comun acord o strategie asupra activității viitoare, atit in ce privește conlucrarea mai strinsă între ele în direcția dezvoltării economico-so- ciale cu forte proprii, cit și pentru stabilirea unor puncte de vedere unitare la negocierile cu țările dezvoltate.în toate acestea își găsesc expresie preocuparea României, a președintelui Nicolae Ceaușescu pentru întărirea continuă a solidarității și colaborării tuturor țărilor în curs de dezvoltare, hotărîrea, partidului șl statului nostru de a-și spori contribuția la înfăptuirea marelui deziderat al umanității de edificare a unei lumi eliberate de spectrul sărăciei și mizeriei. în care toate națiunile să se bucure de binefacerile progresului și civilizației.
Gh. CERCELESCU
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