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,se definește prin gîndire 

și acțiune eficientă, 
revoluționară

Stilul de muncă al organelor și organizațiilor de 
partid, al comuniștilor în general, reprezintă un 
concept cu multiple semnificații, afirmat puternic 
în viata politică, economică și socială a tării, con
cept determinat de complexitatea sarcinilor, a pro
blematicii pe care le implică impresionantele di
mensiuni ale edificării socialismului, rapidele și 
profundele mutații din structura societății noastre. 
Tocmai de aceea necesitatea perfecționării continue 
a stilului de muncă, raportarea lui permanentă la 
obiectivele ce urmează să fie înfăptuite se impun 
ca un imperativ de stringentă actualitate.

Noi trăsături definitorii, noi coordonate, ale per
fecționării stilului de muncă în consens cu cerin
țele atît de complexe ale conducerii activității din 
economie, știință și cultură și-au găsit o clară de
finire în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ținută la Consfătuirea do lucru pe problemele 
muncii organizatorice și politico-educative de la 
Mangalia. Dealtfel,. însăși activitatea ■ teoretică și 
practică a secretarului general al partidului, cali
tățile de excepție ale personalității sale de eminent 
militant revoluționar — rapiditatea, perspicacitatea 
și profunzimea gîndirii, capacitatea extraordinară 
de a organiza și însufleți masele în slujba cauzei 
unor idealuri înălțătoare, inepuizabila energie și 
putere de muncă, consecvența în înfăptuirea hotă
rârilor- stabilite. înalta răspundere față de prezentul 
și viitorul țării, dinamismul și cutezanța în abor
darea și soluționarea celor mai dificile probleme 
ridicate în anii luptei pentru eliberarea națională 
și socială și, mai apoi. în cei ai edificării orânduirii 
socialiste — sînt un strălucit exemplu de stil de 
muncă revoluționar pentru toți comuniștii, pentru 
toți oamenii muncii.

Situînd în centrul preocupărilor realizarea hotă- 
rîrilor celui de-al XII-lea Congres și ale Conferin
ței Naționale ale partidului, ale orientărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al parti
dului, privind dezvoltarea economico-socială a so
cietății noastre în etapa actuală și în perspectivă, 
fol.osirea tuturor pîrghiilor pentru creșterea eficien
tei economice,- înfăptuirea programelor .de perfec
ționare a mecanismului economico-financiar, a sis
temului de retribuire a muncii, traducerea în viață 
a obiectivelor noii revoluții agrare, organele și 
organizațiile de partid sînt chemate să pună în 
valoare întreaga lor capacitate politico-organiza- 
toricăîn mobilizarea și unirea într-un singur -.învoi 
a energiilor tuturor oamenilor muncii. Dih această 
perspectivă, alegerea căilor și mijloacelor pentru 
a transpune pe tărîmul faptelor obiectivele stabi
lite devine un atribut major al activității politico- 
organizatorice. „Este vorba — așa cum sublinia 
secretarul general al partidului la Consfătuirea de 
la Mangalia — de a acționa în direcția îmbunătă
țirii generale a stilului și metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de partid". Ceea ce so
licită din partea organelor. și organizațiilor de 
partid să asigure în permanență cuprinderea, abor
darea, și soluționarea cu maximă operativitate a 
tuturor problemelor ce mal apar, promovarea cu 
îndrăzneală a noului în toate sectoarele de activi
tate, cunoașterea exactă, operativă a modului în 
care se derulează producția industrială și agricolă, 
a tendințelor negative, a piedicilor și lipsurilor ce 
se mai manifestă în diferite sectoare, intervenția 
promptă pentru lichidarea grabnică a acestora, re
partizarea judicioasă a forțelor, dezvoltarea mai 
puternică a democrației de partid, afirmarea spi
ritului critic și autocritic, perfecționarea muncii 
și conducerii colective, paralel cu creșterea răs
punderii personale, organizarea mult mai riguroasă 
și temeinică a controlului îndeplinirii hotărîrilor, 
întărirea continuă a legăturilor cu masele largi de 
oameni ai muncii.

Toate acestea impun ca pretutindeni să se afir
me mai pregnant corelarea strînsă a metodologiei 
de lucru cu noile sarcini tot mai complexe. Astfel, 
declanșarea și desfășurarea unei acțiuni de an
vergură presupune, odată cu fixarea clară a obiec
tivelor urmărite, o amplă activitate politico-organi- 
zatorică, în forme și metode diverse, aplicate in
tr-o anume succesiune, armonios îmbinate, care să 
concure spre finalitatea dorită. în acest sens, se
cretarul general al partidului preciza : „Munca de 
organizare, de repartizare a forțelor și de cuprin
dere a tuturor sectoarelor de activitate este esen
țială pentru o bună •conducere de partid și de stat".

Una din trăsăturile fundamentale ale stilului de 
muncă al organelor și organizațiilor de partid tre
buie s-o constituie aplicarea fermă, cu consecvență 
ip viață a hotărîrilor de partid și legilor țării, a 
propriilor programe și hotărîri. Pentru că hotărîrile, 

■ planurile de muncă, oricît de bune ar fi, valorea
ză prea puțin dacă nu sînt înfăptuite la timp și cu 
eficiență scontată. Pentru traducerea lor în viață 
este obligatoriu să se știe cine răspunde de înde
plinirea fiecărei prevederi în parte și în ce ter
men. Numai respectind cu rigoare această exigen
tă, o organizație de partid va putea să-și ducă Ia 
bun sfirșit ceea ce și-a propus. Iată de ce, pe bună 
dreptate, s-a at’ras atenția asupra necesității ca or
ganizațiile de partid să stabilească sarcini concrete 
fiecărui comunist, care să raporteze periodic -în
(Continuare în pag. a IV-a)

RECOLTAREA 
psate si îrt® să lie urgentată prin foteirea 

deplină. clitaM a tuturor forțelor
în săptămîna care se încheie, oamenii 

muncii din agricultură, folosind din plin 
timpul bun din această perioadă, au reușit 
să facă un măre volum de lucrări la recol
tarea porumbului și ă celorlalte culturi tîrzii. 
Se poate spune că mecanizatorii, cooperato
rii, ceilalți locuitori ai satelor, in sprijinul 
cărora au venit și oameni ai muncii de la 
orașe, și-au făcut datoria muncind de zor 
la strîngerea, transportul și depozitarea roa
delor toamnei. Care este stadiul acestor lu
crări ?

PORUMBUL a fost strâns, pînă în seara 
zilei de 23 septembrie, de pe o suprafață de 

. 1 147 000 hectare, reprezentând 53 la sută din 
suprafața cultivată din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste. Această lucrare este pe 
terminate în județul Olt și se află într-un 
stadiu avansat în județele Dolj, Mehedinți 
și în sectorul agricol Ilfov. în zilele oare ur
mează, concomitent cu intensificarea cule
sului, trebuie acordată cea mai mare atenție 
transportării produselor din câmp.

CARTOFII DE TOAMNA. Pînă la data 
amintită, producția a fost strînsă de pe 
106 100 hectare din cele 124 700 hectare cul
tivate în unitățile agricole. Au încheiat re-_ 
coltarea cartofilor unitățile''agricole din ju-" 
dețelp Suceava, Iași, Neamț, Alba, Bistrița- 
Năsăud.

SFECLA DE ZAHĂR se recoltează pe baza 
prevederilor cuprinse în graficele întocmite 
între unitățile agricole și fabricile de zahăr. 
Pînă în seara zilei de 23 septembrie, produc
ția a fost strînsă de pe 8 la su.tă din supra
față.

Săptămîna' care urmează este decisivă pen
tru încheierea lucrărilor de recoltare la 
unele culturi de toamnă. Ăvînd în vedere că 
tot acum se. va trece din plin și la însămîn- 
țări, ■ este necesar ca pretutindeni, printr-o 
temeinică organizare a muncii și participa
rea ia câmp a cooperatorilor și a celorlalți 
locuitori ai satelor, să fie obținute ritmuri 
înalte la recoltarea, transportul și depozita
rea roadelor toamnei.
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Au îndeplinit planul pe 9 luni
38 de unități economice 
din județul

Colectivele de oa
meni ai muncii din 38 
de unități economice 
din județul Teleor
man raportează înde
plinirea 
termen a 
plan la 
producție 
dustrială 
din acest 
ele se- numără 
prinderea de aparata- 
je și accesorii 
treprinderea

înainte da 
sarcinilor de 

indicatorul 
marfă in- 
pe 9 luni 
an. Printre 

între-
și în- 

mecani-
21

Un număr 
unități economice din 
județul Galați au în
deplinit planul pe 9 
luni- la producția mar
fă industrială, 
acestea se află 
tierul naval,_ 
prinderile 
„Electrocentrale"

STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, în procente pe județe, in seara zilei de 23 sep
tembrie, in I.A.S, (cifrele de sus) și in C.A.P. (cifrele de jos)'

Desen de VICTORIA ARGINT

CUVÎNT DE PACE

Ion C. ȘTEFAN

EUROPĂ FĂRĂ RACHETEPENTRU 0
NUCLEARE, PENTRU DEZARMARE,

PACE, DESTINDERE!
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De-a pururi să domnească peste noi 
Un glas de pace și-nfrățire blind. 
S-avem in muncă și-n zidiri eroi, 
Victoriile să le purtăm cintind I

Veniți popoare, glasul ne-ascultați, 
Spre omenire cum răsună lin,
Un glas de pace dreaptă, din Carpați, 
înfiorat de-al tuturor destin I

Să ne sădim ogoarele cu-avint, 
Și pomii cei de mîine, in grădină, 
Domnească peste lume un cuvînt 
De pace și-nțelegere deplină !

Pe tot cuprinsul țării, ample adunări și mitinguri 
ale oamenilor muncii

Atîta timp cit încă nu-i tîrziu, 
Cit armele n-au glas ca să vorbească 
Și continentul nostru încă-i viu, 
Să-ntemeiem o pace omenească I

T eleorman
că „Islaz" din Alexan
dria, întreprinderea 
de țevi sudate Zim- 
nicea, întreprinderea 
de utilaj chimic Tur- 
nu Măgurele, Schela 

petro- 
între-

de producție 
lieră Videle, 
prinderea mecanică 
pentru agricultură și 
industrie alimentară 
Roșiori de Vede. (Stan 
Ștefan, coresponden
tul „Scînteii").

de unități economice 
din județul Galați
de 21 de

între 
șan- 

între- 
„Textila", 

ș.a.

Se estimează că pînă 
la sfîrșitul lunii sep
tembrie cele 21 de 
unități economice vor 
realiza suplimentar o 
producție marfă in
dustrială în valoare de 
331 milioane lei. (Dan 
Plăeșu, coresponden
tul „Scînteii").

MUREȘ : Suplimentar — 150 milioane 
kWh energie electrică

Colectivele de 
geticieni de pe 
trei mari 
ale întreprinderii „E- 
lectrocentrale" Mureș

— Iernut, Fîntînele si 
Tîrnăveni — raportea
ză că în perioada de 
la începutul anului și 
pînă în prezent au li
vrat, peste sarcinile 
de plan, sistemului e- 
nergeti; național 151 
milioane kWh energie 
electrică. Este de re- 

\ marcat că acest suc-

ener- 
cele 

platforme
ces, realizat în princi
pal pe seama exploa
tării utilajelor și agre
gatelor in condiții de 
înaltă eficiență, a fost 

. obținut în condițiile 
economisirii în perioa
da amintită a 225 tone 
combustibil convențio
nal și reducerii consu
mului
milioane 
electrică 
Giurgiu,

propriu cu 4 
kWh energia 

(Gheorghe 
corespon-

dcntul „Scînteii").

„Orașul 
meu- 

orușul 
nostru"

Tinerețea - vîrsta afirmării, 
vîrsta elanului revoluționar

30 de ani, cei din posturile-cheie, 
i dar totuși tineri.

— Și cum sînt acești tineri ?
— Cum să fie ? O generație 

știe ce vrea.
— Și ce vrea ?
Răspunsul avea să ni-1 

tînâra electronistă Mariana 
dău :

— Vrem să fim la curent cu tot 
ce e nou în meseria noastră. 
Vrem ca întreprinderea noastră 
să fie. și în viitor o firmă de pres
tigiu în țară și în lume. Dar pen
tru asta, știm la fel de bine, nu-i 
suficient numai să vrei. Trebuie 
să și muncești. Mult, bine. Și să 
înveți neîncetat — așa cum ne 
îndeamnă în permanență secreta
rul ' general al partidului. Eu 
lucrez într-o secție de echipa
mente complexe destinate expor
tului. Toți colegii mei, inclusiv 
conducătorii formațiilor de lucru, 
sint tiheri. Majoritatea avem 
liceul. Cei mai mulți sîntem stu- 
denți la seral, la politehnică. Fără 
să înveți tot timpul nu poți . ține 
pasul cu noul. Și noi nu vrem 
să rămînem in urmă.

— La noi toată lumea învață — 
întărește secretarul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii. Ion Zam
fir. Și este 
noi, 1 ", . ... ____
de virstă, fiecare, de la muncitor 

.la maistru, de la tehnician. Ia 
inginer,- se străduiește să învețe 
continuu. Fiecare om al uzinei 
este cuprins într-o. formă de

.în cuvîntarea rostită la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii 
organizatorice și. politico-educative, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Trebuie să asigurăm o îmbinare 
mai bună a experienței cadrelor mai în virstă cu experiența, elanul și 
energia cadrelor tinere, promovarea cu mai mult curaj a tineretului în 
diferite domenii de activitate. Și în această privință încep să ■ apară 
unele prejudecăți, după care tinerii e bine să mai aștepte, să capete 
experiență. Nu vîrsta dă neapărat experiența, ci spiritul revoluționar, 
educația pe care trebuie s-o facem cadrelor".

Cu aceste cuvinte vii în memorie, ne-ăm oprit deunăzi în mijlocul 
unei mari familii muncitorești — colecțivul întreprinderii „Electroputere" 
— Craiova. în discuțiile purtate cu comunștii de aici, cu muncitori, 
cadre tehnice și de conducere, cu cei ce au luat întreprinderea practic 
de la zer.o și acum se pregătesc să predea ștafeta, cu tineri pe umerii . 
cărora se va sprijini viitorul acestei importante citadele muncitorești, 
am. încercat să surprindem gîndurile lor, ale tuturor, în fața viitorului. 
Pentru că un dialog despre tineri nici nu poate fi considerat altfel 
decit un dialog despre viitor. Ei, tinerii, prezenți în toate compartimen
tele producției, în cercetare-proiectare, sint cei care preiau din mers 
ștafeta muncii responsabile. Cum sînt pregătiți pentru acest lucru, cită 
încredere se învestește în ei ? — iată întrebarea de la care am pornit 
ancheta noastră.

— Știți ce producea uzina noas
tră acum 33 de ani ? — întreabă 
directorul . întreprinderii, ing. 
Constantin Udrea. Și tot el răs
punde : roabe și grape. Acum 
producem motoare electrice și apa- 

' j complex pentru întreaga 
Și locomotive electrice, 

in zeci și zeci de țări de 
continentele. N-a fost 
ajungem la asemenea 
Dar dacă reușim să ne

ANCHETA SOCIAL-POLITICA

care

dea 
Bă-

rataj 
economie. 
Exportăm 
pe toate 
ușor să 
rezultate.
menținem cu succes printre reali
zatorii unor astfel de produse cu 
înalt grad de tehnicitate, o expli
cație este și faptul că uzina dis
pune de o bogată zestre tehnică, 
in pas , cu ultimele cuceriri ale 
progresului. O zestre pe care am 
sporit-o, prin munca noastră, de 
la an la an. Și pe. care o vom 
îmbogăți și moderniza in per-

manență...- Asemănător e și în ce 
privește oamenii. La noi, „zestrea" 
umană este formată în bună 
parte din tineri. Vrem să creș
tem muncitori care să nu se spe
rie de nou, de greu. Iar faptul că 
le încredințăm, uneori, sarcini 
care par dificile pentru virsta și 
experiența lor, ține de încrederea 
pe care o avem în ei. Greul îi 
stimulează, îi călește. Avem, în 
toate cele patru uzine, directori 
tineri. Conducătorii secțiilor, ai 
atelierelor, șefii de echipă și 
maiștrii sint in majoritate tineri. 
Sigur, niște tineri mai trecuți de

un imbold pentru 
tinerii, faptul că, indiferent

(Continuare în pag. a V-a)

Semnificația 
x unei expresii 

des întâlnite 
la Alexandria

Străbat orașul, cu pasul, pe în
delete. îmi bucui- ochii, urmă
rind jocul liniilor arhitectonice, 
cu fantezie țesute pe verticală ; 
urmăresc cromatica atît de di
versă a fațadelor plăcut acci
dentată de stropii roșii ai muș
catelor din ferestre. Zîmbesc. 
gîndindu-mă că locatarii veniți 
din cine știe ce colț al Teleor
manului, și-au adus cu ei, ca 
semn al vechilor gospodării ță
rănești. florile din grădini, ca 
să-și amintească de unde au 
pornit. Spre râul Vedea, curgînd 
printre sălcii, se întorc balcoa
nele în tencuiala cărora pare 
că. s-a folosit nisipul de. pe țăr
mul mării — sclipește discret 
sub sărutul soarelui sideful roz 
al scoicilor numite ..unghie de 
fată". Printre două rînduri de 
blocuri cu patru etaje se desfă
șoară, dreaptă ca o săgeată. Ca
lea București, cu patru benzi 
de circulație, „topindu.-se“ la 
întretăierea rotundă cu Calea 
Dunării, deschizînd spre inima 
Alexandriei alt bulevard, de-a 
lungul căruia au căpătat deja 
patina vremii clădirile centru
lui civic.

— Centrul civic — ne spune 
viceprimarul Alexandriei, tova
rășul Constantin Constantin — 
s-a construit odată cu noile 
cartiere de pe circumferința 
orașului. El se înfățișa însă, 
după anul 1968, anul de funda
re a noii Alexandrii, ca o floa
re în mijlocul ..mărăcinișului" 
de construcții precare aparți- 
nînd altui ev. Pentru că, să știți, 
orașul s-a reconstruit pornind 
de la margine spre centru, des- 
ființînd de la început, aici, no
țiunea de periferie, cu sensul ei 
de umilință urbană.

— Orașul e frumos, chiar 
foarte frumos, în comparație cu 
alte orașe de cîmpie sau de deal 
sau de munte, care și-au pornit 
ascensiunea în răstimpul ulti
melor aproape două decenii — 
mărturisește Ion colgojan, 
directorul Întreprinderii de con- 
strucții-montaj Teleorman. De 
cîteva ori secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întîlnit cu locui
torii Alexandriei și fiecare vi
zită de lucru a însemnat o con
sultare rodnică privind desti
nul nou al orașului, perspecti
vele lui minunate de dezvolta
re. Și iată, acum, cînd a căpă
tat contur precis și bulevardul 
Libertății — un bulevard pieto- 
nal de mare frumusețe, dînd 
aripi mai viguroase arhitecto
nicii centrului civic — putem 
spune cu adevărat că vechea 
Alexandrie nu mai există, noul 
oraș împlinindu-se rotund, 
armonios.

Bulevardul Libertății miroase 
încă puternic a var și a ciment 
proaspăt turnat. în primăvara 

• acestui an încă mai stăteau în 
picioare, aici, clădiri din paian
tă sau. din chirpici, construite 
într-un alt timp, la repezeală, 
adăpostind mici magazine, loca
luri de foste cârciumi sordide, 
mici ateliere meșteșugărești' de 
tot felul. Completez acest ta
blou. din . amintiri mai vechi, 
cu pavajul din piatră de rîu — 
dispărut acum sub pătura de 
asfalt — pe care vintul toam
nelor purta in vîrtej paiele șl 
praful vechii piețe. Ce a fost 
Alexandria ? Tîrg de cîmpie, la 
răsoîntie de drumuri, trăind 
mai deosebit doar de două, ori 
pe an, cînd se porneau bîlciu- 
rile — prilej de schimb de măr
furi între oraș , și sat ; tîrg. de 
cîmpie. cu negustori de vite și 
de cereale., căpătînd statut de 
oraș pe la 1834, avînd ca indus
trie — după o sută și ceva' de 
ani de existență — o fabrică de 
gheată, două ateliere de timplă- 
rie așa-zis mecanică, două mori, 
șase darace de lină și nu se mai 
știe cite potcovarii. Ideea de 
oraș, da. a existat, dar ea se 
transformă în realitate de^abia 
in anii socialismului și cu deo
sebire în epoca deschisă de 
Congresul al IX-Iea al partidu
lui. cînd urbea de pe malul 
drept al Vedei își făurește mo
dernele sale platforme indus
triale, cuprinzând impunătoarea 
uzină de rulmenți, întreprinde
rea de panouri electrice. între
prinderea de prefabricate din 
beton și multe altele. Și. odată

Dîonisîe ȘINCAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Alexandria timpului de acum, un oraș în întregime renăscut prin dragostea și hărnicia locuitorilor Iul Foto : Sandu Cristian
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O cerință esențială în generalizarea acordului global
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Să produci si să W ia timp toate sortimentele, 
să încasezi Mat contravaloarea lor

LEGUMELE - PRIMA URGENTĂ!

Graficele de livrare sint riguros
ÎNTREBĂRI §1 RĂSPUNSURI în legătură cu Decretul privind calcularea, 

eliberarea și controlul utilizării fondului de retribuire

In cadrul măsurilor instituite de Decretul privind aplica
rea formei de retribuire în acord global și a altor forme de 
retribuire specifice Unor ramuri sau activități și de Decretul 
cu privire la calcularea, eliberarea și controlul utilizării fon
dului de retribuire o importanță deosebită au prevederile 
referitoare la întărirea răspunderii conducerilor de între
prinderi nu numai pentru fabricarea producției fizice, ci și 
pentru vinzarea și încasarea Contravalorii producției reali
zate, pentru accelerarea decontării mărfurilor livrate și, 
respectiv, aprovizionate. In legătură cu semnificația acestor 
prevederi am avut o convorbire cu tovarășul Ion DOBRESCU, 
vicepreședinte al Băncii Naționale.

Care este relația dintre conceptul de autogestiune

și finalitatea procesului de producție ?

în spiritul sl litera noilor regle
mentări referitoare la generaliza
rea acordului global, principală 
sarcină Care revine oricărei în
treprinderi producătoare este rea
lizarea producției fizice, în struc
tura sortimentală Stabilită prin 
plan. ReferindU-se la această pro
blemă, secretarul general al parti
dului. tovarășul NicOlae Ceaușescu, 
accentua faptul că este greșită ten
dința Unor întreprinderi de â rea
liza producție de dragul producției, 
că produsele care se fabrică tre
buie fiecare în parte să răspundă 
unor Cerințe concrete ale econo
miei naționale. în condițiile econo
miei socialiste planificate, cum este 
și economia noastră, orice produs 
prevăzut a fi fabricat are impor
tanța saț orice nOreâlizăre la un 
produs sau la un sortiment puțind 
produce efecte în lanț, greutăți în 
desfășurarea procesului de aprovi
zionare tehnico-materială. Așadar, 
în fiecare întreprindere toate pro
dusele trebuie fabricate ritmic, în 
Condiții Calitative corespunzătoare 
și livrate partenerilor Contractuali 
Ia termenele Stabilite. Firesc, bene
ficiarilor le revine Obligația achitării 
neintîrziate a contravalorii mărfuri
lor aprovizionate. Se desprinde 
cu claritate ideea de bază că orice 
activitate economică trebuie să

ăibă finalitate, să ducă la încheie
rea în condiții normale a ciclului 
bani-marfă-bani. Prin această pris
mă, ultima fază, a vinzării și în
casării contravalorii produselor, este 
esențială pentru înfăptuirea auto- 
gestiunii, întrucît în acest moment 
âl ciclului economic se asigură nu 
iiumai reîntregirea sumelor chel
tuite de întreprindere pentru achi
ziționarea materiilor prime, pentru 
plata consumului de energie și 
combustibil, pentrU achitarea retri
buțiilor și pentru alte cheltuieli de 
producție. Ci și constituirea efecti
vă a venitului' net. format, cum se 
Știe. în principal, din beneficii. Be
neficii care, în conceptul autoges- 
tiunii, sint destinate atît constitui
rii unor fonduri proprii pentru fi- 
hanțarea mijloacelor circulante, ac
țiuni sociale și stimularea perso
nalului muncitor, cit și participării 
la formarea veniturilor generale 
ale statului, necesare dezvoltării 
economiei, ridicării bunăstării în
tregului popor. Toate acestea sint 
argumente care fundamentează in
cluderea indicatorului producția- 
fnarfă vindută și încasată printre 
indicatorii în raport de realizarea 
eărOra se calculează fondul de re
tribuire pentru personalul din con
ducerea unității și personalul ne
cuprins în acord.

Ce funcție economica îndeplinește indicatorul

producție-marfă vindută și încasată?

Din practică a rezultat că pro- 
ductia-marfă vindută și încasată 
este nn indicator sensibil al activi
tății economice, semnalizind cu 
precizie perturbațiile care apar ih 
derularea normală a circuitului e- 
eonomic, neajunsurile, din activita
tea financiară â unei intreptinderi. 
Fără îndoială, prin adoptarea indi
catorului productie-marfă vindută 
și încasată se va înlătura tendința 
unor întreprinderi de a produce 
mărfuri fără desfacere asigurată 
sau de calitate neCorespunzătoarC, 
sporind și preocuparea factorilor 
de răspundere pentru livrarea măr
furilor la termenele contractuale și 
urmărirea încasării. în timp cit 
mai scurt, a contravalorii acestora. 
In controalele efectuate de orga
nele bancare s-au Constatat frec
vente cazuri in care furnizorii, da
torită deficientelor în organizarea 
circuitului documentelor între com
partimentele de desfacere, finan
ciar. contabilitate sau unor negli
jente din partea unor funcționari, 
întîrzie depunerea la bancă sau 
remiterea documentelor de decon
tare pentru încasarea produselor 
livrate. De exemplu, despre ce fel 
de grijă pentru buna gospodărire a 
mijloacelor financiare se poate 
vorbi la întreprinderea ..Vulcan" 
din București, unde organele ban
care atr stabilit că toate documen-

tele de decontare verificate — 763 
la număr, in perioada respectivă, 
în valoare de peste 550 milioane 
lei. — au fost depuse în bancă cu 
întirzieri între 2 și 31 de zile ? Sau 
un alt caz, Ia întreprinderea de ca
sete radio București, unde întirzie- 
rile in depunerea documentelor de 
decontare erau de pină la 62 zile.

Este ilogic, este greu de conceput 
ca muncitorii și specialiștii să de
pună eforturi pentru fabricarea și 
livrarea unor produse, dar din ne
glijență, din proastă organizare, 
din birocratism să nu se întocmeas
că imediat toate formele prin care 
să se încaseze valoarea producției, 
în fond valoarea muncii unui în
treg colectiv. Fără îndoială, o cau
ză determinantă a . unei asemenea 
situații este lipsa unul control exi
gent din partea conducerilor de 
întreprinderi asupra modului cum 
se desfășoară această activitate. 
Introducerea indicatorului ..oroduc- 
ția-marfă Vindută și încasată", de 
realizarea căruia Va deoinde retri
buția conducerii întreprinderii, îi va 
determina cu siguranță pe di-ecto- 
rii, directorii adjunct!, contabilii-șefi 
să acorde âceeasî importantă nu 
numai îndeplinirii producției fizice, 
ci șl modulul cum se finalizează 
procesul economic, organizînd și 
controlînd riguros activitatea din 
sectoarele funcționale.

sint cu 'atît mai eficient valorifica
te cu cit participă la mai multe 
cicluri de. producție într-o perioa
dă dată. Otice încetinire a vitezei 
de rotație a mijloacelor circulante 
reflectă imobilizarea unor fonduri 
fie în stocuri de materiale supra- 
nofmative. de producție netermina
tă la vreme, de produse care nu 
au desfacere sau în mărfuri livra
te. dar a căror contravaloare hu a 
fost încasată la timp.

De unde se acoperă din punct de 
vedere financiar aceste imobili
zări 1 Răspunsul este simplu : din 
venitul național. Sint sume care in 
mod normal ar trebui să fie des
tinate dezvoltării economiei, ridi
cării nivelului de trai. Bunăoară, 
un calcul arată că ACCELERAREA 
CU O ZI A VITEZEI DE ROTA
ȚIE A MIJLOACELOR CIRCU
LANTE ÎN INDUSTRIE ÎN ACEST 
AN AR ASIGURA ELIBERAREA 
UNOR FONDURI ECHIVALENTE 
CU NECESITĂȚILE PE UN AN 
întreg ale ÎNTREPRINDERI
LOR „SEMĂNĂTOAREA" ȘI 
„GRIVITA ROȘIE" DIN BUCU
REȘTI. Or. repet, o cale impor
tantă de sporire a vitezei de rota
ție a mijloacelor circulante este. și 
accelerarea decontărilor între în
treprinderi.

Este un fapt notabil că din to
talul plăților fără numerar majo
ritatea se decontează în termen, 
însă, deoarece pe anumite perioa
de Unele unități cumpărătoare au 
aVUt greutăți financiare, o parte 
din plăți s-au efectuat cu întirzieri 
mai mici sau mai mari, fapt ce a 
provocat dificultăți financiare și 
întreprinderilor furnizoare care 
respectaseră condițiile contractuale. 
Iată un exemplu : întreprinderea 
de confecții și tricotaje București 
nu a achitat la timp Unele loturi de 
stofă livrată în condiții cantitative 
șl calitative corespunzătoare de 
întreprinderea „CarpăteX" Brașov. 
Pentru cumpărător — întreprindere 
cu o mare putere economică — 
suma pe care trebuia să o achite 
nu reprezenta o Valoare prea ridi
cată, însă pentru furnizor — o uni
tate mai mică — neîncasarea 'con
travalorii mărfurilor a însemnat 
dereglarea situației financiare, im
posibilitatea plății propriilor furni
zori de materii prime și, bineînțe
les, nerealizarea producției-marfă 
vîndute șl încasate. S-a ajuns la 
ceea ce se numește un blocaj fi
nanciar în lanț al conturilor de de
contare.

Consecințele nu se rezumă însă 
lă atît : pentru a face față dificul
tăților financiare generate de neîn
casarea contravalorii unor mărfuri, 
furnizorul este nevoit să solicite 
noi credite bancare pentru care 
plătește dobînzi, deci efectuează 
Cheltuieli suplimentare care afec
tează eficienta activității produc
tive. O serie de măsuri ale noilor 
reglementări- legale vizează tocmai 
prevenirea unor asemenea feno
mene, localizarea consecințelor fi
nanciare la întreprinderile unde 
există deficiente de natură finan
ciară,

Desigur,. și pînă acum, în vede
rea evitării atragerii furnizorilor în 
greutăți financiare, unitățile cum
părătoare care nu erau în măsură

să efectueze plățile scadente din 
fondurile proprii, din încasări și 
din creditele curente aprobate pu
teau solicita băncii credite pentru 
refacerea capacității de plată, eu o 
dobîndă mai mare decît cea pentru 
credite normale. în practică însă, 
multe conduceri de întreprinderi au 
evitat să solicite băncii credite 
pentru refacerea capacității de 
plată, preferind Să nu-și Ochite 
obligațiile față de furnizori decît să 
fie trase la răspundere pentru ne- 

■ îndeplinirea măsurilor la care tre
buiau să se angajeze față de bancă. 
La această situație a contribuit și 
faptul că unele întreprinderi furni
zoare, CU intenția greșit înțeleasă 
de ă nu-și strica buhele re’ații cu 
beneficiarii, nu le-au pretins aces
tora plata penalităților și despăgu
birilor la Cate le dă dreptul Legea 

. contractelor economice pentru in- 
tîrzierea onorării unei obligații 
contractuale : plata mărfurilor 
cumpărate.

în condițiile prevăzute îh decre
tul pe care-1 dezbatem, mecanis
mul decontărilor se desfășoară 
în esență în felul următor. între
prinderile furnizoare primesc la fel 
ca pînă acum credite pentru do
cumentele aflate în termen normal 
de încasare. Creditul se acordă 
pînă la nivelul costului de fabrica
ție al produselor, deci producătorul 
își reîntregește mijloacele circu
lante încorporate în produsele li
vrate. Odată cu încasarea produse
lor de la beneficiari, furnizorii 

I rambursează creditele primite,, 
realizînd în același timp și acumu
lările cuprinse în prețul de Vih- 
zare. O prevedere din decret stabi
lește obligația unităților economica 
de ă lua toate măsurile pentru asi
gurarea disponibilităților necesare 
desfășurării normale a activității și 
menținerea permanentă a capacită
ții de plată, in vederea acoperirii 
Ia termen, în condițiile legii, a tu
turor plăților pe care Ie au de 
efectuat. Unităților economice be
neficiare aflate in infeabâditate de 
plată le revine obligația Să soli
cite credite bancare pentru plata 
furnizorilor care și-au respectat 
prevederile contractuale, iar pro
dusele au fost recepționate și co
respund cantitativ și calitativ. 
Aceste credite se acordă cu dobîn
dă curentă pentru o perioadă ce nu 
poate depăși 90 de zile, sub con
trolul strict al băncii și numai dacă 
se Stabilesc concret toate măsurile 
pentru înlăturarea cauzelor cate au 
determinat nevoile respective de 
fonduri. Trebuie să se rețină că 
aceste credite vor fi acordate ex
clusiv pentru plata furnizorilor, 
banca verificînd în prealabil dacă 
mărfurile corespund îndeplinirii 
sarcinilor de producție pentru care 
au fost aprovizionate.

Desigur, în situațiile în care în
treprinderea cumpărătoare nu este 
în măsură să asigure rambursarea 
acestor credite în termenul maxim 
de 90 de zile, urmează să solicite 
băncii credite pentru refacerea Ca
pacității de plată, care, așa cum s-a 
arătat, se pot acorda pe perioade 
mai îndelungate, dar cu dobîndă 
mai mare.

în acest an, în județul Iași s-au 
cultivat 6 500 hectare cu legume în 
cîmp și 1 300 hectare în culturi suc
cesive și duble. Deși condițiile cli
materice au fost Vitrege, culturile 
de legume, întreținute cu grijă, a- 
sigură producții’ bune, astfel, incit 
piețele IașiulUi și ale celorlalte O- 
rașe din județ sint bine aprovizio
nate cu aceste produse. Pînă acum 
au fost livrate la fondul de stat 
peste 36 000 tone de tomate, ardei, 
Vinete, varză ș.a., care aU fost puse 
ia dispoziția cumpărătorilor saU tri
mise fabricilor de conserve pentru 
industrializare. „Potrivit evaluări
lor, rezultă că planul anual de 
74 355 tone va fi îndeplinit, iar la 
Unele sortimente, chiar depășit — 
ne spune Constantin Sircu, ingine- 
tul-șef al I.L.F.-Iași; Pentru apro
vizionarea ritmică a pieței, urmărim 
să fie respectate graficele zilnice 
stabilite. Ținem însă seama și de 
stadiul de Coacere a legumelor, 
dînd prioritate la preluare acelora 
care nu se pot menține în cultură 
un timp mai îndelungat. Zilnic, sint 
aduse pe piață și la unitățile de in
dustrializare 450—500 tone legume".

Din datele care ne-au fost puse 
la dispoziție rezultă că multe uni
tăți agricole respectă prevederile 
din grafice. De pe cele 175 hectare

respectate
cultivate cu legume, cooperativa a- 
grlcolă din Movilenl a livrat lă 
fondul de stat 2 300 tone ; coope
rativă agricolă Plugari — 2 150 tone, 
îndeosebi tomate și Vinete, Coope
rativa agricolă Prisăcani — 2 000 
tone. Și-au respectat graficele de

Cum se desfășoară 
recoltarea și transportul 

legumelor în unități 
din județul Iași

livrări și cooperativele agricole 
Gorban, Deleni, Fîntînele, Ciurea, 
Șipote, Răducăneni, Verșeni, Moțca, 
Miroslovești, precum și. fermele 
I.L.F. de la Blăgăști-Pașcani și de 
la Dancu-Kolboca. De curînd, 
in. județul Iași, a început și 
recoltarea legumelor dirt cultu
rile succesive și duble : fasole, 
mazăre păstăi, castraveciori etc. 
Cooperativele agricole Ciurea, 
Răducăneni, Delehi, Gorban, Aro- 
neanu și altele dispuh de cele mai 
mari suprafețe de legume în cultu
ră dublă și ele obțin acum însem

nate Venituri suplimentare prin va
lorificarea acestor produse. în uni
tățile agricole s-au luat șl se iau 
îh continuare măsuri pentru ca le
gumele eă fie menținute îh Cultură 
un timp cit mai îndelungat.. în 
acest scop se face irigarea atît cu 
apă din sistemele mari, cit și cu 
cea acumulată prin oprirea cursu
rilor unor rîuri și piraie. Aseme
nea acumulări aU fost făcute la 
Podu Iloaiei. Ciurea, Șipnte, Plu
gari, Fîntinele și în alte părți.

La recoltarea și mai ales la trans
portul legumelor, ca dealtfel și în 
cazul altor culturi de toamnă, se 
întimplnă și unele greutăți. Pentru 
înlăturarea lor se impuhe, în pri
mul rind, o mai mare stabilitate în 
planificarea mijloacelor de trans
port de la I.T.Ă, și I.T.S.A.I.A. și, 
totodată, în aprovizionarea acestora 
cu carburanții necesari. în al doilea 
rind, atit în fermele cooperativelor 
agricole și intreprinderilo" agrico’.e 
de stat, cit și în cele ale I.L.F,, este 
nevoie să se organizeze mai bine 
încărcarea Și. respectiv, descărcarea 
legumelor la depozitele de prelua
re, pentru a se putea efectua zilnic 
mai multe 'transporturi cu mijloa
cele auto repartizate.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

Greierele cîntă „aria justificărilor", 
furnica adună de zor...

Care este esența mecanismului de accelerare

a decontărilor recent instituit?

Majoritateă plăților — peste 95 
la sută — dintre unitățile socialis
te se realizează pe calea decontă
rilor fără numerar. De aceea, efec
tuarea în cele mai bune condiții a 
acestora nu trebuie privită numai 
ca o problemă strict tehnică și or
ganizatorică a relațiilor dintre u- 
nitățile socialiste, ci. înainte de 
toate, ca o problemă monetară rta-

joră, decontările fără numerar re- 
prezentînd partea principală a cir
culației bănești. De asemenea, este 
necesar să se rețină că efectuarea 
cit mai rapidă a decontărilor între 
întreprinderi pentru mărfurile li
vrate reprezintă un factor impor
tant pentru accelerarea vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante. Se 
cunoaște că mijloacele circulante

In spiritul acestor prevederi, ce sarcini revin

întreprinderilor și organelor bancare ?

Tinînd seama de faptul că inca
pacitatea de plată a unor unități 
economice este determinată în 
bună măsură și de propriile defi
ciențe, de modul în care își reali
zează Sarcinile de plan și își gos
podăresc mijloacele materiale și 
financiare, este necesar ca unită
țile în cauză, cu sprijinul centra
lelor, ministerelor și organelor fi- 
nanciar-bancare. să acționeze ener
gic pentru realizarea în ce.e mai 
bune condiții a producției fizice și 
nete, reducerea costurilor, îndeosebi 
a celor materiale, lichidarea și pre
venirea imobilizărilor do mijloace 
circulante și realizarea acumulări
lor planificate.

Conducerile întreprinderilor vor 
trebui, totodată, să ia măsuri pen
tru exercitarea fermă a controlu
lui financiar preventiv, precum și 
a controlului economic preventiv 
asuora necesității și legalității 
cheltuielilor de orice natură pen
tru combaterea risipei și preveni
rea păgubirii aVptului obștesc. în 
acest context, se dovedește nece
sară întărirea ordinii și disciplinei 
în toate compartimentele unităților 
economice, astfel incit Să se înlă
ture tergiversarea unor lucrări, ră
tăcirea documentelor, depunerea

sau remiterea cu întîrziere 'a aces
tora pentru încasare. De asemenea, 
vor trebui luate măsuri pentru 
scurtarea termenelor de recepție a' 
mărfurilor și dispunerea imediată 
a efectuării plății acestora.

La rîndul lor, organele băncii au 
datoria să întărească controlul lă 
unitățile economice cu privire la 
mod”I de desfășurare a operațiilor 
de decontări, determinîndu-le să 
folosească instrumentele de decon
tare cele mai adecvate relațiilor cu 
fiecare partener. în vederea accele
rării plăților. Unitățile băncii aU 
obligația să efectueze un control 
mai exigent asupra modului în care 
sint ținute evidențele cu privire la 
decontări și în care este organizat 
circuitul documentelor în între
prindere, în scopul evitării orică
ror întirzieri și întăririi disciplinei 
financiare. Cu ocazia acordării 
creditelor, băncile Vor intensifica 
urmărirea aplicării măsurilor adop
tate în unitățile economice în ve
derea refacerii capacității de plată 
și asigurării rambursării la termen 
a crediteldr primite.

Convorbire realizată de 
Comeliu CARLAN

Dih grădinile Județului Ialomița 
ăU fost CUleSe, In acest ă.n, peste 
50 000 tone legume și, potrivit ul
timelor evaluări, se mai află pe 
cîmp Cel puțin 80 000 tone tomate, 
ardei, vinete, varză, rădăcinoase 
etc. Ritmul zilnic de recoltare a 
atins acum 1 300 tone, din care to
matele reprezintă 800 tone.

Am Urmărit la fața locului, în 
cîteva unități agricole din județ, 
cum decurge recoltarea și livrarea 
legumelor. In bazinul legumicol 
Vrziceni la punctele de sortare, 
autocamioane de mare capacitate 
Se aflau gata pregătite pentru 
noi transporturi de tomate, ardei și 
vinete spre piețele Capitalei. La 
C.A.P, Maia ajungem îh plină 
amiază. Cele două grădini de la 
marginea satului sint pline de roa
de, deși dih ele,. s-au livrat pînă 
acum aproape 3 000 tone legume. 
Șeful fermei nr. 2, Stancu Răduca- 
nu, țăran de prin partea locului, 
este nu numai un om priceput in 
legumicultura, ci și un om care știe 
cum trebuie să muncească1 cu se
menii săi pentru a produce cit mai 
mult. într-un an cu condiții clima
tice grele, de pe fiecare hectar cul
tivat se vor strînge în această 
toamnă peste 35 tone ardei, 40 
tone tomate, 30 tone vinete. Varza 
timpurie a adus un venit de 120 000 
lei de pe fiecare hectar și coope
ratorii speră să obțină 35 000 lei și 
la cea din cultura a doua de toamnă.

Zilele acestea. în grădina C.A.P. 
Maia se aflau la cules circa 500 de 
oameni. Fiecare familie recolta 
suprafața angajată in acord global. 
De fapt, în această cooperativă 
agricolă suprafețele șînt repartiza
te pe formații de muncă o dată la 
patru ani, cind se schimbă și am
plasarea grădinii. Acesta este un 
prim element prin care se deta
șează aici forma de organizare a 
muncii în acord global față de cea 
practicată in alte unități. Al doilea 
element Se referă la retribuirea oa
menilor. Unii ar părea dispuși să 
explice rezultatele bune din aceas
tă unitate mai ales prin formele 
specifice de retribuire aplicate. Ii 
contrazicem spunind Că. de fapt, 
elementul care ridică activitatea a- 
cestor ferme la valoare de expe
riență il constituie participarea or
ganizată și disciplinată a oameni
lor la muncă. Președintele coope
rativei agricole, tovarășul Iulian 
Dinu, he spunea că nu-și aminteș
te ca in ultimii 10 ani să fi bătut 
lă poarta unui cooperator pentru 
a-1 chema lă muncă. Desigur, 
faima legumicultorilor de la Maia 
este veche, ceea ce explică în 
mare măsură gradul îhalt de in
tensificare a producției atins, pre
cum și calitatea deosebită a legu
melor produse. Ar fi însă greșit 
dacă am lăsa să se creadă că expe
riența de la Maia se explică numai 
prin elementele amintite. Exis
ta aici și un anumit mod de a lu

cra cu oamenii și de apreciere a 
muncii fiecăruia, numai și humai 
dună rezultatele dbținute.

Am ținut să ptezehtăm mai pe 
larg experiența acestei unități 
pentru că, deși nu se întreprind 
prea multe pentru cunoașterea si 
generalizarea ei. totuși, încet-încet, 
ea se extinde. Dealtfel, în coopera
tivele agricole învecinate (mai cu 
seamă Ia Fierbinți, DridU și Coșe- 
reni), grădinile aU îndepUt de acum 
să concureze (și ca mod de organi
zare. și ca nivel de nroducție) cu 
cele de la Maia. Pentru argumen
tare, vom prOciză Că numai din 
aceste trei cooperative vor fi livra
te în acest an la fondul de stat 
aproape 12 000 tone legume.

Pe ansamblul județului Ialomița 
însă, la această dată se înregis
trează o rămînere în urmă la livră-

Prin cîteva ferme 
de legume 

din județul Ialomița

rile la fondul de stat. Si aceasta 
datorită producțiilor mici care s-au 
obținut în unele unități. La C.A.P. 
Alexeni, dintr-o grădină ce se în
tinde pe 60 hectare, abia au fost 
livrate pînă acum 200 tone legume ; 
la cele două cooperative agricole 
din Făcăeni, de pe 200 hectare — 
doar 1 400 tone, iar la C.A.P. Vlă- 
deni — 400 tone, de pe 80 hectare.

Sint mai multe cauze care fac ca 
unitățile amintite să nu-și poată 
realiza planul în legumicultura. 
Dacă ar fi să o nominalizăm pe 
cea mai importantă, ne-am opri 
asupra modului în care au fost lu
crate sau, mai exact spus, nelu
crate grădinile, pentru că Unele din 
ele se află într-un grad de îmbu- 
ruienare care trebuie să dea de 
gîndit. Am întîlnit in județul Ialo
mița o comisie trimisă de la Mi
nisterul Agriculturii pentru a veri
fica dacă unitățile agricole au cul
tivat in totalitate suprafețele pla
nificate cu legume. Este bine că se 
fac asemenea măsurători. în mod 
sigur însă, specialiștii de la minis
ter se vor convinge că, de fapt. 
Cauza nerealizării producției de le
gume planificate nu constă in aceea 
că s-au însămînțat Suprafețe mai 
mici, ci în faptul că în unele locuri 
grădinile au rămas nelucrate. Pre
cum credem și faptul că eficiența 
erbicidelor a fost necorespunzătoa- 
re, fie din pricina substanțelor, ca 
atare, fie din pricina modului îh 
care au fost administrate. Este 
adevărat că o vină în acest sens 
poartă și organele de specialitate, 
care nu au dat indicații exacte cu 
privire la folosirea substanțelor 
chimice pentru combaterea buruie

nilor și a bolilor în condițiile aces
tui an secetos. Erbicidele aplicate 
concomitent cu pregătirea terenului 
hu aU folosit practic la nimic, pen
tru că și-au pierdut efectul pină să 
pornească buruienile în vegetație. 
La rihdul lor, nici conducerile uni
tăților agricole nu au făcut ceea ce 
trebuia pentru asigutareâ forței 
de muncă la plivit și executarea 
celorlalte lucrări de întreținere a 
culturilor. De fapt, nu o fac nici 
acum cind ar trebui cules măcar 
ceea ce au produs grădinile și cind 
s-ar mai putea recupera o parte din 
nerealizări pe seama culturilor suc
cesive.

Pentru edificare, ne oprim doar la 
două cazuri care denotă ce în
seamnă dezinteres față de legumi
cultura.

Acum, la sfîrșit de septembrie, 
pe un teren năpădit de buruieni, ce 
aparține cooperativei agricole din 
Albești, doi oameni cu un plug tras 
de cai simulau că recoltează cartofi. 
In realitate, abia adunau cit să re
cupereze sămînța pusă în pămint. 
'Șeful de echipă, Vică Udrea. ne dă 
și explicația acestei stări de para
gină : grindina din 19 iulie a caia- 
mitat cea mai mare parte din cul
turi. De la acea dată, așa cum fac 
dealtfel bunii grădinari, se puteau 
cultiva tomate, varză, fasole, cas
traveți, verdețuri, cu certitudinea 
că se vor obține recolte bune. Or, 
aici n-au fost plantate decît 2—3 
hectare de varză, precum și cîteva 
hectare de tomate. Ce-i drept, s-a 
semănat și mazăre. Noroc că era în
florită, pentru că altfel nu ai fi" 
reușit să o distingi dintre buruieni. 
Și în grădina cooperatorilor din 
Sf. Gheorghe, cîțiva oameni se 
străduiau să dăpisteze tomatele 
care erau într-atit de înăbușite de 
buruieni incit te mirai cum mai pu-l 
teau să le găsească. Șeful fermei, 
Viorel Mărcuieștean, ne spune că 
in ce-1 privește a făcut tot ce e 
omenește posibil. Forțele de care ă 
dispus au fost însă prea puține pen
tru a face față volumului mare de 
lucrări. Apoi, spre deosebire de alți 
ani, ferma nici nu mai este spriji
nită cu alte brațe de muncă. Fapt 
este că, de la această fermă, care 
deține o suprafață de 60 hectare, au 
fost livrate în acest an doar 725 
tone tomate și ardei.

Cauzele care au determinat aceas
tă situație necorespunzătoare sint 
mult mai complexe decît cele la 
care ne-am referit. Ele trebuie 
analizate acum, la fața locului, cu 
Cea mai mare răspundere și exi
gență. Iar dacă în urma acestei 
anaiize se Vor trage totuși unele în
vățăminte din experiențele de la 
Maia, Fierbinți, Miloșești, Coșerenl 
sau Traianu, în mod sigur ele se 
vor reflecta pozitiv 'în organizarea 
Viitoarei producții legumicole.

Iosif POP 
Mihai VIȘOIU

„Orașul meu- orașul nostru"
(Urmare din pag. I)

ÎN INDUSTRIE

Accelerarea cu 
o zi 
a vitezei de rotație 
a mijloacelor circulante 
in anul 1983 A

r
asigură eliberarea unor 
fonduri echivalente cu

Necesitățile 
anuale ale 
întreprinderilor 
„Semănătoarea1* 
și „Grivița Roșie** 
din București

cu platformele industriale, 
și numai datorită lor, se gîn- 
deșie și se înfăptuiește m 
ritm accelerat și procesul 
urbanizării in toată am
ploarea lui. Și nu urbani
zare în sine, ci urbanizare 
în slUjba omului, a bună
stării iui. a ridicării neîn
cetate a nivelului lui de 
civilizație.

Da, noul bulevard pieto- 
nal întregește chipul atit 
de tîriăr al orașului, alcă- 
tuindu-se, după părerea 
locuitorilor lui, ca un suc
ces al arhitecților și al 
constructorilor. Și ei, locui
torii, au mindria că se hu- 
mără printre constructori.

— Alexandria, prin in
dustria ei nouă — ne spune 
tovarășul Dode Tincu, se
cretarul comitetului de 
partid al întreprinderii 
„Rulmentul" — a cheniat 
la viață urbană multă 
lume din cuprinsul rural 
al județului, a calificat-o 
în meserii pretențioase, a 
instruit-O tehnic într-un 
răstimp extraordinar de 
scurt. Un proces de con
strucție temeinică â carac
terelor. de modelare a lor 
potrivit CU noul lor statut 
profesional și civic. Mai 
emoționantă și mai semni
ficativă decît construcția 
orașului mi se pare mie 
această reconstrucție uma
nă, care se produce conco

mitent cu dezvoltarea sa 
economică, socială, cultu
rală. Omul zice, pe drept 
cuvint, că pentru munca 
lui mai deosebită și pentru 
cerințele lui crescinde i se 
cuvin și condiții de viață 
mai bune. Dorința lui este 
justificată. Efortul însă a 
fost de Înțelegere a faptu
lui că aceste condiții mai 
bune, mâi civilizate de 
viață tot el trebuie să le 
făurească. A înțelege că 
este absolut necesar să pui 
umărul ca să apropii și 
prin contribuția ta de gind 
și muncă clipa cind ți se 
pune în palmă cheia unui 
apartament nou este o pro
blemă de conștiință nouă. 
O conștiință a participării 
democratice pe care majo
ritatea covîrșitoare a noi
lor locuitori ai Alexandriei 
și-au însușit-o, mînuind 
mistria și betoniera.

— Poate ne dați șl lin 
exemplu !

— Exemplele se pot nu
măra cu miile. Aleg dintre- 
toate pe cel al lui Gheor- 
ghe Dan, muncitor la 
„Rulmentul". Este un om 
plin de dinamism, care-și 
înțelege deplin rostul lui 
de stăpîn în uzină, gîndind 
și acționînd împreună cu 
ceilalți tovarăși ai săi de 
muncă pentru a obține tot
deauna rezultate de calita
te înaltă în producție. 
Gheorghe Dan și-a asumat 
însă, cu responsabilitate

muncitorească, șt grijile 
obștești aie unei asociații 
de locatari în cartierul 
„rUlmentiștilor", o asociație 
cuprinzind problemele a o 
mie de apartamente, cu 
tot ce presupune acest lu
cru : buna întreținere,
continua înfrumusețare, 
viață civilizată, relații 
umane armonioase.

Gheorghe Dan era ocu
pat cu mobilizarea cetățe
nilor la o acțiune de înfru
musețare a cartierului. 
L-am Însoțit în drumurile 
lui de la bloc la bloc, de la 
apartament la apartament. 
O muncă de migală — să 
convingi, să .îndemni, să 
aduci argumente, să ex
plici, să determini hotărî- 
rea fiecăruia de a-și vedea 
interesul personal prin 
prisma interesului obștesc. 
Comunistul Gheorghe Dan 
are forța de convingere ne
cesară și un farmec perso
nal izvorît din adincul fiin
ței sale, al dragostei față 
de semenii săi. dublat de o 
sinceritate cuceritoare.

— E cea măi pasionantă 
muncă la care particip — 
spunea el. Vedeți, dumnea
voastră, Construcția unui 
nou oraș este o muncă de 
preț, merită să asuzi pen
tru a vedea ridieîndu-se 
din mîinile tale o urbe mo- 
debnă, să poți spuhe CU 
mindrie : orașul meu, ora
șul nostru ! Și, despre Ale
xandria, despre noua Ale

xandrie fiecare fiu al el 
aȘa se și exprimă, dacă a 
pus mina .cu tragere de ini
mă fie la edificarea, fie la 
întreținerea el. Pentru că, 
la temelia celor peste. 
10 000' de apartamente con
struite, la temelia bulevar
delor, a parcurilor, a uzi
nelor de înaltă tehnicitate 
de pe platformele indus
triale se află munca lor, 
inteligența lot.

„Alexandria — orașul 
meu, orașul nostru" — 
expresia am mai auzit-o 

^apoi, exprimată în Zilele în 
care, în timpul lor liber, 
muncitorii numeroaselor 
întreprinderi ale localită
ții, organizați în brigăzi de 
muncă patriotică, munceau, 
alături de constructori, la 
grăbirea noilor fundații ale 
blocurilor de pe Calea 
Zimnicea. Alte brigăzi zo
reau. pe Calea Dunării, la 
fundațiile unor noi con
strucții care, după părerea 
tovarășului Ion Golgojan, 
directorul întreprinderii de 
construcții-montaj Teleor
man, vor concura, prin 
frumusețe, edificiile de. pe 
Calea București.

— De-acum înainte, Ale
xandria se compară cu ea 
însăși — conchide GN'Or- 
ghe Dan. Are o zestre'ț tdi- 
litară nouă, modernă, pe 
care o sporim mereu, în 
întrecere cu timpul, în în
trecere cu noi înșine !
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PENTRU DEZARMARE, PACE, DESTINDERE!
PE TOT CUPRINSUL TĂRII, AMPLE ADUNĂRI SI MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII

In întreaga țară continuă să 
se desfășoare adunări și mitin
guri ale oamenilor muncii,- în 
spiritul chemărilor tovarășului

Nicolae Ceaușescu, al Apelului 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, manifestări ce dau 
vibrantă expresie voinței de dez-

armare și pace a poporului 
român. Publicăm relatări și 
imagini de la cîteva din aceste 
manifestări.

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE"-BUCUREȘTI

Cu forțe unite-pentru înlăturarea primejdiei nucleare!
realitățile din lumea de astăzi 
demonstrează că povara cursei 
înarmărilor afectează grav desti
nele tinerei generații, știrbește 
mijloacele necesare educa iei, 
formării profesionale. Iată de ce 
noi, tinerii de la Grivița, la fel 
ca tinerii din întreaga țară, în 
numele viitorului nostru, în nu
mele muncii noastre libere și 
demne, în numele vieții, într-ur» 
singur glas și o singură voință. 
SDUnem : „NU RĂZBOIULUI, 
NU ARMELOR NUCLEARE! 
DA HOTÂRIT MUNCII ȘI 
VIEȚII !“.

într-o atmosferă de vibran! 
patriotism, participanții au 
adootat o telegramă adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, între altele :

Pe platforma industrială, s-ar 
putea spune „încărcată de isto
rie" de la „Grivița", nume de 
profundă rezonanță în conștiin
ța clasei noastre muncitoare, 
mii de oameni ai muncii s-au 
adunat ieri după-amiază. în 
cadrul unei mari adunări popu
lare, pentru a da glas sentimen
telor lor de deplină adeziune la 
ideile Apelului pentru dezarma
re și pace al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, in
spirat din înflăcăratele chemări 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru acțiune unită 
în vederea opririi înarmărilor 
nucleare, pentru apărarea păcii.

Imensa hală de cazangerie 
avea să devină neincăpătoare. 
Muncitorilor — purtînd ca simbo
luri ale păcii și ale muncii paș
nice drapele, portrete ale con
ducătorului partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pancarte, lozinci — li s-au adău
gat tinerii de la Liceul indus
trial „Grivița roșie" care fac 
practică în întreprindere.

„Europa a trecut prin destule 
încercări, a cunoscut din plin 
grozăviile a două conflagrații 
mondiale — spunea strungarul 
Kirea Stoiciu. Popoarele eu
ropene nu trebuie să accepte 
noi rachete nucleare ; ele tre
buie să ceară cu hotărîre să se 
renunțe la planurile de ampla
sare a acestor noi arme distru-

BUCUREȘTI: Aspecte de la adunarea care a avut loc ieri la „Grivița roșie

î î î î
HUNEDOARA: Secvență din timpul marelui miting al siderurgiștilor

PLOIEȘTI: Imagine de la adunarea de ieri de la întreprinderea „1 Mai

In cadrul adunărilor ți 
mitingurilor, in spiritul 
Apelului F.D.U.S., parti
cipanta au hotărît trimite
rea de scrisori către amba
sadele Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale America 
la București, în care se 
adresează apelul ca în ca
drul negocierilor de la Ge
neva să se facă tot ce este

posibil pentru a se ajunge 
la un acord în vederea 
opririi amplasării noilor 
rachete în Europa, retra
gerii și distrugerii celor 
existente.

Participanții la adunări 
au trimis, totodată, scrisori 
ambasadelor celorlalte țări 
europene, acreditate la 
București, exprimând con

vingerea că guvernele tu
turor statelor continentului 
vor acționa pentru a preîn
tâmpina o nouă escaladare 
a înarmărilor nucleare, se 
vor pronunța pentru parti
ciparea, într-o formă sau 
alta, la tratative, în con
cordanță cu voința po
poarelor de a trăi într-o 
Europă fără rachete nu

cleare, a păcii și colaboră
rii. De asemenea, în me
saje adresate Organizației 
Națiunilor Unite, președin
telui actualei sesiuni a 
Adunării Generale, se ma
nifestă încrederea că forul 
mondial al națiunilor își 
va spori eforturile pentru 
triumful cauzei dezarmării.

gătoare, să se treacă la retrage
rea și distrugerea celor exis
tente". „De aceea, noi, muncito
rii din întreaga Europă, arăta la 
rîndul său maistrul sculer Ghe- 
orghe Cioroabă, trebuie să fa
cem zid viu pentru pace, pentru 
înțelegere și colaborare, che- 
mind alături . de noi pe toți 
oamenii de bună credință, indi
ferent de convingerile lor poli
tice, de credințele lor, căci este 
vorba de viața și viitorul tu
turor".

Emoționant a fost cuvîntul 
Măriei Ghișa, președinta comi
siei de femei din întreprindere : 
„întindem brațele noastre de 
mame și soții pentru a le uni 
cu ale tuturor mamelor și soți
ilor din lumea întreagă, dori
toare să-și crească copiii în 
liniște și să-i formeze pentru 
un viitor de pace, astfel incit în 
toate căminele să domnească li
niștea și fericirea. Nu vrem să 
ne creștem copiii pentru timpu
rile de luptă, ci pentru bătălia 
pașnică a progresului si bună
stării. Dorim ca eforturile noas
tre de a ne clădi cea mai dreap
tă societate, societatea socialistă 
și comunistă, să se desfășoare 
nestingherit, la .adăpost de orice 
amenințare";

„Ca unul care am cunoscut ce 
înseamnă războiul la o vîrstă 
fragedă, arăta tehnicianul Aurel 
Porumbel, cred că, așa cum 
subliniază mereu, neobosit, to-

varășul Nicolae Ceaușescu. nu 
trebuie precupețit nici un efort 
pentru ca problemele vieții in
ternaționale să fie rezolvate la 
masa tratativelor. Și problema 
dezarmării poate fi și trebuie, 
să fie rezolvată tot prin înțe
legere, ținîndu-se seama de inț 
teresele și voința popoarelor. 
Desigur, nu este ușor. Dar, ori- 
cît de anevoioase ar fi acestea, 
sînt de o mie de ori de prefe
rat".

Făcîndu-se purtătorul de 
cuvînt al celor aproape 2 000 de 
tineri din întreprindere, Mircea. 
Burtea, secretarul comitetului 
U.T.C., declara : „Istoria ne în
vață că in orice conflagrație ti
neretul a trebuit să dea cel mai 
greu tribut de singe. Totodată,

Cu sentimente de nețărmurită dragoste și aleasă stimă, ne 
exprimăm adeziunea și omagiul .nostru fierbinte pentru 
necontenita dumneavoastră activitate desfășurată in scopul 
întăririi păcii, prieteniei, colaborării între toate popoarele 
lumii, pentru oprirea amplasării in Europa a noilor rachete 
cu rază medie de acțiune, pentru retragerea și distrugerea 
celor existente, pentru dezarmare, pentru o lume fără 
războaie, pentru o lume a păcii. în aceste momente de mare 
răspundere, inițiativele și acțiunile dumneavoastră de a uni 
toate forțele progresiste, de a conlucra strîns cu toate po
poarele lumii, indiferent de convingerile politice, filozofice, 
religioase in lupta pentru dezaimare și pace se bucură de un 
larg ecou international. Sintem mindri că dumneavoastră, 
personalitate proeminentă a lumii contemporane, înflăcărat 
luptător pentru destinele păcii, ale civilizației umane, expri
mați cu strălucire cele mai arzătoare năzuințe de pace și 
colaborare pe care poporul'®român le-a nutrit dintotdeauna.

INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA Șl INGINERIE TEHNOLOGICA

PENTRU INDUSTRIA ELECTROTEHNICĂ - BUCUREȘTI

O vibrantă adeziune la acti- Ceaușescu — Romania!1, „Ge- 
v-itatea neobosită desfășurată.. niul uman să.fie pus .exclusiv 
de'tovarășul Nicolae Ceaușescu in slujba păcii și progresului, 
în vederea triumfului rațiunii nu a diștrugerii^și-.războiului l“, 
și înlăturării primejdiei nu
cleare. a- asigurării condițiilor 
de pace necesare înfloririi con
tinue a patriei ; înțelegerea 
profundă a necesității ca roa
dele gîndirii; cuceririle științei 
și tehnicii moderne să nu fie 
deturnate de la rostul lor fi
resc. să fie puse în întregime 
în slujba omului, a progresului 
si civilizației ; hotărirea de a 
munci cu pasiune și dăruire re
voluționară pentru a contribui 
cu întreaga capacitate de' crea
ție la înfăptuirea mărețelor 
obiective ale construcției socia
lismului și comunismului în 
patria noastră — iată ideile 
majore ce au răzbătut la adu
narea de ieri a colectivului de 
la Institutul de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică 
pentru industria electrotehnică 
din Capitală. Participanții la 
adunare, care a fost deschisă 
de tovarășul Dumitru Goage, 
secretar al Comitetului de par
tid al sectorului 5, purtau nu
meroase pancarte pe care se 
putea citi : „Pacea și prietenia.

„Nu rachete in Europa !“.
Vorbitorii și-au exprimat 

deopotrivă îngrijorarea față de 
.intensificarea țursei înarmări
lor. de sporirea arsenalelor nu
cleare și optimismul. încrede
rea că popoarele, unindu-și 
rindurile. sînt în măsură să im
pună oprirea amplasării de 
noi mijloace de distrugere 
în masă pe continentul nos
tru. retragerea și distru
gerea celor existente. Exprimind 
aceste ginduri, Gheorghe Bă- 
lășescu, cercetător științific, șef 
de laborator, și Andrei Isidor, 
cercetător științific, s-au pro
nunțat cu hotărîre pentru înce
tarea irosirii unor uriașe canti
tăți de bunuri materiale, a ta
lentului unui mare număr de 
oameni de știință și specialiști 
în scopuri distructive, pentru 
îndreptarea acestora spre asi
gurarea prosperității întregii 
omeniri. „Ca om al muncii, ca 
mamă și soție care trăiesc pe 
acest pămînt înfloritor al Româ
niei, cer tuturor factorilor de 
răspundere să oprească mași-

năria, .războiului, să ascul.t.e de 
glasul popoarelor și să-și con
centreze preocupările asupra gă
sirii căilor de asigurare a păcii. 
— a spus Alexandru Magdalena, 
cercetător științific. Pentru că 
nimic nu poate fi mai scump 
decît pacea, adică posibilitatea 
de a visa și lucra nestingherit' 
pentru tine, pentru viitorul co
piilor, al 
rîndul lor, 
cercetător 
comisiei
Bădic Mihai, cercetător științific, 
dind o înaltă apreciere inițiati-

poporului tău". La 
Olga Papagheorghe, 
științific, președinta 

de femei, și tînărul

velor și demersurilor tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu pentru opri
rea cursei înarmărilor nucleare, 
subliniind .conținutul profund 
umanist al Apelului F.D.U.S,, au 
adresat o vibrantă chemare oa
menilor de știință de pretutin
deni de a-și uni eforturile cu 
cele ale tuturor națiunilor pen
tru triumful cauzei dezarmării.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm s-a dat apoi citire 
unei telegrame adresate tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune :

Alăturindu-ne întregului nostru popor, dăm o înaltă apre
ciere propunerilor pline de înțelepciune cuprinse in mesajele 
adresate conducătorilor Uniunii Sovietice și Statelor Unite 
ale Americii pentru ca acum, p;nă nu este prea tîrziu, să se 
ajungă la un acord care să ' schidă perspectiva eliberării 
Europei de armele nucleare. i fierbinte dragoste și stimă 
vă adresăm un vibrant om? .u pentru nobila și neobosita 
dumneavoastră activitate '■ msacrată cauzei dezarmării și 
păcii, prieteniei și conlucrării cu toate popoarele lumii. Ex- 
primindu-ne deplina adeziune la vasta și nobila activitate 
pe care o desfășurați in interesul prosperității poporului 
român, a libertății și independenței tuturor națiunilor, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci cu înaltă răspundere revoluționară și patrio
tică pentru a ne aduce deplina contribuție la înfăptuirea 
hotărîrilor partidului, a indicațiilor dumneavoastră, a întregii 
politici interne și externe a României socialiste.
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COMBINATUL PETROCHIMIC PITEȘTI ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII-VASLUI

într-o atmosferă entuziastă, 
de vibrantă trăire patriotică, 
ieri pe marea platformă a Com
binatului petrochimic din Pi
tești — modernă ctitorie indus
trială ridicată în anii socialis
mului pe meleagurile argeșene 
— mii de muncitori, tehnicieni 
și ingineri s-au întrunit pentru 
a-și exprima adeziunea deplină 
la Apelul F.D.U.S., document 
politic de adîncă semnificație, 
inspirat din chemările înflăcă
rate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din inițiativele sale 
de pace pătrunse de înaltă răs
pundere pentru destinele po
porului și tării, pentru pacea și 
libertatea întregii omeniri. Bra
țe viguroase, muncitorești pur
tau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, drapelele 
patriei și partidului, lozinci și 
pancarte pe care se putea citi : 
„România. Ceaușescu. Pace", 
„Să spunem un NU hotărît înar
mărilor !“. „NU rachetelor în 
Europa !“.

In cadrul mitingului, deschis 
de tovarășul Constantin Zanfir, 
președintele organizației județe
ne a F.D.U.S., numeroși partici- 
panți au evidențiat înțelesurile 
profunde ale Apelului, cu con
știința clară că pacea reprezin
tă astăzi bunul cel mai 
al omenirii, că munca, 
idealuri ale umanității.

' căminelor și al copiilor 
vital condiționate de 
cursei înarmărilor, de

de preț 
marile 

viitorul 
lor sînt 
oprirea 

trecerea

la dezarmare. Pentru popoa
rele europene, arăta in cuvîn
tul său inginera Marina Toa- 
der. de cea mai < mare impor
tanță sînt renunțarea la am
plasarea noilor rachete pe con
tinent, realizarea unui acord 
pentru retragerea și distrugerea 
celor existente. „Intr-un mo
ment de o asemenea încordare, 
cînd se plănuiește sporirea ar
mamentului nuclear în Europa, 
arăta maistrul Gheorghe Radu, 
tara noastră susține răspicat că 
popoarele pot să-și impună vo
ința de pace dacă vor acționa 
Poporul nostru, prin glasul de 
înaltă autoritate al președinte
lui Nicolae Ceaușescu. cheamă 
popoarele la înțelegere. la" ra
țiune".

In cuvîntul lor, muncitorul 
Florin Crăciunescu. operatoarea 
chimistă Filofteia Cinstea, direc
torul general al combinatului. 
Gheorghe Dinu, președintele co
mitetului sindicatului din com
binat. Gheorghe Bortea, au 
subliniat că Apelul F.D.U.S. 
pentru dezarmare și pace repre
zintă o nouă și grăitoare dova
dă a înaltei răspunderi care 
călăuzește politica țării noastre, 
acțiunile și inițiativele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

în încheierea mitingului, în
tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, s-a dat citire textului 
unei telegrame adresate tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune între altele :

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire. în incinta întreprin
derii de.confecții din Vaslui., 
ieri a avut loc o mare adunare 
in care oamenii muncii, majo
ritatea femei, și-au exprimat 
totala adeziune la inițiativele 
și acțiunile pe plan internațio
nal ale conducătorului partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. îndreptate 
spre înfăptuirea dorinței vitale 
a omenirii — oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezar
mare, în primul rind la dezar-, 
mare nucleară, și instaurarea 
unei păci trainice pe pămint. 
-inițiative și acțiuni ce se regă
sesc în Apelul pentru dezar
mare al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. Cei peste 
3 000 de oameni ai muncii din 
întreprinderea vasluiană pre- 
zenți la adunare au scandat, 
îndelung, lozinci mobilizatoare 
în sprijinul păcii și dezarmă
rii ; pe mari pancarte se putea 
citi : „Ceaușescu — Pace !“, 
„Nu . hotărît înarmărilor !“.

In cadrul adunării, deschisă 
de tovarășa Tincuța Luca. vi
cepreședinte al Consiliului mu
nicipal al F.D.U.S., vorbitorii, 
în cuvinte simple, dar ferme, 
au susținut și aprobat ideile 
înflăcăratei chemări la rațiune 
cuprinse in Aoel. cerind să se 
treacă neîntîrziat la acțiuni efi
ciente de oprire a cursei înar
mărilor. „Noi, femeile rriuncitoa- 

am dat viață vieții și luptămre,

acum pentru apărarea ei, spunea 
Maria Grigoriu, maistru. Ală
turi de toate femeile țării și dej 
pretutindeni, susținem din toa
tă ființa noastră, prin viața și 
munca noastră de fiecare zi.

tovară- 
Ceapșescu con- 
dezarmării, de- 
pentru elimina- 

nucleare de pe

noastră de fiecare 
neobosita activitate -a 
șului . Nicolae 
sacrate cauzei 
mersurile sale 
rea rachetelor 
continent".

Vorbind în numele generației 
tinere, angajată activ și res
ponsabil în înfăptuirea nea
bătută a politicii interne și ex
terne a partidului' și statului 
nostru, utecista Dorina Aniței 
a exprimat protestul hotărît al 
tinerilor din întreprindere îm
potriva celor care, ignorînd 
voința fermă de pace a oame
nilor 
pună 
torul 
picat 
rachete nucleare in Europa, re
tragerea .și . distrugerea ce’or 
existente ! Sîntem prea mulți, 
pe continentul nostru, ca și in 
alte zone ale lumii, pentru ca 
glasul nostru să nu se audă, 
pentru ca voința noastră să nu 
triumfe".

în încheierea adunării. într-o 
atmosferă de angajare și vi
brant patriotism, s-a dat citire 
unei telegrame adresate tova
rășului Nicolae Ceaușescu, jn 
care se spune :

de pretutindeni, vor să 
sub semnul întrebării vii- 
întregii lumi. „Cerem răs- 
oprirea 1 amplasării de noi

în spiritul politicii de pace și colaborare, al orientărilor 
dumneavoastră, mult iubite 
Ceaușescu, Frontul Democrației și Unității Socialiste a adop
tat un nou document de excepțională însemnătate, cară 
cheamă la intensificarea luptei popoarelor pentrli încetarea 
cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace. Participanții 
la mitingul nostru și-au exprimat și de această dată ade
ziunea lor deplină la ideile Apelului, manifestîndu-și senti
mentele de profundă mîndrie patriotică pentru faptul că 
România se afirmă cu consecvență ca un puternic factor al 
păcii și cooperării în Europa, în'întreaga lume. Ne alăturăm 
cu toate torțele celorlalte popoare de pe continent, tuturor 
popoarelor lumii, cerind cu liotărîre să se acționeze in spi
ritul rațiunii, să se treacă Ia dezarmare, in primul rind la 
dezarmare nucleară, pentru triumful păcii.

și stimate tovarășe Nicolae Oamenii muncii de la întreprinderea de confecții Vaslui, 
întruniți in această adunare, își exprimă adeziunea deplină 
la noua și strălucita dovadă a înaltei răspunderi față de pacea 
lumii, față de destinele înseși ale civilizației umane, pentru 
care dumneavoastră, stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, acționați 
neobosit. Alăturindu-ne impresionantei mărturii a unității 
dintre vorbă și faptă, ca una din caracteristicile de bază ale 
activității prodigioase pe care dumneavoastră o deslășurați, 
sîntem ferm hotărîți să acționăm cu conștiința înaltei noastre 
responsabilități pentru a traduce în fapt îndemnurile dumnea
voastră înflăcărate, în vederea instaurării unui climat de 
liniște și încredere între popoare și ne angajăm că vom face 
totul pentru a contribui cu toate forțele la înfăptuirea idea
lurilor de pace și progres in întreaga lume.



PAGINA 4 SClNTEIA — duminică 25 septembrie 1983

FAPTUL;
DIVERSI —.------- ■— I

CREATORII ȘI PUBLICUL
FILMULUI DE ACTUALITATE

I
I
!
i
I
I
I
I
I
I
I
I

Unul mai bun 
deât altul

I jn
La întreprinderea „Mecanica" 

din Vaslui lucrează doi frați. 
Gemeni. Amindoi tineri : Emi- 
lian și Gheorghe Alexandru. 
Amindoi strungari și amindoi 
fruntași, unul mai bun decit al
tul.

Amindoi — studenți.
Și nu oricum.
După ce ies 'din schimbul de 

lucru de dimineață, cei doi frați 
urcă in trenul de Iași. La ora 
ÎS se află in amfiteatrele Institu
tului politehnic, printre studen
ții de la Tehnologia construcți
ilor de mașini.

Seara se reîntorc tot cu trenul 
acasă.

A doua zi, din nou sint in 
întreprindere. Din nou la tren... 
Da facultate. înapoi.

— Nu e prea obositor ? — i-am 
întrebat.

— Este, dar merită 1
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| Cu penseta
■ și cu lupa

I
I
I
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La început, juriile unor con
cursuri și criticii de artă nu știau 
unde să-i încadreze tablourile, 
cum să le categorisească. In
tr-adevăr, privindu-le, îți vine 
foarte greu să spui în ce „tehni
că" sint lucrate de către Vasile 
Radu, laborant la întreprinderea 
de rulmenți Birlad. Cu trei din
tre ele a obținut, dealtfel, pre
miul întîi și titlul de laureat al 
Festivalului național „Cintarea 
României". Fantezia, gustul, mi
gala și răbdarea cu care lucrează 
se convertesc în veritabile opere 
de artă.

Din ce își realizează tablou
rile 1 Nici mai mult, nici mai 
puțin, decit din paie. Paie de 
griu, de orz și ele secară, pe 
care și le recoltează singur în 
diferite stadii de coacere. Cite 
bucățele de paie, mai mici de un 
milimetru fiecare, credeți că in
tră intr-un' tablou 7 Un milion !
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' Ghici, ciupercă, * 

i ce-i? I
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Imaginea îl prezintă pe tinărul 
agronom Răkosi Jdzsef ținind in 
mină... ce credeți ? Poate că ați 
fi tentați să spuneți că e un bo
lovan sau un dovleac. De unde ! 
Este vorba de o ciupercă năz
drăvană „culeasă" de cel care o 
prezintă cititorilor noștri pe un 
teren din apropierea comunei 
Brateș, județul Covasna. Știți ce 
greutate a avut ? Două kilogra
me și jumătate ! Și mai sintem 
asigurați că a fost, pe cit de să
nătoasă, pe atît de gustoasă.
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I Performanțe |
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Cu mat bine de patru decenii 
in urmă, Peter Walter din Reși
ța, azi pensionar, a început să 
dreseze clini. Pasiune care i-a 
adus multe satisfacții, dar cea 
mai izbutită realizare a obținut-o 
abia acum, cu „Pamela", descen
dentă dintr-un cline lup.

!Ea a fost „învățată", cu răb- > 
dare, să facă lucruri care | 
uimesc : deschide și închide

I poarta gospodăriei, merge cu . 
coșul la prăvălie după slfoane, I 
aduce apă cu găletușa de la I 
pompa pe care singură o ma-

Inevrează, pornește casetofonul i 
și, ascultă muzică (după cum se | 
observă și în imagine), dar îl

Iși închide cind este o melodie . 
mai zgomotoasă, care nu-i place.

Rubrică realizată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

Actualitatea este principalul tă- 
rim de manifestare a cinematogra
fiei noastre ; construcția socialistă, 
cu toate aspectele 'implicate — po
litic. ideologic, economic — dar 
subsumate unei sarcini principale, 
formarea conștiinței umane, ridica
rea pe o treaptă superioară a nive
lului de cunoștințe al oamenilor, 
cultivarea spiritualității specifice 
poporului nostru, este — fără în
doială — frontul pe care trebuie 
să se desfășoare principalele bătălii 
ale cineaștițor angajați în ceea, ce 
deobște numim „filmul de actua
litate".

Evident, într-un singur film de 
acest fel. cu o durată de aproxi
mativ o oră și jumătate, nu pot fi 
atacate și nicicum rezolvate, toate 
fațetele unei asemenea teme, de o 
covârșitoare complexitate : cineaștii 
știu foarte bine acest lucru și îl 
știu și spectatorii. Aici trebuie 
neapărat să facem o remarcă : pu
blicul nostru cinefil, format din zeci 
și zeci de milioane de spectatori, 
chiar dacă el constituie scopul fil
melor cu misiune formativă, este 
de mult și cu mult mai evoluat de
cît publicul de acum cîteva dece
nii. Dovezi : spectatorii din țara 
noastră resping filme străine care 
in Occident fac mari „rețete comer
ciale" (pelicule de categoria B, nu 
filme de mare valoare artistică, 
fiindcă și în ceea ce privește aces
te producții, cu o elevată expresie 
cinematografică, se poate spune că 
spectatorii noștri știu să le apre
cieze, îmbrătișîndu-le cu mai multă 
căldură decît în sălile de cinema 
ale multor altor țări; nu ne propu
nem să, notăm aici exemple con
crete. ele sînt numeroase și citito
rul și le reamintește, desigur) ; o 
altă dovadă că publicul nostru este 
mai inteligent decît altădată 
sim în însuși felul în care 
tează producțiile caselor de 
conștient sau instinctiv sînt
date și chiar respinse acele filme 
în care autorii (scenariștii și regi
zorii, dar și producătorii al căror rol 
— și la noi, și în oricare altă cine
matografie — este și trebuie să fie_ 
în esența lui creator) își propun 
sarcini prea multe, pierzîndu-le 
inevitabil pe drum sau pe care le 
..rezolvă" oricum, dar nu cinema
tografic, adică artistie, înlocuind 
specificitatea estetică a genului, de 
obicei cu o verbozitate obositoare 
și care se refuză prin ea 
lului de educator artistic 
tor. Că publicul este mai 
decît în trecut n-avem
privim, pentru a ne asigura încă o 
dată, numeroasele emisiuni ale te
leviziunii, în special cele consacra
te diverselor manifestări din cadrul 
Cintării României : copiii și tinerii 
noștri (ei, cei care și azi, și în tre
cut, și în viitor, și oriunde formează 
majoritatea publicului Cinefil) sjnt 
mai prezenți 
tualitate, cu 
mitor. Ei nu 
cu versuri și 
temporani și

ginosului progres cultural al socie
tății : sint inovatori și inventatori, 

.computerele și informatica sînt do
menii, pe care ei le explorează cu
rent, și tot ei, copiii și tinerii, sînt 
numeroși printre premh.nțu și can- 
didații la premii în mari concursuri 
artistice, tehnice și științifice națio
nale și internaționale. Acestui pu
blic informat și competent nu i se 
pot oferi producții (cinematografice 
in care cantitatea de adevăr artis
tic și de viață (firavă de obicei) se 
face adesea remarcată prin nevero- 
similitate, prin lipsa de adecvare 
la realele lui cerințe spirituale.

Am spus aici adevăr de viață și 
artistic. Pe scurt, să-i spunem sin
ceritate. Lipsa de sinceritate a au
torilor în unele filme „de actuali
tate" se vădește de mai mulți ani. 
Nu o dată, din păcate, critica noas
tră cinematografică a fost obligată 
să atragă atenția cineaștilor asupra 
unei rețete la care aceștia recurg

INH

o gă- 
recep- 
filme: 
amen

însăși ro- 
convingă- 
inteligent 
decît să

decît oricînd în ac- 
un aport creator ui- 
numai că „se produc"' 
cintece. dar sint con-, 
colaboratori ai verii*

in mod curent tocmai pentru că 
minima rezistență în fața adevăra
telor sarcini care le revin este 
aceea care marchează conduita 
unora dintre autorii filmelor de ac
tualitate. Lumea care populează 
peliculele lor, în cel mai bun caz, 
este constituită din personaje afla
te în posturi de conducere, „dra
maturgia" bizuindu-se pe relațiile 
dintre ele. exclusiv pe problemele 
lor personale : un director de în
treprindere a devenit conservator 
și fricos și se opune progresului 
tehnic pe care îl reprezintă un tî- 
năr sau mai puțin tînăr inginer 
ce-șl va impune dreptatea numai 
după ce va trece foarte aproape de 
o pedeapsă excomunicatorie.

In filmele pentru tineri și cu ti
neri avem de-a face deseori cu ab
solvenți care ajung în provincie și 
la tară și care nu vor să rămînă 
acolo, dar rămîn pentru că se ivește 
o mare dragoste, edificatoare asu
pra rosturilor acelui absolvent în 
cadrul general al construcției so
cialiste ; sau pe un șantier găsim 
probleme întruchipate de tineri re
calcitranți, ieșit! din școlile de co
recție sau chiar victime ale unor 
obscurantiste influențe sectante 
ș.a.m.d. (Nici aici nu e nevoie de 
exemple concrete, și cineaștii și, 
din păcate, și spectatorii le cunosc 
foarte bine).

în general, în filmele de actua
litate (cu unele, puține, excepții 
lăudabile), exact oameni care nu 
reprezintă majoritatea publicului și. 
deci, nici adevăratele aspirații și 
necesități ale acestuia devin per
sonaje principale, iar muncitorii șl 
țăranii care trudesc și trăiesc într-o 
viață cu reale probleme devin o 
masă de figurație, manipulată de 
regizori mai mult sau mai puțin

stîngaci, în planul doi, pentru a da 
cît de cît culoare locală și auten
ticitate unui film lipsit tocmai de 
verosimil, de sinceritate. Ceea ce 
face ca publicul, fin observator, să 
ia imediat, față de acel film, atitu
dinea corespunzătoare.

Nașterea acestei serii de filme cu 
false probleme și făcute după „re
țetă" a condus la căutarea unor 
„soluții" care să mascheze îndepăr
tarea de verosimil. Aceste „soluții" 
le observăm oe planuri diferite, dar 
toate conducînd spre același scop: 
obținerea unui „succes" de casă fa
cil (chiar dacă acesta se dovedește 
în ultimă instanță nociv pe plan 
spiritual pentru că nu contribuie cu 
nimic la educarea culturală a pu
blicului, nociv și pe plan economic, 
deoarece prilejuiește cheltuirea 
multor milioane absolut ineficient 
și blocînd în acest fel realizarea al
tui film care, poate,, ar fi fost mai 
bine realizat din toate punctele de 
vedere). Una din aceste „soluții" 
o reprezintă actorii. Este ade
vărat și e bine cunoscut fap
tul că avem 6 înaltă 
interpretare actoricească 
de mulți actori de talie 
sperie cuvîntul, aceasta 
tea) universală. Tocmai 
tori sînt solicitați în roluri necores
punzătoare, neconvingătoare, pe de 
o parte pentru a stîrni interesul 
publicului cu prezenta numelor lor 
pe afiș și. pe de altă parte, pen
tru a aduce cu marele lor talent, 
o notă de firesc unor roluri cel 
țin nefirești. O altă „soluție" o 
prezintă calofilia imagistică, 
aici trebuie să recunoaștem 
Institutul de artă teatrală și 
nematografică a 
de an, regizori 
foarte talentați, cu o mare apetență 
pentru asimilarea posibilităților de 
a echivala estetic imaginea de film 
cu opera de artă plastică. O bună 
bucată de vreme s-a vorbit mai 
mult. în fața filmelor de actuali
tate. despre calitatea excepțională 
a operatorului și a imaginii și mult 
mai puțin despre lipsa de sinceri
tate a filmului respectiv. Din feri
cire. critica de film nu s-a mai lă
sat înșelată în ultima vreme de am
balaj, oricît de frumos s-ar fi pre
zentat acesta, și a încercat să vor
bească despre conținut. (Dar se mai 
impune o precizare : critica a ajuns 
la această atitudine după ce publi
cul a demonstrat că nu poate fi 
amăgit, sancționind prin indiferen
ta sa filmele lipsite de adevăr ar
tistic. oricît de artistică le-ar fi 
fost imaginea).

E nevoie deci de o înțelegere, 
nouă și activă, din partea creatori
lor și producătorilor, atît a pro
priilor meserii și obligații artistice 
și cetățenești, cît și a adevăratelor 
nevoi ale marelui public, ale acelui 
public care acoperă financiar, prin 
plătirea biletelor de intrare, și pro
ducțiile nereușite.

an.

j

(Urmare din pag. I)
fata organizațiilor de partid sau a 
organului de partid în care activea
ză asupra îndeplinirii lor, asupra e- 
xamenului de conștiință și răspunde
re comunistă pe care îl trec în fața 

. partidului cu fiecare sarcină 
dințată și onorată.

Referindu-se tot la punerea 
loare a potențialului de care 
organele și organizațiile de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
„este necesar să folosim 
multă pricepere puternicul 
partid pentru cuprinderea 
sectoarelor de activitate".

Devenită o condiție sine qua non 
a muncii de partid, folosirea activu
lui este rezultatul unei cerințe obiec
tive, deoarece este greu de imaginat 
cum ar putea face fată organele de 
partid cerințelor actuale fără a se 
baza în întreaga lor activitate pe a- 
ceastă forță inepuizabilă de gîndire 
și acțiune pe care o reprezintă, la 
scara întregii țări, prin cei peste 
580 000 de comuniști, activul de 
partid. Am putea imagina activul de 
partid ca un tablou de comandă cu 
numeroase butoane de declanșare a 
energiilor dintr-un sector sau altul, 
pe care organele de partid le folo
sesc cu exactitate în funcție de ceea 
ce și-au propus să înfăptuiască. 
Ceea ce nu înseamnă că in stilul de 
muncă al unor organe de partid pri-

incre-

în va- 
dispun 
partid, 

arăta că 
cu mai 

activ dC 
tuturor

\

Complexul sanatoriul al U.G.S.R. de la Sîngeorz-Băi Foto : Ion Drăgan

Asistența medicală în întreprinderi
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RĂSPUNDERI MARI, SPORITE PENTRU ASIGURAREA STĂRII 
DE SĂNĂTATE Șl A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

Grija partidului nostru pentru să
nătatea oamenilor muncii a fost ma
terializată — printre altele — și 
prin măsura ca asistența medicală să 
fie acordată cît mai aproape de lo
cul de muncă. Prin aceeași mă
sură organizatorică au fost spo
rite rolul, răspunderile și eficien
ta muncii cabinetelor, policlini
cilor și staționarelor care funcțio
nează chiar în întreprinderi, nemij
locit implicate în starea de sănătate 
a colectivelor de muncă. Experienței 
unei asemenea unități’ sanitare i-am 
consacrat convorbirea redată în rîn- 
durile de mai jos.

— Vă rugăm să ne vorbiți, tova
rășă dr. Marcela PRI.ȘCU, in dubla 
calitate de medic primar și medic- 
șef la policlinica întreprinderii de 
confecții și tricotaje București, des
pre prestația sanitară pe care o asi
gurați la locul de muncă.

— In primul rind că ne străduim, 
cu toate forțele noastre, pentru a 
consolida starea de sănătate și ca
pacitatea de muncă a celor peste 
18 000 de persoane — dintre care 
17 000 sînt femei — care lucrează în 
această prestigioasă întreprindere, în 
felul ei unică în țară tocmai dato
rită preponderenței feminine. Prin 
grija organelor de partid și de stat, 
dispunem de o bună bază materială 
și de încadrarea corespunzătoare cu 
persoane de specialitate.

— Se spune — și așa este — că 
a preveni este mai ușor decit a vin
deca. Altfel formulat : care sint aici. 
și acum preocupările dumneavoastră 
în domeniul profilaxiei 1

— A acționa numai în vederea li
chidării proceselor patologice mani
feste. fără a urmări pe plan indi
vidual și colectiv aplicarea unui 
complex de măsuri profilactice co
respunzătoare, începînd cu asanarea 
condițiilor de mediu și terminînd cu 
educația sanitară, înseamnă de mul
te ori a-1 expune pe suferind la re- 
îmbolnăvire. Este și motivul pentru 
care punem un accent deosebit pe 
prevenire.

Din cele 20 de prestații me~

dicale anuale per muncitor, jumă
tate sint consultații profilactice, 
începînd cu examenul medical pen
tru angajare, care este foarte exi
gent — dar care am dori Să fie du
blat de un la fel de exigent exa
men psihosociologic de „aptitudine" 
— continuăm cu : examenul profilac
tic general, care se face la 33 la sută 
din populația întreprinderii ; exame
nul ginecologic anual, examene pen
tru bolnavii cu afecțiuni cronice, in
clusiv pensionarii de gradul III care 
se află dispensarizați ; examinarea 
tuturor muncitorilor care lucrează în 
medii cu noxe...

— Ce eficiență au aceste examene 7
— In ultimii ani, prin depistarea 

la timp a îmbolnăvirilor și prin apli
carea unor tratamente adecvate s-a 
redus numărul zilelor de, incapacitate 
temporară de muncă la unele boli ; 
s-au făcut depistări în masă ale car
diopatiei ischemice și hipertensiu
nii arteriale la persoane sub 40 de 
ani ; cancerele depistate în stadiu 
precoce au benefioiat de tratamentul 
necesar ; afecțiunile streptococice 
depistate la tineri au fost tratate 
corect, așa îneît s-au redus în mod 
impresionant complicațiile severe 
care existau anterior ; examenele 
profilactice și controalele medicale 
de adaptare au permis ca oamenii 
să fie puși să lucreze în posturi po
trivite capacității lor de muncă, să 
prevină îmbolnăvirile, în final să 
ajute la scăderea morbidității cu in
capacitate temporară de muncă și, 
în același timp, să ajute producția 
prin scăderea numărului de absențe. 
Iată, spre exemplu, intr-un singur 
an (1981) reducerea numărului de 
zile absentate pe motive medicale a 
permis obținerea unei producții în 
valoare de 1,5 milioane lei.

— Care este dinamica indicilor 
morbidității în întreprindere ?

— Bună, dar susceptibilă de îm
bunătățiri. In 1970, de exemplu, in
dicele de gravitate (raportul între 
numărul zilelor de concediu me
dical acordat și cifra medie scrip
tică a populației întreprinderii)

era de 1 694 ; a 
tat, iar în 1982 a 
Frecvența (numărul de cazuri noi) 
pentru aceiași ani

de 
iar

scăzut tr-ep- 
ajuns la 924.

STILUL COMUNIST DE MUNCĂ
vind alegerea momentelor, a direc
țiilor de punere in mișcare a activu
lui nu apar uneori și tendințe de 
imobilism, clișee determinate de o 
anumită comoditate in organizarea 
activității cu acesta și chiar — de 
ce n-am spune — de o anumită în
țelegere deficitară din partea unor 
cadre a misiunii activului, de păre
rea unora că activdl trebuie mai mult 
consultat și mai puțin antrenat in 
studierea problemelor aflate în fața 
organelor și organizațiilor de partid, 
în participarea directă la rezolvarea 
lor, in controlarea modului in care 
sint în final soluționate. Sint în 
acest domeniu, al mai bunei valori
ficări a activului, de făcut încă im
portanți pași înainte pentru a valo
rifica mai larg marele potențial pe 
care-1 reprezintă activul de partid.

Transpunerea pe terenul faptelor a 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea și de Conferința Națională 
ale partidului, trecerea la o calitate 
nouă, superioară în toate domeniile 
activității economico-sociale reprezin
tă o acțiune multilaterală, atotcuprin
zătoare în cadrul căreia aplicarea 
fermă a hotăririlor de partid, a le
gilor tării are un rol primordial. 
Odată stabilite obiectivele, forțele și 
mijloacele care participă la declan
șarea acțiunilor de aplicare a hotări
rilor devine logic și necesar un con
trol cuprinzător, urmat de măsuri 
concrete, practice, care să asigure 
îndeplinirea in întregime a sarcini-

lor. De aceea, cu deplin temei, la 
Consfătuirea de la Mangalia, tova
rășul Nicolae Ceaușescu preciza : 
„Aceasta presupune o îmbunătățire 
foarte serioasă a sistemului de con
trol al activității in toate sectoare
le". Pornind de la această orientare 
este necesar ca organele de partid 
să aibă în vedere ca acțiunile de 
control să nu se limiteze doar la 
depistarea și consemnarea deficiențe
lor, la simpla lor fotografiere, ci să 
prevaleze, înainte de toățe, analiza 
profundă a cauzelor ce determină 
stările de lucru negative, găsirea — 
împreună cu comunișii, cu colective
le de oameni ai muncii — a soluții
lor și remediilor' celor mai potrivite 
și trecerea operativă la aplicarea 
lor.

Ceea ce trebuie să constituie chin
tesența stilului de muncă al organe
lor și organizațiilor de partid in eta
pa actuală — cum s-a subliniat cu 
deosebită claritate in cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la Man
galia — este promovarea în întreaga 
activitate, a fiecărui comunist, a unui 
puternio spirit revoluționar. Un spi
rit revoluționar a cărui unitate de 
măsură s-o constituie, indiferent în 
ce domeniu și-ar desfășura comu
nistul activitatea, faptele. Una din 
cerințele spiritului revoluționar o 
constituie fermitatea de care trebuie 
să dea dovadă organele și organiza
țiile de partid, comuniștii, în tot

ceea ce întreprind. Aproape că nu 
există obiectiv, sarcină a cărei înde
plinire să nu solicite eforturi, stră
danii, căutări și frămîntări. 
îndelungată experiență, cine 
în fața primelor obstacole, 
înfruntă cu curaj și tărie de 
greutățile ivite nu poate 
capăt nimic din ceea ce se 
prinde. De aceea, fermitatea în ho- 
tărîrea luată, ducerea ei -> la bun 
sfîrșit trebuie să constituie 
nentă absolut necesară a 
de muncă revoluționar.

O altă trăsătură de fond 
muncă, ce determină înfăptuirea 
bune rezultate a sarcinilor, este 

după cum o dovedește și practica 
zi cu zi — trecerea la acțiune în

Dintr-o 
cedează 
cine nu 
caracter 
duce la 

între-

o compo- 
unui stil

de
cu

a stilului

de
timp' util, deci operativitatea. Pentru 
a o realiza, operativitatea implică o 
bună cunoaștere a problematicii în 
sens larg și a situațiilor speciale, 
particulare, capacitate de sinteză și 
discernămînt în vederea stabilirii 
priorităților, organizare judicioasă, 
îndreptarea forțelor în acea direcție 
care poate asigura finalizarea sarci
nilor pe măsura exigențelor actuale, 
o grijă permanentă ca, din dorința 
de a îndeplini în cit mai scurt timp 
un obiectiv, să nu se piardă din 
vedere alte probleme care se cer so
luționate. In această ordine de idei, 
contactele nemijlocite cu realitatea, 
cu stările de lucruri de pe teren, din 
unitățile industriale, din agricultură,

învățămînt- etc., permit activiștilor să 
cunoască „pe viu" în ce stadiu se 
află înfăptuirea hotăririlor de partid 
și de stat. S-ar putea spune că te
renul semnifică pentru un activist 
de partid și de stat locul de verifi
care a pregătirii sale, de valorifica
re a experienței sale, de afirmare 
deplină și concludentă a spiritului re
voluționar. Dealtfel, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și la consfătuirea amintită 
a atras atenția cadrelor de partid și 
de stat să-și desfășoare activitatea nu 
în birou, „intr-un loc cît mai călduț", 
ci acolo unde o cer imperios intere
sele poporului, acolo unde se hotă
răște soarta producției, acordînd spri
jin. îndrumarea necesară în soluțio
narea problemelor pe care le ridică 
viata.

Aplicarea unui stil de muncă adec
vat include și alte cerințe, alte tră
sături nu mai puțin importante, așa 
cum sint cuprinse în densitatea de 
orientări și idei din magistrala cu- 
vîntare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
pe problemele muncii organizatorice 
și politico-educative. Important este 
ca ele să devină componente esen
țiale in activitatea practică a orga
nelor și organizațiilor de partid, a 
tuturor comuniștilor, în înfăptuirea 
obiectivelor majore de ridicare a pa
triei noastre socialiste, libere și inde
pendente pe noi culmi de civilizație 
și progres.

a scăzut de 
la 102 la 63,. iar durata medic a 
scăzut de la 16,4 la 14. Din a/’ te 
date nu vreau să se înțeleagă că âm 
înregistra exclusiv succese. Anual, 
avem în evidență peste o mie de 
gravide și ne luptăm foarte serios, 
prin toate mijloacele medicale, pen
tru micșorarea numărului pierderilor 
deț sarcină.

— Vă rugăm să continuați această 
idee : cum acționați pentru asigura
rea obiectivelor demografice, puse 
de partid în centrul atenției întregu
lui corp sanitar 7

— Activitatea noastră în această 
ultimă perioadă am desfășurat-o pe 
baza planului de măsuri al Direcției 
sanitare a municipiului București 
pentru creșterea natalității și asigu
rarea sporului natural al populației, 
în scopul înfăptuirii sarcinilor tra
sate la ședința Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 26 a- 
prilie 1983, care a analizat evoluția 
principalelor fenomene demografice.

Colaborăm foarte bine in acest 
sens cu conducerea unității, sindica
tul, organizațiile de femei și tineret, 
O.D.U.S. Semestrial, împreună cu 
reprezentanții tuturor acestor organe, 
efectuăm controale la fiecare loc de 
muncă și analizăm morbiditatea la 
nivelul fiecărei secții. Avem grijă ca 
planurile de măsuri să nu rămînă 
simple înscrisuri pe hîrtie. Ca urma
re, au fost create condiții de muncă 
și de igienă tot mai bune. Prin co
laborarea dintre serviciul medical și < 
protecția muncii, accidentele de 
muncă au scăzut an de an, în cela î 
8 luni trecute din 1983 neinregistrin- 
du-se decit un accident minor.

Tot ca urmare a eforturilor con- 
jugate ale tuturor factorilor de răs
pundere, în I.C.T.B. grupa afecțiu- ’ 
nilor digestive a scăzut simțitor, pre
zența în special a unei cantine-res- j 
taurant foarte bine dotată și apro
vizionată corespunzător din gospo- 
dăria-anexă proprie avind un aport 
decisiv. Zilnic, personalul muncitor 
de la I.C.T.B. beneficiază, în ambele 
ture de lucru, de mese calde și să- 
.nătoase. Totuși, medicul desemnat cu 
controlul cantinei va trebui să ma
nifeste mai multă exigență pentru 
impunerea unor meniuri diversifica
te, pentru scăderea procentului de 
grăsimi din preparate șl a introdu
cerii pe scară mai largă a legumelor 
și fructelor proaspete.

— Dar sub incidență strict medi
cală cum ați acționat pentru creș- 

' terea‘ natalității 7
— Serviciul de specialitate al poli

clinicii, prin cei doi medici obstetri- 
cieni, a întărit și perfecționat ac
tivitatea educativ-profilactică, efec- 
tuînd controlul periodic anual, com
pletat cu examene citologice, și are 
ca prim obiectiv ocrotirea gravidei 
și creșterea natalității. Autocritic 
vorbind, cred că există încă o insu
ficientă perseverență a cadrelor me
dicale pentru o educație sanitară de 
mai bună calitate, însă sînt și alți 
factori : familii dezorganizate, pro
vizorat al cuplurilor, navetism, bu
get prea mare afectat de tinere pen
tru obiectele de lux și altele.

Remedii 7
— Educație sanitară convingătoa

re, de calitate sporită, așa îneît să 
nu mai avem printre femeile între
prinderii noastre un număr mare de 
întreruperi de sarcină, în prezent mai 
mare decît numărul nașterilor. Vom 
extinde educația sanitară și asupra 
bărbaților. Și în această privință 
vom colabora cu organizațiile de 
masă și obștești din întreprindere, 
într-un unitar și eficient efort edu
cativ.

Convorbire realizată de
Mircea BUN'EA
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Paguba 
„prevenită" după 

s-a produsce
„Astăzi, data de mai sus. arăt că sînt 

hotărită să spun tot adevărul cu privire la 
faptele comise in afara legii..." ; ....Doam
na S. a zis : «Mă fetelor, faceți cite ceva, 
un aviz cît de mic. că am zidar acasă, am 
nevoie de bani...»" ; „Am acceptat ca 
proastele și am ajuns în situația în care 
ne aflăm..." ; „Bogdan Virginia și Călin 
Lucia au stat pe capul meu mai mult de 
o oră. să le fac act fals. Le-am spus că 
mie mi-e frică, nu mi se pare lucru curat, 
dar ele. iarăși m-au scos din minți !“.

Am reprodus cîteva crâmpeie din decla
rațiile- inculpatelor principale în procesul 
privind marea delapidare comisă la depo
zitul I.L.F. din Bod, județul Brașov. Ele 
redau cîte ceva din disperarea care le-a 
cuprins pe infractoare odată cu descope
rirea faptei.

Frauda a fost comisă de 28 de inculpați 
plus „doamna S“. Numele acesteia nu-1 
menționăm,- pentru că ea și-a șters — așa 
cel puțin a crezut — greșelile cu un gest 
unic și disperat, brutal și inuman, în ziuă 
în care s-a zvonit că încep cercetările. în 
numai cîteva luni, acest grup a sustras 
aproximativ un sfert de milion de lei, lă- 
sind la punctele de colectare a sticlelor și 
borcanelor tot mai multe iscălituri, dar 
aducînd la depozitul central tot mai pu
ține ambalaje.

„Păcălitul" trebuia 
marelui depozit, care

să fie responsabilul 
n-avea cum să asiste

la luarea în primire a tuturor transportu
rilor. El a fost și acela care a anunțat mi
liția. A făcut-o cuprins la rîndu-i de spai1- 
mă. Intr-o singură vară, stocul de ambalaje 
ajunsese de aproape trei ori mai mic decit 
stocul scriptic, autocamioanele se întorceau 
din cursă cu acte în care erau trecute can
tități de 3 ori mai mari decît se puteau 
încărca.

Alunecînd tot mai mult pe panta infrac
țională, incurajindu-se unii pe alții și unele 
pe altele cu îndemnuri de felul „Hai să te 
învăț să trăiești", făptuitoarele și făptui
torii parcă au săpat cu frenezie o groapă 
în care s-au scufundat cu toții, ignorind cu 
totală inconștiență unicul deznodămînt po
sibil al faptelor lor.

Desigur, răspunderea pentru părăsirea 
drumului corect revine 'fiecăruia și fiecare 
va plăti drept și aspru pentru faptele pro
prii. Totuși, stăruie asemenea întrebări : de 
ce s-au lăsat cuprinși brusc de nesăbuință ? 
Chim de s-au clătinat atît de ușor la întîia 
sugesV.e de căpătuială ’’

Două par a fi condițiile favorizante ale 
rătăcirii grave a acestor inși și ale încăl
cării de neiertat a legii. Prima este modul 
în care a fost concepută, la locul de muncă, 
educarea lor in spiritul echității și al le- 
galițății. Mai bine zis — cum nu a fost 
concepută. Rezumarea activității de cunoaș
tere și însușire a normelor de conduită Ia 
sporadice prelegeri formale despre citeva 
articole și paragrafe, fără suflu, fără vi
goare combativă, fără insuflarea unei ati
tudini hotărâte, de respingere fată de furt, 
de fals, de minciună, de înșelătorie, fără 
întărirea convingerii că drumurile incorec
titudinii sint scurte și se sfirșesc dramatic, 
acele puține și sporadice intenții educative 
nu aveau cum să fie eficiente. A doua 
condiție este dezordinea în organizarea evi- 
dente'or. Cităm în acest sens un singur 
exemplu : la data de 14 iunie, anul trecut,

consiliul oamenilor muncii a hotărît sepa
rarea gestiunii de 'ambalaje din gestiunea 
generală a depozitului, ca să se .prevină 
eventualele fraude. Timp de patru luni de 
•zile hotărîrea nu a fost adusă la îndepli
nire. Au fost exact cele patru luni in care 
s-au înregistrat cele mai mari fraude. Cind 
paguba a ajuns la un sfert de milion, s-a 
aplicat și hotărîrea care să o... preîntîm- 
pine. i |

De profesie... „ 
cu amenințările"

Numele i-a apărut în instanță' însoțit de 
caracterizarea făcută în rechizitor de' 
Procuratura județeană Covasna : „este o 
fire violentă și recalcitrantă, gata oricînd 
să prcvoace scandaluri, să săvîrșească agre
siuni și să-și. facă singur dreptate". 11 
urmărește, pe unde s-o fi ascunzind, pe
deapsa de 9 ani închisoare pronunțată prin- 
tr-o sentință penală în care e caracterizat 
de asemenea : „fire violentă și recalcitran
tă, gata oricînd să provoace scandal". Este 
vorba, în rechizitor și în sentință, de Pon
graț Iosif. Depășind identitatea individului, 
ne întrebăm : Cum se simte un asemenea 
ins între ceilalți oameni ? Ce rezistentă în- 
tîmroină apucăturile lui. evident contrare 
atitudinii și comportărilor celorlalți oa
meni ?

Răspunsul e simplu : dacă întîlnește 
riposta fermă, conjugată, a organelor de 
ordine și a opiniei publice, se vede descu
rajat și nu ajunge să compară în fata jus
tiției. Dacă este tratat. în stadiul embrio
nar al tendințelor sale, cu moleșeală civică, 
indiferentism. îngăduință, atunci prinde

aripi de „uliu" și pierde orice simț al mă
surii.

Pongrat Iosif a ajuns să încerce să taie 
cu coasa gitul unui cumnat de-al său pen
tru... o pereche de ciucuri de lînă. Dintre ' 
cei care se atirnă ca ornament lingă 
urechea cailor. Pînă să ajungă la o aseme
nea răfuială. P.I. terorizase cu multă ener
gie comuna Ozun. „în săptămîna ace-sta 
voi ucide pe S.D. cu cuțitul cel mai ascuțit, 
răcnea el pe uliți, nici mai mult, nici mai 
puțin decît despre inginerul-șef al coope
rativei agricole, care nu-i tolerase abate
rile. Rezultatul — inginerul S.D. se ascun
dea de frică, in timp ce zurbagiul se umfla 
în pene pe ulițe. Sau : „îmi las caii la păs
cut cind vreau și unde vreau" — se bătea 
el cu pumnul în piept. Rezultatul era că 
dădea drumul cailor pe tarlale și nu pățea 
nimic. „L-am auzit pe inculpat sounind că 
n-u se va liniști pină cind nu va extermina 
familia D. dacă nu-i vor restitui ciucurii 
de la hamuri" — se va consemna la ascul
tarea martorilor. Din lipsă de ripostă, in 
lipsă de ripostă devenise un fel de profe
sionist al voluntarismului violent. „Ala cu 
amenințările".

Există reglementări menite să pună la 
punct elementele prea consecvent înfier- 
bîntate în a profera amenințări, cu atît mai 
mult cu cît viața a dovedit că. unele din
tre ele. neprimind riposta cuvenită, au 
trecut ori au încercat să treacă de la vorba 
necugetată la fapta necugetată.

Exact ca Pongraț Iosif. înfierbântat că 
nu obține prin amenințări ciucurii de ha
muri (!), așa cum obținuse pînă atunci, tot 
făcind pe zmeul, alte rezolvări, a dat bice 
cailor pornind în goană pe urmele „adver
sarilor" săi. barindu-le drumul cu căruța.

Răsărise luna. Norocul victimei. în ar
gintul ei, i-a fost mai ușor să vadă sclipi
rea de-o clipă a coasei care-și lua avînt. 
Cu un reflex salvator, a dus brațul pavăză

a sărit într-oîn dreptul gîtului și „ . ........ . _
Astfel s-a ales cu tăietură doar la 
Nemulțumit și abject pină la capăt, 
vatul s-a dus la staulul cooperativei, unde 
se aflau vitele date in îngrijirea omului 
pe care-1 lăsase, cu mina tăiată. in cimp. 
Le-a dat drumul și le-a risipit toată noap
tea. peste terenuri.le-lot' ajutător. Dac-o 
scăpa victima cu viață — se gindea el — 
„cel puțin" să-și ridice tot satul în cap.

Este dovada cea mai concludentă că fapta 
comisă, tentativa și mai gravă pe care-o 
încercase nu-1 îngrozeau. Așa cum nu se 
speriase singur și nu-1 speriase nimic. încă 
de cind escalada treptele de jos ale violen
ței. Atunci cind se limita la amenințări.

parte, 
mină, 
vino-

f

Din caietul 
grefierului

— Eu doar m-am rezemat de caroserie, 
onorată instanță, eu n-am avut de gind să 
fur autovehicule.

— Cum se explică, atunci, că ai fost sur
prins înăuntru, la volan 7

— Nuntașii, onorată instanță ! Automobi
lul era parcat intr-un loc unde se oficia o 
cununie. Au venit nuntașii și m-au băgat 
cu forța in mașină...

— De ce-ar fi făcut asta 7
— Știu eu ? Poate voiau să mă invite la i 

nuntă.

(Din răspunsurile inculpatului Cio-
/ banu Eugen, originar din Hîrlău, date > 

in fața Judecătoriei sectorului 1).
Sercjiu ANDON
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Tovarășului RUBEN DARIO SOUZA
Secretar general al Partidului Poporului din Panama

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
vă adresez. în numele Partidului Comunist Român și ăl meu personal, un 
cai'd salut tovărășesc Și sincere felicitări, împreună CU Urări de sănătate, 
viață lungă și multe succese în aetivitatea pe care o desfășurați in fruntea 
Partidului Poporului din. Panama.

îmi exprim convingerea că bunele raporturi de colaborare Șl. prietenie 
statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Poporului din Pa
nama vor cunoaște și irt Viitor O dezvoltare ascendentă, în interesul parti
delor și popoarelor nâăStte. ăl cauzei unității tuturor forțelor antiimperla- 
liste, progresului, păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Româtl

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Sud-African

în numele Partidului Comunist Român, ălr Secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceăușescu, vă adresăm sincere condoleanțe in legătură 
cu încetarea din viață a tovarășului YusUf Mohamed Dadoo, președintele 
national al Partidului Comunist Sud-African, și vă rugăm să transmiteți 
familiei îndoliate expresia sentimentelor noastre de Compasiune.

Reafirmăm șl Cu acest prilej solidaritatea Comuniștilor, a Întregului 
popor român cu lupta comuniștilor sud-afriCani, pentru libertate și indepen
dență națională, împotriva politicii rasiste și de apartheid, pentru pace, 
democrație și colaborare Internațională.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

0 SPORT © SPORT © SPORT ® SPORT 0 SPORT ® SPORT

Etapa a V-a, în Divizia „A" de fotbal

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general ăl Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Țovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Vă exprimăm sincere mulțumiri dumneavoastră, Partidului Comunist 
Român, Marii Adunări Naționale, Guvernului Republicii Socialiste România 
și poporului frate român pentru felicitările frumoase pe Care ni le-ați 
adresat cu ocazia celei de-ă 38-a aniversări a Republicii Socialiste Vietnam.

■Fie ca prietenia dihțre Vietnam și România să SC consolideze Și să se 
dezvolte tot mai mult !

Urăm 
struire a

poporului frate român să obțină multe succese în opera de con- 
socialismului.

LE DUAN
Secretar general dl C.C.

dl Partidului Comunist din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Vietnam

I

FAM VAN DONG
Președintele Consiliului de Miniștri 
al

Adunării

Republicii Socialiste Vietnam

NGUYEN HUU THO
Președintele

Naționale a Republicii Socialiste Vietnam

Urmare din pag. I)
udiu, de policalificare, de per- 
-ționare, unii urmează liceul 

1, alții politehnica... Faculta- 
• este lâ doi pași, pe aceeași 
formă cu întreprinderea. Pu- 
rezistă tentației de a-și in

fectele, după liCeU, aici... 
o competiție care ne obligă 
i2 tinerii,_ să „accelerăm" rit- 

Cît mal re- 
nluncitorilor

iț L X11V. 1.11 ț o d țțCXv 
Ca să ajungem 

la nivelul 
ici.

Aveți încredere 
întrebat pe 

orghe I’îrvti, Care, 
cînd lucrează la întreprindere, 
•regătit CîteVa generații de 
icitoti.

După mine, neîncrederea în 
,ri e tot una cu neîncrederea 
viitor. Să-i vedeți numai pe 

ieții mei de la mecano-energe- 
c, cum fac lucrări de categorie 
itperloară, deși unii n-o au decît 

pe a doua ! Așa se și explică 
faptul că timpul de staționare al 
unor utilaje complicate aflate în 
reparații Capitale s-a redus de la 

, 10—12 Zile la 4—5 zile. Iar cali
tativ ștacheta n-a coborît de fel. 

j Așa Sint, de fapt, toți titiferii țării.
Gata să înfrunte greul. Am cu
noscut, ce-i drept, și tineri care 
spun că munca e pentru mașini, 
nu pentru oameni. Dar aceștia 
sint puțini. Mai sint și Unii cam... 
nerăbdători...

— Vă supără această nerăh" 
Idare ?

— Depinde. Există nerăbdare și 
nerăbdare. Eu, acum, mă gindeam 
la cei ce vor repede categorie 
mare, repede casă, repede prime— 
Dar cînd e să pună și ei umărul, 
nu se oferă chiar atît de repede... 
Mie, personal, îmi place acea ne
răbdare care este echivalentă cu 
voința de afirmare în profesie, în 
viață. Fără a fi minat de 
teres mărunt, personal. în 
nea cazuri, noi, comuniștii 
nici, avem datoria morală 

\ mulăm această nerăbdare.

în tineri ? 
comunistul 

în 33 de ani

un in- 
aseme- 

Vîrst- 
să sti- 
să pu-

hem deplin în valoare elanul ti
neresc revoluționar.

Pe Dumitra Antonie, Erou al 
Muncii Socialiste, secretar adjunct 
cu problemele organizatorice in co
mitetul de partid al întreprinderii, 
o întilnim în atelierul unde lucrea
ză de 27 de ani, la bobinaj. Este 
șefă de echipă și are in jur numai 
chipuri tinere ; fete cărora cu greu 
le dai 20 de ani.

— Sint tineri crescuți la școala 
muncii, a cinstei, ni-i prezintă Du
mitra Antonie. Tineri care, atunci 
cind trăiesc o bucurie — știu eu, 
o excursie în țară sau în străină
tate, un casetofon, o mobilă ele
gantă in apartamentul primit de 
curind — știu că prin munca lor au 
obținut-o, că prin muncă poți ob
ține orice-ți dorești. Nici n-ai bă
nui că sub aerul lor de deplină si
guranță se ascund atîtea frămîn- 
tări, și griji, și emoții, și năzuin
țe... Le pun bobina în mină și vad 
că mina le tremură. Abia iși stăpî- 
nesc emoția. Parcă le-aș încredin
ța destinul întreprinderii. Și așa 
și este. Ei, tinerii, sint .schimbul 
de mîine, un schimb pe care avem 
datoria să-1 creștem cu dragoste, 
cu exigență și răspundere comu
nistă. Mâi ales că noi nu formăm 
aici numai buni specialiști ; noi 
formăm și buni patrioți, buni revo
luționari. Le canalizăm constructiv' 
calitățile VÎtstei. îi modelăm. Da, 
cuvîntul nu. mi se pare deloc ne
potrivit. în uzină, în procesul mun
cii, tînărul se plămădește a doua 
oară. Devine om adevărat, comu
nist adevărat, cum ne cere parti
dul.

— Știți cîți tineri s-au angajat 
anul acesta, adică în vara aceasta, 
la „Electroputere" ? — intervine 
secretarul comitetului U.T.C. A- 
proape 1 000; închipdiți-vă, o mie 
de destine care se împletesc acum 
cu ale noastre. Ei vor munci ală
turi de noi, se integrează in colec
tivul nostru.

Dar acest proces de maturizare, 
de formare a omului nou, nu este 
întotdeauna neted ca oglinda.

/

cinema
Q Misterele Bucureștilor : PATRIA 
(11 86 25) — 91 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 — 2-3,45.
@ Aventuri Ia Marea Neagră : FES
TIVAL ii5 63 84) — 9: 12; 16: 19. Me
lodia (12 06 88) — 9: 12; 16; 19.
© B.D. )a munte și la marc : AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13.30; 15,45:
18; 20, Lira (317171) — 1S,3O; 17.33!
19,30, la grădină — 20.
© Nea Mărin miliardar : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11,15: 13,30: 15.45; 18; 
23.- COSMOS 127 54 95) — 0,30: 11,30;
13,30: 15,30; 17,30: 10,30.
© Marele singuratic : COTROCENI 
140 40 48) — 15; 17,iS; 16,30.
© întoarcerea din iad : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11,15: 13.30; 15,45: 18! 

-20. CULTURAL (83 5613) — 9: 11,15;
13,30: 15,45; 18: 20,15.
© Alo, aterizează Străbunica : PA
CEA 163 33 85)' — 15,30; 17.30; 19,30.
O întoarcerea Iul Vodă LăpușnCanu : 
VIITORUL (11 48 03) — 15.39; 18.30.
© Haiducii lui Șaptecai : MUNCA 
(21 53 97) — 15: 17.15; 19,33, GtUL"Ș t'I 
(17 55 46) - 9: 11.15: 13.30: 15.45; 19: 20. 
© Melodii Ia Costlhești — 15: 17: 19; 
Trandafirul galbeii — 13,30 : FLACĂ
RA (20 33 4-3).
© Intilnire cu tinerețea : CENTRAL 
114'12 24) — 9: 11.15: 13,30; 15,43: 16: 26. 
© Primăvară pentru o 6ră — 9: 10.45; 
12,30: 14; 15.30; Ultimul vals — 17; 
19.15 : DOINA (16 35 33).
© Visul de argint ăi alergătorului : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9: 11: 13.15: 
15,30: 17,43 : 20.

® vraciul: studio (59 5315) — 10; 
13; 16; 19.
® Valul verde : GRIVIȚA (17 03 58) — 
9; 11,15; 13,38; 13,43: 18; 20.
0 Iubire fără soare : FLORfiASCA 
(33 29 71) — 9: li: 13: 15,30; 17.45: 20. 
0 Nimic nu ne stă in cale : POPU
LAR (3-5 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© CeCllla : UNION (13 19 04) 
13; 16; 19.
(p Contrabandă la ____
GREȘUL (23 94 10) — 16; 18. ...
® Elvls : SCALA (11 03 72) — 8,45; 11; 
13,15; 15,30; 18; 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15: 13,36: 15,45; 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,3'J; 15,45; 18; 23,15.
0 Femeia dispărută
(85 77 12) — 9; 11: 17..
20, GLORIA (47 46 75) —
13,30; 13,45; 10: 20.15.
O Contesa WaleWska : 
(16 29 17) — 9; 11,13; 13,30: 
20,30, la grădină — 19,45.
0 Dublu delict : DACIA (53 35 94) — 
9; 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20.
O Omul păianjen se Întoarce : VOL
GA (79 71 26) — 9: 11,13: 13,30; 15,41; 
18: 26, ARTA (213186) — 9; 11: 13: 
15: 17,13; 19, la grădină — 20.
0 Ancheta a stabilit: TOMIS (21 49 46) 
— 9; 11,15: 13,30; 15.45: 18; 20.
0 Despărțire temporară : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) - 15: 17,30; 20.
© Răzbunarea haiducilor : GRĂDI
NA FESTIVAL (15 63 84) — 19,45.
0 Cobra : LUCEAFĂRUL ----------
9; 10,45; 12,30; 14,15: 16,15;

. la grădină — 19,33.
O Imperiul contraatacă :
GLORIA >47 46 75) - 20. 
0 Fata care vinde flori :
TOMIS (21 49 40) — 19,30.
0 Camionul de cursă lungă : PARC 
HOTEL (17 03 53) — 20.
0 Clinele : GRĂDINA FEROVIAR 
(53 51 4-3) — 19,415.

io;
vama : PRO-

20.

flamura
13.15; 15.35; 17,43; 

9; 11,15;

CAPITOL 
15,45; 10;-

(15 87 67) — 
18,15; 26,15.

GRÂDINA

GRADINA

în domeniul construcțiilor de mașini
dUCte bd baZa . tractoarelor grele, 
a iltoi încărcătoarelor, autobasculante
lor de carieră de 110—180 t, sUban- 
șamblelor și pieselor pentru tractoa
re și mașini agricole, precum și pro
iectele Unor Convenții Si protocoale 
de Completare a convențiilor existen
te de Colaborare tehhico-știintifică 
multilaterală.

în perioada 1&—24 septembrie 1983 
a avut loc in România ședința a 90-a 
a Comisiei permanente C.A.E.R. de 
colaborare in domeniul construcțiilor 
de mașini. La lucrările comisiei au 
participat delegațiile țărilor membre 
ale C.A.E.R. și a R.S.F.I,

La deschiderea ședinței comisiei, 
delegațiile aU fost salutate de tova
rășul loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de îriașini.

Comisia a adoptat propunerile pri
vind coordonarea multilaterală ă 
Concepției dezvoltării pe termen lung 
a specializării și Cooperării in pro
ducția construcțiilor de mașini șl a 
convenit llrta problemelor de cola
borare economică care se coordonea
ză pe Cale multilaterală pe perioadă 
1986—1990.

A fost examinat modul în Care 
S-aU realizat obligațiile rezultate din 
convențiile de specializare pe anul 
1982 încheiate lă recomandarea co
misiei. De așemehea. au fost apro
bate proiectele convențiilor Si pro
tocoalelor de completare a convenții
lor în vigoare de specializate și coo
perare multilaterală în producția 
tractoarelor de 500 CP și mai mari, 
motoarelor diesel pentru acestea, 
buldozerelor și Dozatoarelor de con-

(Agerpres)

• „ER-200" - TREN 
CU PERFORMANȚE SU
PERIOARE decent a fost dat 
in circulație pe ruta Moscova — 
Leningrad trenul electric „ER- 
200". Trenul poate atinge o vi
teză d6 200 kilometri pe oră. 
Vagoanele sale, construite din 
aluminiu, sint foarte silențioase. 
„ER-200" este dotat CU Un Sistem 
de semnalizare automată, care 
controlează, prin senzori lumi
noși, distanta ce-1 separă de un 
eventual tren aflat în fată. în 

- caz de necesitate, viteză se re
duce automat.

© ACUMULATOR 
DIN MATERIAL PLASTIC. 
~n Franța a fost prezentată o 

\ louă aplicație extrem de pro

mițătoare a polimerilor conduc
tori de electricitate. Centrul 
național de studii în domeniul 
telecomunicațiilor a realizat un 
acumulator bazat pe un mate
rial plastic care poate fi alter
nativ conductor si izolator elec
tric. Greutatea acestui tip de 
acumulator este, la putere ega
lă. de citeva ori mai mică decît 
aceea â acumulatorilor cu 
plumb. NoUl tip de acumulator, 
relevă „Le Nouvel Economiste", 
va putea fi folosit pe Scară lar
gă lă viitoarele automobile e- 
lectrice.

• „SIGMA". Specialiștii 
de la Institutul de cibernetică 
tehnică și robotronică al Aca
demiei de științe a R.P. Bulga
ria au Conceput sistemul „Sig
ma", compus din microproce

— Eu, ni se destăinuia Mlhai 
Munteanu, de la secția sculărie, lu
crez de șase ani în întreprindere. 
Am .venit ca muncitor, avind pro
fesionala. Dar mi-a plăcut să în
văț. Am urmat liceul, apoi facul
tatea. Am devenit subihginer. 
Acum termin a doua facultate, de 
științe economice. Cind. am dat 
examen de admitere, cineva nu a 
înțeles la ce-mi trebuie atîta car
te... Dimineața munceam, după- 
amiaza aveam examene. Am reușit. 
Dar acest lucru, în aparență minor, 
m-a frămînat multă vreme. Oare 
de ce unii dintre cei virstnici văd 
în tînărul ambițios, dornic să în
vețe, să știe cit mai multe, neapă
rat un concurent, un aspirant la 
propriul lor scaun ?

— Poate ești tu prea susceptibil, 
cugetă, cu voce tare, Mariana Bă- 
dău. Eu am început murtca in... 
prima zi de studii la seral. Aha 
fost ajutată, ca toți colegii mei de
altfel, să-mi pot continua studiile. 
Iar la locul - de muncă, inițiativa 
noastră are drum deschis, dacă e, 
firește, valoroasă. Sau poate facem 
parte din generații diferite ?

Aparent amuzantă, întrebarea 
Marianei ne-a dat de gîndit. Iată, 
de la an la an lucrurile evoluează. 
Se perfecționează. Si oamenii, la 
fel. Alte exigențe, alte capacități, 
alte aspirații. Forța șl armonia co
lectivului de muncă se bazează pe 
același mod de a înțelege cerin
țele, imperativele. Sub semnul ace
luiași înalt ideal revoluționar. Ge
nerațiile se succed, cei care vin 
din urmă adaugă noi realități pe 
chipul patriei. Cu temperatura fier
binte a romantismului revoluționar 
care contopește, ca intr-un șuvoi, 
toate generațiile, elanul, maturita
tea, experiența. în uzină, in fa
brică, pe ogoare și pe marile Șan
tiere ale patriei, pretutindeni unde, 
odată cu noua Înfățișare a patriei, 
se plăsmuiește omul nou, omul Vii
torului comunist.

Acest om e tînărul de azi. Tînă
rul de lingă noi.

PROGRAMUL 1
8,00 Dialog cu elevul de la seral
8,3-1 Almanahul familiei 
9,06 De strajă patriei
9,30 Bucuriile muzicii (colori. Enes- 

ci&nâ
10,00 Viața satulUl (parțial color). In 

spiritul sarcinilor trasate de secre
tarul geiieral al partidului — or
ganizare exemplară, muncă susți
nută pentru strihgefea produselor, 
pentru pregătirea recoltei ’84

11.45 Lumea copiilor O Telefilmoteca 
de ghiozdan. „IVanhoe". Ecrani
zare după Waiter Scott. Episodul 1

13i00 Album duminical (parțial color).
Din sumar : ® Telex 8 Pe strune 
de Vioară © Cascadorii rîSulUi 
• Cîhtece de voie bUnâ 0 tn prag 
de toamnă — varietăți muzical-dls- 
tractlve ® Cîntec de pace., 14,30 
Deâehe animate ® Drumuri prin
tre amintiri ! „Delavtâneea și o 
descoperire cinematografică" 
portaj O Strict autentic — 
Curiozități. întimplărl ® 
bătâlle inimii — moment 
® Aici Radlo-vacanța I la ---- ...
de sezon estival ® Telfesport 
® semnal ® Recital folcloric 
8 incredibil, dar.„ neadevărat 1 — 
serial umoristic ® Sărbătoarea 
nepoatelor — documentar © Un 
Compozitor șl CÎnteCele gale ; Mar
cel Drăgomir

17.46 Micul ecran pentru cel mici. O 
lume rrt'ttunată. Program artistic

18,00 Film serial (color) „Fram". Episo
dul 5 : „Scrisoare de dragoste"

1- 9,59 1341 de seri
19,00 Telejurnal Cpâtțlâî color) ® Pen

tru dezarmare, pentru pice
19,13 Țării — Cintecul Șl Versul (color). 

Emisiune-concurs organizată in 
Cadrul Festivalului național „fiin
țarea României"

2- 1,10 Teleclnemăteca. Ciclul „Ecranizări
dtlpă capodopere literare". „Pyg
malion". Premieră pe tară

22,43 Telejurnal (parțial color)

— re- 
fapte, 
Toate 
poetic 
sfirșit

Programul 2
10,00 Muzica ?... nimic mai simplu
11.13 Instantanee
11.25 Melodii populate
11,M Muzică UȘOatâ.
12.25 Carnet cultural ,
12,56 Farmecul muzicii
19.50 Clubul tineretului
14.25 Teatru TV
16.05 Videotecâ internațională
16.35 Deșerte animate
17,00 Setată muzicală TV. Muzica șl isto

ria tn)
19,00 Telejurnal • Pentru dezarmare, 

pentru pace
19,15 Telemea
19,30 Caleidoscop muzical
21,00 Din marea Carte ă patriei
21,frâ Jaz in nocturnă
22,40 Telejurnal

Dunărea (LS.U. Galați — Dinămo 
București 0—0. Un meci disputat, 
chiar dacă scorul a rămas alb. La 
tin moment dat, gălățenii înscrise
seră prin Hanghlue, dar arbitrii au 
anulat golul, dictind ofsaid. Era mi
nutul 13 (!!).

Corvinui Hunedoara —- F.C. Baia 
Mare 4—1 (1—1). Gazdele au deschis 
scorul prin Cojocaru (min. 13), băi- 
mărenii au egalat prin Roznai (min. 
35), dar Gh. Radu (min. 52) și Ma- 
teuț (min. 47) au stabilit scorul 
final.

Steaua București — Politehnică 
Iași 3—1 (2—1). BUcureȘtenii au
condus cu 1—0 (Cimpeanu, min, 2), 
dx-stelistul Sertov ă egalat (min. 
24) ; din nou Cimpeanu (min. 43) și 
apoi Pițurcă (min. 67) au impus su
perioritatea stelistă. Conducerea 
tehnică a clubului militar a redes
coperit astfel pe Omul de gol Cim
peanu — ținut o vreme pe banca de 
rezerve.

A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul Plo
iești 2—1 (1—i). S-a jucat deschis, 
oaspeții reușind egalarea (Dumi
trescu, mim 35), după ce Grigore 
deschisese scorul (min. 3). Boloni 
însă a fost neiertător in min. 50.

Chihlia Rm. Vîlcea — Rapid Bucu
rești 0—0. O comportare bună și un 
rezultat meritoriu pentru rapidiști, 
punctul obținut de el în deplasare 
dindu-le încredere mai ttiultă pentru 
viitor.

Sportul studențesc — Universita
tea Craidi’a 2—1 (0—0). Derbiul eta
pei ă âVut de toate : și fotbal de 
bun nivel spectacular, și ocazii de 
gol, și goluri (3), și ,penaltiuri (2), și 
Cartonașe (vreo 7 galbene și unul 
roșu, dar mai 'trebuiau date și al
tele), și Un final reprobabil. Gazdele 
âu deschis Scorul (Corăș. min. 
62), oaspeții au egalat din lo
vitură de la 11 metri (îri- 
mescu, min. 69), pentru ca in 
minutul 86, Coraș Să înscrie din 
nou, și el din penalti. La acest 
penalti jucătorii craioveni au pro
testat îndelung și vehement (fusese 
acordat cu aceeași Ușurință cu care 
fusese dictat și penaltiul din minu
tul 69). După executarea loviturii 
de pedeapsă (la care Lung a fost în 
poartă, încercind să apere), echipa 
Craioveană n-a mai Vrut să conti
nue jocul. Așteptind cele 3 minute 
regulamentare, arbitrul a fluierat 
după aceea — în mod regulamentar 
— finalul. Desigur, comentariile 
Vor continua, . la rece. Deocamdată 
putem spune doar ătit : pe de o 
parte, arbitrul Alexandru Mustățea 
ă fost depășit de importanța și de 
incrincenarea jocului (era necesară 
delegarea unui arbitru mai autori
tar la acest derbi) ; pe de altă 
parte, trebuie menționat că, orice 
s-ar fi »intimplat, Universitatea 
Craiova trebuia să aibă o atitudine 
sportivă, să continue jocul, nu să se

retragă de pe teren CU conducere 
cu tot !

F. C. Bihor — Jiul Petroșani 4—1 
(3—1). Primă victorie Orădeană in 
acest campionat. Au mârcăt Ile 
(min. 9), Georgescu (min. 21), Zare 
(min. 26), și Grosu (min. 65) ; de 
la oaspeți, autOrUl golului — 
Cura (min, 43).

S. C, Bacău — C. S. Tîrgoviște 
2—1 (2—0), Adolf (min. 13) și C. So
lomon (min. 30) sint autorii goluri
lor formației-gazdă, oaspeții redu- 
cirtd din hahdicâp în min. 64 
prin Isaia.

F. C. Olt — F. 6. Argeș Bitești 
1—0 (0—0). Iordache (min. 7ă) este 
autorul unicului gol- ăl partidei.

Sinteza etapei. Au fost înscrise 24 
goluri (o medie bună : peste 2,6 pe 
meci). în această etapă favorabilă 
gazdelor, acestea ău îhViris în 7 
partide, oaspeții beneficiind doar de 
două egalități. Gazdele au înscris 
18 goluri, oaspeții 6. în fruntea cla
samentului golgeterilor s-a insta" 
lat Corăș : 6 goluri. Politehnica îa.Șl 
se află 1a prima înfringere, F. G. 
Bihor și CorVinul se află Ia pri
mele lor victorii in acest campio
nat. în clasament — Sportul. Di
namo, RaDid, Chimia șl Petrolul 
și-au păstrat locurile, F. C. Bihor 
și Corvinui au urcat 5 locuri. Criti
cabil, in această etapă au fost eli
minați de pe teren doi jucători : 
Șolman (Bacău) și Ungtireănit 
(Cfaiova).

CLASAMENTUL

1. Sportul 5 4 1 t) 11- 3 9
2. Dinamo 5 3 2 0 8- 1 8
3. Steaua S 3 1 1 12- 4 7
4. F.C. Olt 5 2 3 0 S- 2 7
S. S.C. Bacău S 3 1 1 5- 4 7
6. Jiul S 3 0 2 7- 8 6
7. A.S.A. 5 2 2 1 6- 7 6
8. Univ. Craiova 5 2 1 2 8- 3 5

F.C. Bihor 5 1 3 1 6- 6 5
10. Corvinui 5 1 2 2 6- 6 4
11. Rapid 5 1 2 2 5- 7 4
12. Polit. laș! 5 0 4 1 2- 4 4
13. Chimia 5 1 2 2 3- 6 4
14. F.C. Baia Mare 5 1 2 2 5-10 4
15. C.S. Tîrgoviște 5 0 3 2 4- 7 3
16. Dunârea 5 0 3 2 1- 5 3
17. F.C. Argeș 5 1 0 4 3- 8 2
18. Petrolul 5 1 0 4 5-11 2

PROGRAMUL ETAPEI A VI-A
(sîmbătă 1 și duminică 2 octombrie)

C. S. Tîrgoviște — Dunărea C.S.U, 
Galați ; A.S.A. — F. C. Olt ; Rapid — 
F. C. Bihor ; Politehnica Iași — Cor
vinui ; F, C. Argeș — S. C. Bacău ; 
Jiul — Chimia ; Dinamo — F. C. 
Baia Mare ; Universitatea Crăiova — 
Steaua ; Petrolul — Sportul studen
țesc.

LUNI, 26 SEPTEMBRIE

Din colțul tribunei

URMEAZĂ... MIERCURI
Sigut că, amatori de fotbal 

fiind, urmărim cu interes cam- 
pidnătUl nostru Cel de toate 
zilele, etapă cu etapă. Cind insă , 
în programul competițidnal apar 
cupele europene, cu toții trăini 
deopotrivă ia cea mai inaltă 
tensiune partidele internaționale 
ale „ărăbaSadoaretor" fotbalului 
românesc. Așa s-au petrecut 
lucrurile tn primăvară (cind 
Universitatea Craibva ne-a pre
lungit starea de bucurii șt nă
dejdi piuă in semifinale), la fel 
s-a intimplat cu aproape două 
Săptămîni in urmă (cind repre
zentantele noastre au pășit 
intr-o nouă toamnă pe care, de 
asemenea, ne-am dori-0 Cti mai 
frumoasă), cum tot așa ne place 
să credem că se va liltimpla 
peste trei zile, miercuri (cind să 
joacă manșa a doua din primul 
tur).

Campioana țării — Dinamo 
București, jucind bine tn tur cu 
campioana Finlandei la ea acasă 
(1—0), ți-ă ușurat simțitor si
tuația. Nici nu ne îndoim că va 
fi din nou victorioasă și acum, 
pe teren propriu, etalindu-și va
loarea superioară față de parte
neră.

Universitatea Craiova și Spor
tul studențesc — celelalte două 
reprezentante — au jucat ieri 
împreună. Ce-au arătat ele in 
această confruntare directă ? 
Universitatea (fără Ștefănescu, 
Geolgău, Cîrțu, Bălăci și Crișan) 
a demonstrat totuși o bună forță 
de joc, o încurajatoare stare de 
concurs. Reintrarea lui Cămătaru 
a fost făcută cu succes, „noua- 
tul“ avînd poftă de joc și o 
formă sportivă in creștere. Lă 
Split vor juca, aproape sigur, șt 
Ștefănescu, Geolgău și Cîrțu, 
deci fprțele vor fi și mal pu
ternice, Rămine nutnai că jucă
torii craioveni să se liniștească 
in aceste zile și să joace miercuri 
cu nerv, dar fără nervi! Sportul 
studențesc a arătat că este a- 
ceeașl echipă solidă, bine articu
lată, dar cu unele delăsări in 
apărare —■ ceea ce la Graz nu 
Va trebui să-și mal permită.

Indiferent de forma sportivă 
din campionatul intern, indife
rent de indisponibilitățile de 
mbment, Universitatea Craiova 
poate — cum, a piitut de atîtea 
ori — să forțeze acasă la Hăj- 
duk Split un rezultat cară (co
roborat cu acel 1—0 de la Cra
iova) să-i asigură calificarea in 
continuare. Chiar și Sportul 
(1--2 acasă Cu Siurm) trebuie 
să încerce în deplatăre la 
Graz... marea CU degetul. Cine 
știe ? Dar și dacă M fi — ce 
blne-ar fi!

Hai băieți, succes!
Gheorqhe MITROI

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
MONDIALELE DE LUPTE 

GRECO-ROMANE
• Sîmbătă, la Kiev, în cadrul cam

pionatelor mondiale de lupte greco- 
romane, s-au decernat primele titluri. 
Iată campionii mondiali desemnați in 
această zi : categ. 48 kg : Bratân Țe- 
hov (Bulgaria) ; categ. 57 kg : Mas- 
Sakî Eto (Japonia) ; categ. 68 kg : 
TapiO Sipila (Finlanda) ; categ. 82 
kg : Teimuraz AphazaVa (U,R.S.£>.) j

categ. 100 kg: Andrei Dimitrov (Bul
garia). Sportivii români Ion Draica 
(la categoria 82 kg) și Vasile Andrei 
(categ. 100 kg) s-âu Clasat pe locu
rile 4 Și, respectiv, 5.

Campionatele continuă astăzi, cu 
finalele la celelalte Cinci categorii.
„TURUL CICLIST AL BULGARIEI"

© Etapa a 16-a a Turului ciclist 
al Bulgariei, disputată pe tfăSCul

Smolian — Gote Delcev (130 km), a 
revenit rutierului bulgar Anghel Pe
trov in 3h 28’46”, Mircea Romașcanu 
(România) s-a Clasat pe locul 4 Ia 
58”. în clasamentul general Indivi
dual se menține lider Radtke 
(R<D.G). Mircea Romașcanu ocupă 
locul 8. Pe echipe, conduce U.R.S.S., 
urmată de Bulgaria. România. R. D. 
Germană etc.

. Pînă la sfirșltul întrecerii mai sint 
de disputat 3 etape.

teatre
O Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
10; Gimnastică sentimentală — 15; 
Ploșnița — 10,30iț (sala Atelier) : Făta 
din Andros — 10,30 ; Inocentul — 19. 
® Operă Română (13 18 57) : Oedlp 
(deschiderea stagiunii 1933—1934) — 18. 
© Teatrul de operetă (14 W11) : 
Băiatul șl paiele fermecate — 10,33; 
Contesa Maritza — 13.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri .
15; Luna dezmoșteniților 
Grădina Icoanei, 12 44 16) 
asupra unui tînăr care 
nimic — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) :
— 10: Un pahar cu sifon — 15; Flu
turi, fluturi — 19,3.1.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Stop 
pe autostradă — 10; Mirilala — 15; 
Baladă cotidiană — 20.
©Teatrul Giulești 'sala Majest'C, 
14 72 34) : Arta conversației — 10; in
cidentul — 19.30;
O Teatrul satirlc-mu2ical „fi. Tănise" 
(15 56 73, sala Savoy) : Vacanță la 
Eueurești — 19,39.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(la Palatul sporturilor șl cuTurl. 
13 13 00) : Rapsodii de toamnă 
0 Teatrul „Ion VăsilesCU" (i: 
Canibala — 19,39..
© Teatrul evreiesc de stat '2' 
Intre caftan și smoking — 18 
0 Teatrul „ÎOrt Ureapgă" (V... __ . 
Albă ca zăpada și cel 7 pitici —10.36. 
f> Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Punguța cu doi bani — 11.; (la parcul 
Titan) : Puiul — 11,30,

PROGRAMUL 1
15.00 Telex
15,05 Emisiune In limba 

țial color)
17.50 100'1 de seri
20-,06 Telejurnal (parțial
20,20 Pentru dezarmare( .
20.35 A patriei cinstire — emisiune 

versuri (color)
20,43 Panoramic economic
21,15 Curier cetățenesc
21,25 Tezaur folcloric
21.53 Dublura (color). Episodul 1
22,30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
13.00 Teiex
15,05 Tineri Interpret! laureăți ai con

cursurilor Internaționale
15.35 O viață pentru o idee : Ion Ada- 

meșteanu (1911—1976)
16,00 La Început de săptămînâ
20.00 Telejurnal
20,20 Creatorul șl epoca sa — Augustin 

Buzura
21,10 De pretutindeni — Delta Rhonului
21,41 Muzică de cameră Și arii din opere
22,30 Telejurnal ■

maghiară (par-

color) 
pentru pace

de

, GIMNASTICA FEMININĂ
după campionatele naționale și înainte de campionatele mondiale

Măgureanu, _______ .
IC; Gustul parvenirii — 

— 15; (sala 
: Anchetă
nu a făcut

Niște țărani

. — 11.33. 
(12 27 45) :

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 25 septembrie, ora 21 — 28 
septembrie, ora 21. In țară : Vreme 
răcoroasă în primele zile, apoi în în
călzire ușoară. Cerul va fi variabil, cu 
innorâi‘1 mai accentuate in Maramureș, 
nardul Transilvan'ei, Moldova, Dobro- 
gea și Muntenia, -în primă parte a in
tervalului, cind, pe alocuri, va ploua, 
Vintul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări locale în estul țării șl 
,ia munte, îndeosebi la începutul inter
valului, pfedomihihd Cilii sectorul nor
dic. Temperaturile m'nittle Vor fl cu
prinse intre 4 și 14 grade, izolat mat 
coborite, iar cele maxime Intre 14 șl 
24 de grade, pe alocări mal ridicate 
spre snrșitul intervalului în reg'unlle 
sudice. în primele nopți, cortdltrle ră- 
hiin faVorab'ie producerii brumei, mii 
ales îrt centrul târli- In București î 
Vreme răcoroasă la început, apoi In 
încălzire. Cerul va fl variabil, favorabil 
ploii in primeie zile. Vintul va sufla 
slab pînă la modeCat, cu unele inten
sificări de scurtă durată. Temperaturile 
min'me Vor oscilă între 6 șl 9 grade, 
iar cele maxime între 21 și 24 de gra
de. mai ridicate spre Sfîrșltul Interva
lului. (Liana Cazacioc, meteorolog de 
serviciu).

Campionatele naționale de gim
nastică feminină, desfășurate la 
Sfirșltul săptăminii trecute, la Deva, 
ne-au arătat forma bună a Sportive
lor din lotul reprezentativ. în frun
te Cu Lavinia Agâche șl Ecaterina 
Szabo. întrecerea directă dintre 
strălucitele laureate ale campionate
lor europene din primăvara acestui 
an s-a ridicat la nivelul așteptări
lor. satisfăcînd exigențele publicului 
și specialiștilor. Elementul de sur
priză pentru spectatori, nu însă și 
pentru tehnicienii avizați, a fost 
evoluția foarte bună a- Laurei Cuti- 
na (Clubul sportiv nr, 7 Dinamo — 
București),

Campioana absolută la individual 
Compus, aceeași de anul trecut, adi
că Lavinia Agache, apoi Ecaterina 
Szabo — medalia de argint — și Laura 
Cutina — bronz, — au întrunit cele 
mai pozitive caracteristici ale tur
neului național ; subliniem aceasta 
fiindcă in general concurentele, nu 
numai primele trei clasate, au si
tuat competiția de la Deva la un 
bun nivel. După cum ne declara Ma- 
ria Loghin, secretara Federației ro
mâne de gimnastică, majoritatea 
sportivelor au prezentat exerciții cu 
grad de dificultate complet. Ast
fel, se poate aprecia că echipa 
reprezentativă are De mai departe o 
bază de selecție viabilă nentru obiec
tivele sere care tinde la marile în
treceri internaționale. La ora aceas
ta, lotul pentru „Mondiale" este de
finitivat : alcătuirea Să Dentru cam
pionatele lumii păstrează nucleul de 
snortive aliniate in primăvara tre
cută la camnidnatele Europei, ad'că 
Lavinia Agache, Ecaterina Szabo, 
Mihaela Stănuleț (amintim că aces
tea au cîștigat atunci trei medalii 
de aur, trei de argint și trei de 
bronz), cărora li se adaugă Laura 
Cutina, surorile Camelia și Simona 
Renciu. Mirela Barbălată. Cristina 
Grigoraș. Dintre aceste ont sportive 
Se vor alege cele Șase, plus o rezer

vă, Care Vor compune formația noas
tră feminină la turneul mondial. Gim
nastele românce, aflate acum in pli
nă etapă comnetițională, care va 
culmina cu întrecerile de la Buda
pesta, vor susține in perioada Care 
urmează meciuri bilaterale cil for
mațiile Angliei și Suediei, apoi un 
șir, de verificări publice lă Oradea. 
Vor pleca din țară la 17 octombrie 
și vor efectua, ca și celelalte echi
pe. două antrenamente oficiale cu 
public, înainte de 23 octombrie, ziua 
de debut a competiției supreme. 
După cum se constată, sportivele 
care vor purta răspunderea reprezen
tării gimnasticii noastre sint. toate, 
foarte tinere, foarte înzestrate pen
tru înalta performanță. Totuși, chiar 
Agache și Szabo, cu o comportare 
atît de strălucită lă „europene", nu 
beneficiază Încă de multă experien
ță în întrecerile pe echipe, ceea ce 
se poate spune și despre harnicul 
colectiv de tehnicieni, și el foarte 
tînăr, aflat pentru prima oară, in 
această alcătuire, in față Unei com
petiții mondiale. Profesionalitateă 
de care au dat dovadă pînă acum 
Adrian Goreac, Maria Cosma, Octa
vian Belu, Vaier Puia și Romeo Ba- 
boie ii va ajuta. Credem, să treacă 
peste dificultăți, să asigure un re
zultat de prestigiu echipei noastre 
și să-i garanteze acesteia evoluția 
cea mai propice sure turneul olimpic 
din vara anului 1984.

★
Titlul de campioană națională pe 

echloe a fost cîștigat de foarte tînă- 
ra formație a Clubului snortiv șco
lar nr. 7 Dinamo București, după o 
întrecere destul de strînsă CU aceea 
a Clubului sportiv școlar Onești, 
clasată pe locul ăl doilea, in timp ce 
Petrolul Ploiești â dobindlt medalii
le de bronz. Au fost numai șase 
echipe în competiție și de aici șe 
desorind citeva referiri critice. Mâi 
intii, este de observat faptul că

Triumf București. Farul Constanța 
și în special C.S.M. Baia Mare — ce
lelalte trei echipe din turneu — s-au 
arătat în regres față de valoarea gim
nastelor de Care dispun, de capaci
tatea antrenorilor respectivi și de 
condițiile ce le stau la djspozlție. 
Mal grav este că C.S>S. Sibiu, cam
pioana de anul trecut, nu s-a măi 
prezentat la concursul pe echipe, 
deși are trei sportive in lotul repre
zentativ și alte talente tinere, în sec
ție, printre care șl Rodica Bugner, 
recent evidențiată la turneul junioa
relor din Japonia. Șirul reprezentă
rilor fără acoperire, în raport cu 
efectivul și calitatea antrenorilor, 
continuă eu : S.C. Bacău, care, de
altfel, n-a înscris nici o sportivă nici 
la concursul indivlduâl ; C.S.S. Ga
lați ; C.S.O. Arad 1 chiar Cetatea 
Deva ; cele două secții clujene, fără 
echibe și fără concurente individua
le. Ni se pare oportun ca federația 
de gimnastică să respingă hotărit 
argumentele n ei n Scrieri lor și să Obli
ge toate centrele cu efective com
plete de tehnicieni și condiții mate
riale bune să prezinte formații co- 
rfesounZător pregătite la campiona
tele naționale — categoria maestre. 
De neacceptat este in special- „argu
mentul" unora, că sportivele ar fi 
„orea tinere", cînd se știe bine cum 
de multi ani echipa României a ob
ținut răsunătoare succese mondiale 
numai cu gimnaste junioare și că 
una dintre trăsăturile de laudă ale 
școlii noastre a fost tocmai instrui
rea și Competiția la virste precoce. 
Adevărul este că un control mal exi
gent al federației. împreună Cu orga
nele locale de short, la Centre altă
dată- reoUtate cum sint cele din Ba
cău și Baia Mare, dat și altele, ar 
putea readuce lucrurile la starea nor
mală — de muncă Stăruitoare și res
ponsabilă Dentru producerea și afir
marea talentelor.

Valeria MIRONESCU

soare care permit reducerea cu 
10 la sută a combustibilului des
tinat producerii aburilor indus
triali în cazane. Sistemul este 
destinat optimizării iconsumu- 
lui de gaze și hidrocarburi li
chide. El calculează cantitatea 
de oxigen liber din gazele de 
eșapament și, in funcție de can
titatea de oxigen, îmbunătățeș
te amestecul Carburant, Fiind 
un Sistem modulat, „Sigma" 
poate fi folosit la' cazane de di
ferite tipuri și mărimi. .

© 1,5 MILIOANE DE 
SCRISORI PE ZI. de- 
mulf, ia Frankfurt pe Main a 
intrat în funcțiune cea mai 
mare și mai modernă instalație 
de difuzare a poștei din Europa. 
Instalația descifrează adrese, 
codifică și clasifică zilnic circa

D
PRETUTINDENI

1,5 milioane de scrisori. Viteza 
orară cu care scrisorile parcurg 
cele trei etaje ale instalației este 
de 11 km. Primul pas il consti
tuie sortarea după format șl 
ștampilarea scrisorilor cu ajuto
rul unei mașini speciale. O bandă 
cu mu.tip.e ramificații, insu- 
mind 2,5 km lungime, transportă 
scrisorile apoi in „inima" Cen
tralei, mâșina de distribuție, 
care lectureazâ adresele, impri
mând un număr de cod. Dacă o 
adresă este ilizibilă, scrisoarea 
este senarată în mod automat 
pentru a fi descifrată și codifi
cată de funcționarii de lă ecra- 
ne’.e de afișare. Coletele sortate

dhpă locurile de destinație 
ajung la centrele de colectare 
respective cu ajutorul indicilor 
magnetici, fără să fi fost atinse 
de mina omului.
• CANARII SI GAZE

LE DE MINA. Administrația 
exploatărilor carbonifere din 
Mafeă Britanie — „British COâl 
Board" — ă hotărit să «Coătă 
din minele de cărbune canarii, 
care, puși in colivii, serveau de 
generații pentru â semnala apa
riția gazelor de miiiă. și sâ-i 
înlocuiască prin aparatură elec
tronică modernă. înainte de a

se trece lâ aplicarea deciziei ad
ministrației, va trebui însă ca 
parlamentul să anuleze o lege 
care prevede ca in fiecare mină 
6ă fie ținuți doi canari.

© COMBATEREA IN
SOMNIILOR. Constatînd 
că un sfert din populația glo
bului suferă de insomnie, pu
blicația franceză „Le Matin 
Magazine" expune un șir de ar
gumente in favoarea unor mo
dalități de combatere a dere
glării somnului,, care exclud 
sau împing pe un plan secun
dar tranchilizantele. Medicii — 
notează publicația — reco
mandă tot mai frecvent exer
cițiile de relaxare. între cele 
mai obișnuite cauze de insom
nie se numără abaterea de la 
modul rațional de viață: mese

de seară prea grele, abuz de 
câfeă, tutun, alcool. Unele me
dicamente perturbă la rîndul 
lor echilibrul organismului. In 
general, în viața cotidiană, o 
mulțime de factori determină 
o intîrziere a „orologiului" 
biologic, care se deteriorează. 
Pentru a reveni la normal, 
conchide „Le Matin Magazine", 
trebuie identificate cauzele 
care aU dereglat ciclurile na
turale din viață Omului.

® PROBLEME DEMO
GRAFICE ÎN SUEDIA. Un 
suedez din șapte este in virsță 
de peste 65 de ani, Suedia ăvînd 
populația cea mai îmbătfînită 
dih lume, relevă o anchetă în
treprinsă. de Biroul de statistică 
din Stockholm. Dacă tendințele 
demografice actuale se mențin.

se apreciază, in anul 2025 Sue
dia ar Urma să-și reducă popu
lația la 7.9 milioane locuitori, 
de la nivelul actual de 8,3 mili
oane, eventualitate în care un 
suedez din cinci ar avea ceste 
65 de ani. In prezent, 300 000 de 
suedezi au peste 80 de ani.

© TEMPLU PENTRU 
ZEIȚA AFRODITA. Ar- 
heologl greci care efectuau să
pături în străvechiul oraș Pella 
din nordul țării — fostă capita
lă irt timpul lui Alexandru cel 
Mare — aU scos la suprafață un 
templu închinat zeiței Afrodita. 
Ternului are O înălțime de nouă 
metri șl lățimea de patru metri, 
fiind înconjurat de colonade. 
Experții apreciază că el a fost' 
edificat după anul 323 î.e.n.
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șți?1! :$Q«„Președintele Nicolae Ceaușescu promovează cu fermitate o politică de pace, înțelegere și colaborare între toate națiunile4*

O politică internă fundamentată pe efortul de progres continuu și 
dezvoltare indepehdentă, o activitate internațională susținută de pace, 
prietenie și cooperare cu toate țările și popoarele. Sînt coordonate ce 
definesc astăzi afirmarea României pe scena politică a lumii. Ele sînt 
reliefate pe larg în comentariile consacrate țării noastre de mijloacele 
de informare în masă din cele mai diferite regiuni ale globului. 
Ziare și reviste, emisiuni ale posturilor de radio și televiziune de pe dife
rite meridiane evidențiază, în cuvinte de caldă simpatie, dezvoltarea puter
nică a țării noastre, rod al’muncii creatoare și pașnice a unui întreg 
popor. în mod deosebit se reliefează că în istoria contemporană a Româ
niei etapa cea mai fertilă în înnoiri și prefaceri o reprezintă perioada de 
cînd la conducerea partidului și statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

într-un supliment special consa
crat României, care se deschide cu 
fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, revista indiană „RUPEE 
TRADE" evidențiază, într-o suită de 
articole, aspecte definitorii ale dez- 

, voltării multilaterale a țării în anii 
construcției socialiste, precum și ale 
politicii noastre externe de pace, 
prietenie și cooperare reciproc 
avantajoasă cu toate statele lumii. 
„Progrese cu adevărat istorice, 
arată revista, s-au înregistrat după 
1965, cînd în fruntea partidului a 
fost ales Nicolae Ceaușescu, sub a 
cărui conducere au fost elaborate 
și sînt aplicate o politică de an
vergură, pe baze științifice, o stra
tegie de mare răsunet și, in același 
timp, originală, impregnată de 
profund patriotism, încununată de 
succes".

Reliefînd interdependența organi
că dintre politica internă și activi
tatea internațională a partidului și 
statului nostru, revista notează că 
„pentru înfăptuirea cu succes a ma
rilor programe de progres econo
mic și social, de continuă prospe
ritate, poporul român, ca și celelal
te popoare, are nevoie de pace, de 
securitate și colaborare în lume. 
România participă activ la viața 
internațională, adueîndu-și o contri
buție constructivă Ia soluționarea 
complexelor probleme din lumea 
contemporană, Ia eforturile în di
recția păcii și destinderii, a întări
rii încrederii și securității interna
ționale.

...în elaborarea și punerea în apli
care a acestei politici externe, pur- 
tînd amprenta clarviziunii și a unui 
profund umanism, și care a deter
minat ridicarea fără precedent a 
prestigiului României în întreaga 
lume —• se arată în continuare — 
un rol hotărîtor îi are președintele 
țării, Nicolae Ceaușescu, persona
litate proeminentă a lumii contem
porane, luptător neobosit pentru 
triumful cauzei păcii și prosperi
tății în întreaga lume, pentru pro
movarea fermă a acestor principii 
larg împărtășite de opinia publică 
internațională, de popoarele iubi
toare de pace și progres".

Referindu-se la cuvintarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare populară, de la 
Cluj-Napoca. agenția REUTER 
scoate in evidență1 faptul că pre
ședintele României a lansat o nouă 
inițiativă în cadrul eforturilor de 
salvgardare' a păcii. „Președintele 
României. Nicolae Ceaușescu, a a- 
dresat statelor europene apelul de 
a-și asuma un rol direct în nego
cierile privind limitarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
pe continent, în cazul în care la 
Geneva nu se încheie un acoi'd în 
acest domeniu". — arată agenția. 
De asemenea, evidențiindu-se preo
cuparea ' stăruitoare a conducătoru
lui partidului .și statului nostru de 
a nu se precupeți eforturile pen- 
Jru preîntîmpinarea amplasării 
noilor rachete, se reliefează propu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că, în cazul în care tra
tativele de la Geneva nu se în
cheie în acest an, este.necesar ca 
ele să fie continuate și, între timp, 
șă nu se treacă Ta desfășurarea 'de 
noi arme distrugătoare pe conti
nent.

„Președintele României reafirmă 
necesitatea neamplasării rachetelor 
și a reducerii celor existente la un 
nivel cit mai scăzut posibil" — no
tează, și agenția FRANCE PRESSE, 
referiftdu-.se la cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
marea adunare populară de la 
Tîrgu Mureș. „Pentru conducătorul 
partidului și statului român, esen
țialul este să se treacă la reducerea 
și neamplasarea în Europa a rache
telor de către cele mai puternice 
țări nucleare — Uniunea Sovietică 
și Statele Unite" ,— continuă a- 
genția, subliniind : „Președintele 
Ceaușescu exprimă dorința vie ca 
U.R.S.S. și S.U.A. șă ajungă la un 
acord la negocierile de la Geneva".

Aceeași idee este evidențiată si 
de agenția ASSOCIATED PRESS, 
care redă pasaje isemn’ficative din 
cuvîntarea rostită la Tîrgu Mureș 
de' tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
menționînd că reliefarea necesității 

. de a se face totul pentru a se

preîntimpina instalarea de noi ra
chete nucleare in Europa, ''pentru 
reducerea și distrugerea celor exis
tente constituie o constantă a efor
turilor conducătorului partidului si 
statului român de realizare a 
dezarmării și salvgardare a păcii.

„Președintele României — scrie 
agenția CHINA NOUA — a cerut 
din nou Statelor Unite și Uniunii 
Sovietice să nu amplaseze rachete 
cu i-ază medie de acțiune ne terito
riile Republicii Federale Germania. 
Republicii Democrate Germane. 
Republicii Socialiste Cehoslovace și 
ale -altor.state. Președintele Nicolae 
Ceaușescu — se arată în continua
re — a reînnoit acest apel în răs
punsul trimis la o scrisoare primită

Presa internațională con
sacră ample relatări și 
comentarii realizărilor re
marcabile ale poporului 
român, strălucitelor iniția
tive ale partidului și sta
tului nostru pentru rezol
varea marilor probleme 
ale lumii contemporane

din partea unor congresmeni ame
ricani. care și-au exprimat apre
cierea față de eforturile depuse de 
șeful statului român în Vederea 
înfăptuirii dezarmării nucleare".

Relatări despre scrisoarea parla
mentarilor americani și răspunsul 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
inserează, totodată, agențiile ASSO
CIATED PRESS. REUTER și 
FRANCE PRESSE, care evidenția
ză propunerile românești a.vind ca 
obiectiv imediat preîntîmpinarea 
amplasării de noi rachete nucleare 
în Europa și trecerea hotărîtă la 
măsuri efective de dezarmare.

O altă temă prezentă pe larg în 
comentariile presei internaționale 
este cea referitoare la convor
birile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și. vicepreședintele 
S.U.A., George Bush, prilejuite de 
recenta vizită la București a vice
președintelui american. „în cursul 
convorbirilor o atenție specială a 
fost acordată cursei înarmărilor, 
președintele Ceaușescu subliniind 
importanța pe care o prezintă amî- 
narea desfășurării celor 572 de ra
chete americane în Eurooa occi
dentală" — scrie agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL. „în 
centrul convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae .Ceaușescu și 
George Bush s-a aflat problema 
dezarmării" — menționează agen
ția France Presse.

într-un comentariu. TELEVI
ZIUNEA CANADIANĂ, referin- 
du-se, în cuvinte elogioase, la an
samblul politicii externe a țării 
hoastrfe, scoate în relief propune
rile avansate de președintele 
Nicolae Ceaușescu în domeniul în
cetării cursei înarmărilor și reali
zării dezarmării. Se menționează, 
astfel, că „în impasul actual al ne
gocierilor pentru dezarmare, vizita 
vicepreședintelui american în 
România țară cunoscută prin so
luțiile sale novatoare în domeniul 
dezarmării — este menită să de
gajeze noi perspective de relansare 
a dialogului Est-Vest".

Publicînd largi extrase din cu
vin țări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru a evidenția po
ziția constructivă și sealistă a 
României în domeniul vital al în
făptuirii dezarmării și asigurării 
păcii, cotidianul turc „CUMHU
RIYET" reliefează în special pozi
țiile exprimate de conducătorul 
partidului și statului nostru pri
vind „necesitatea stringentă a 
opririi instalării de noi rachete 
nucleare în Europa și a înlăturării 
celor existente, a reducerii și dis
trugerii armamentelor nucleare în 
general".

„Ceaușescu repetă «Sîntem îm
potriva tuturor rachetelor ; Nu — 
noilor arme nucleare I Să se dis
trugă cele existente !»“ — este titlul

sub care ziarul italian „L’UNITÂ" 
inserează uri amplu articol consa
crat angajării totale a partidului 
și .statului nostru față de idealul 
suprem al tuturor popoarelor pla
netei : salvgardarea păcii. Cuprin- 
zînd largi citate semnificative din 
cuvîntări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cotidianul pune accen
tul pe analiza lucidă și responsa
bilă a actualului moment interna
țional făcută de președintele Româ
niei, evidențiind preocuparea stă
ruitoare cu care se atrage atenția 
asupra faptului că „statele și gu
vernele care vor accepta instalarea 
pe teritoriul lor a rachetelor nu
cleare își vor asuma o gravă res
ponsabilitate în fața popoarelor 
lor, în fața întregii umanități."

Corelația dintre politica externă 
românească, „de un dinamism în
tîlnit cu greu în alte țări", pres
tigiul președintelui Ceaușescu și 
progresul de sine stătător al 
economiei și al țării în an
samblul ei sînt reliefate într-un 
amplu articol publicat de cotidia
nul italian „IL POPOLO". „Româ
nia se prezintă astăzi in fața lumii
— se arată în articol —- ca o na
țiune mîndră de trecutul ei, în 
prezent preocupată de propria sa 
creștere și dezvoltare științifică, 
economică și culturală".

Presa sovietică prezintă, în con
tinuare, realizări ale oamenilor 
muncii din țara noastră în dome
niul economic, ca și aspecte ale 
vieții social-culturale.

Ziarul „PRAVDA" inserează, 
astfel, un material referitor Ia 
realizările constructorilor de uti
laje chimice de la uzinele bucu- 
reștene „Grivița Roșie". Cotidianul 
subliniază că, în prezent, datorită 
eforturilor acestui colectiv, nume
roase întreprinderi din țara noas
tră sînt utilate cu echipamente 
produse de „Grivița Roșie". Suc
cesele „grivițenilor" — se relevă
— se datoresc în mare parte și 
preocupărilor pentru creșterea ca
lificării întregului personal, ceea ce 
a permis trecerea la pregătirea pro
ducției unor subansamble pentru 
centrale electrice nucleare.

Un amplu articol este consacrat 
de publicația poloneză „EXPRESS 
WIECZORNY" unuia din' cele mai 
mari obiective în curs de realizare 
in patria noastră : Canalul Dunăre 
—Marea Neagră. Sînt reliefate, de
opotrivă, importanța șantierului și 
dimensiunea — la fel de impresio
nantă — a efortului colectiv, a 
voinței tuturor celor ce lucrează 
aici, îmbogățind țara cu o realiza
re de cea mai mare însemnătate e- 
conomică.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
din R.D.G., evidențiază, într-un 
articol bogat documentat, importan
ța aceluiași obiectiv de seamă al 
economiei românești.

într-un articol de fond, intitulat 
„Economia românească — dina
mism, vitalitate și eficiență", coti
dianul „MORNING STAR" din 
R. P. Bangladesh subliniază că, „în 
pofida unor condiții internaționale 
dificile, prin preocuparea per
manentă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea multi
laterală a țării, economia româ
nească urmează un ritm mereu as
cendent".

După ce face o prezentare a 
celor mai importante realizări ale 
economiei românești din ultima pe
rioadă, articolul conchide : „Suc
cesele obținute de România de
monstrează o experiență interesan
tă, care evidențiază că strategia ei 
economică, resursele și posibilitățile 
țării îi permit nu numai să depă
șească dificultățile unei lumi afec
tate de criză, dar și să-și asigure, 
in continuare, un progres economic 
și .social remarcabil".

„în existenta milenară a poporu
lui român — notează cotidianul 
mexican „EL NACIONAL" — anii 
construcției socialiste au dobîndit 
valoa'-ea unei etape istorice de 
transformări economice și sociale 
care au schimbat fizionomia și des
tinul României". „în centrul poli
ticii interne — arată ziarul — a 
stat industrializarea, care constituie 
factorul decisiv al lichidării înapo
ierii economico-sociale". Prezentind 
date statistice ante să ilustreze pro
gresele remarcabile realizate gratie 
eforturilor întregului popor român 
de dezvoltare independentă a pa
triei socialiste, cotidianul scoate în 
evidență faptul că „după anul 1965, 
cînd la conducerea Partidului Co
munist Român a fost ales Nicolae 
Ceaușescu. a fost elaborată o po
litică de mare amplitudine, o stra
tegie pe termen lung, pătrunsă de 
cel mai adine patriotism".

(Agerpres)
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ȘEDINȚA BIROULUI FEDERA
ȚIEI INTERNAȚIONALE A RE- 
ZISTENȚILOR (F.I.R.) s-a desfă
șurat la Sofia. Din țara noastră a 
participat o delegație a Comitetu-" 
lui foștilor luptători și „ veterani
lor de război împotriva fascismu
lui, condusă de general-locotenent 
(r) Neagu Andrei. Participanții au 
adoptat o declarație in care se 
exprimă preocuoarea față de a- 
gravarea încordării în relațiile in
ternaționale și se subliniază ne
cesitatea mobilizării largi a opi
niei publice la acțiuni în sprijinul 
păcii și dezarmării.

CONVORBIRI CHINO-BRITA- 
NICE. Li Beijing s-a desfășurat 
cea de-a patra rundă de convor
biri chino-britanice cu orivire la 
problema teritoriului Hong-Kong,- 
informează agenția China Nouă. 
Un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a făcut cunoscut că o nouă

l^ntilnire în această chestiune este

programată la 19 și 20 octombrie, 
tot in capitala chineză.

UN PROGRAM DE URGENȚA 
prezentat de guvernul portughez a 
fost adoptat de Adunarea Repu
blicii (parlamentul țării). Progra
mul prevede diminuarea deficitu
lui balanței de plăți prin majo
rarea unor categorii de impozite, a 
căror 
statului, 
venituri ..._......    ... --------
de 18 miliarde escudos (144 milioa
ne dolari).

SESIUNEA CONSILIULUI RE
VOLUȚIONAR AL REPUBLICII 
DEMOCRATICE AFGANISTAN 
își desfășoară lucrările la Kabul. 
Cuvîntul inaugural a fost rostit de 
Babrak Karmal, secretar general 
al C.C. al Partidului Democratic al. 
Poporului din Afganistan, pre
ședintele Consiliului Revoluționar 
al R.D.A. Prezidiul Consiliului Re
voluționar a fost însărcinat cu 
elaborarea și aprobarea documen-

aplicare ar urma să aducă 
pină la sfîrșitul anului, 
suplimentare in valoare

telor legislative privind organi
zarea și sarcinile organelor locale 
ale puterii de stat.

LUPTELE DIN SALVADOR. Pu
ternice 
Frontului 
Eliberare 
Salvador 
triva lor 
îndeosebi 
Salvador și Usulutan.

ȘOMAJUL ÎN R.F.G. La 
putui actualului an școlar, în 
Germania șomau aproximativ 
40 000 de cadre didactice, ceea ce 
reprezintă un nou record. Pre
ședintele sindicatului salariaților 
din sectoarele educației și științei, 
Dieter Wunder, a declarat că șo
majul in rîndul cadrelor didactice 
este cu o treime mai mare față de 
aceeași 
Peste 60 la sută 
meri sînt femdi,

OPERAȚIUNE 
Palermo au . fost 
soane sub acuzația de apartenență 
la o organizație cu amplă ramifi
cație în Sicilia, Lombardia, Pie
mont și Liguria și care se ocupă 
cu traficul de stupefiante în Ita
lia. Alți zece membri ai aceleiași 
organizații au fost arestați recent, 
dar șase au reușit să scape de sub 
urmărirea poliției.

n
confruntări între forțele 

Farabundo Marti pentru 
. Națională (F.M.L.N.) din 
și truoele trimise ‘împo- 
s-au dat în ultimele zile 

în departamentele San

înce- 
R. F.

perioadă a anului 1982. 
din pedagogii șo- 
a precizat el.

ANTIDROG. La 
arestate zece per-

londra , CONVORBIRI R0MAN0-BR1TANICE
LONDRA 24 (Agerpres). — Tova

rășul Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Rorriân, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit cu 
Michael Foot, liderul Partidului La
burist din Marea Britanie.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a transmis 
liderului Partidului Laburist un salut 
călduros împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate, de prosperitate și 
pace pentru poporul britanic.

Mulțumind, liderul Partidului La
burist a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu salutul 
său călduros, cele mai bune urări 
de sănătate, de noi succese poporu
lui român.

în cursul întrevederii au fost abor
date aspecte ale raporturilor de co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Laburist, precum 
și unele probleme ale situației inter
naționale actuale.

De ambele părți s-a subliniat do
rința dezvoltării in continuare a re
lațiilor dintre cele două partide, în 
folosul dezvoltării multilaterale a ra
porturilor româno-britanice.

în legătură cu situația din Europa, 
s-a exprimat speranța că încheierea 
cu rezultate pozitive a reuniunii de 
la Madrid consacrată securității și 
cooperării pe continent și hotărirea 
de convocare a unei conferințe con
sacrate măsurilor de creștere a în
crederii, securității și pentru dezar
mare în Europa vor marca o fază 
nouă în politica de destindere, pace 
și colaborare pe continent si în. în
treaga lume.

Totodată, s-a subliniat necesitatea 
intensificării eforturilor tuturor for
țelor politice- progresiste, democrati
ce în lupta bentru oprirea cursei

înarmărilor, pentru dezarmare și, în 
primul rînd, dezarmare nucleară, 
pentru oprirea amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune, re
tragerea și distrugerea celor existen- 

-te, pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economi
ce mondiale, pentru o largă colabo
rare și înțelegere internațională.

★
Tovarășul Manea Mănescu s-a în- 

tilnit, de asemenea, cu Geoffrey 
Howe, secretar, de stat pentru aface
rile externe și Commonwealth-ului.

Cu acest prilej au fost abordate 
unele aspecte ale relațiilor româno- 
britanice. S-au relevat în mod de
osebit necesitatea extinderii raportu
rilor politice, importanta valorifică
rii posibilităților de dezvoltare și 
diversificare a relațiilor economice, 
a schimburilor comerciale, cooperării 
industriale, tehnico-știintifice si cul
turale dintre România și Marea Bri
tanie.

Abordîndu-se probleme internațio
nale actuale, o atenție deosebită a 
fost acordată problemelor privind si
tuația din Europa. S-a subliniat im
perativul ca statele europene să ac
ționeze pentru dezarmare și, în pri
mul rînd, pentru dezarmare nucleară, 
pentru dezvoltarea politicii de cola
borare. pace și securitate pe conti
nent și în lume.

A avut loc, totodată, o întîlnire cu 
reprezentanți ai industriei britanice. 
Organizată sub auspiciile Confedera
ției Industriilor Britanice, întîlnirea 
a prilejuit discutarea unor aspecte 

wale colaborării dintre companiile bri- 
'tanice și întreprinderile românești, 
în vederea amplificării relațiilor eco
nomice. a extinderii cooperării în 
producție, în industria aeronautică,-- 
electrotehnică și electronică. în chi
mie, industria petrolieră și în alte 
domenii de interes comun.

damasc: întrevedere a prim viceprim-ministrului 
guvernului român cu președintele Partidului Socialist

Progresist din Liban
DAMASC 24 (Agerpres). — Tova

rășul Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, s-a întîlnit la Damasc cu 
Walid Joumblatt, președintele Parti
dului Socialist Progresist din Liban.

Cu acest prilej, Walid Joumblatt 
a rugat să fie transmise tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un cald salut, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire 
personală. Totodată, au fost exprima
te calde mulțumiri pentru preocupă
rile șefului statului român și efor
turile sale privind soluționarea pro

blemelor complicate din Orientul 
Mijlociu, pentru normalizarea situa
ției din Liban. în cursul întrevederii 
s-a subliniat necesitatea de a se face 
totul pentru a se ajunge la retrage
rea urgentă a trupelor israeliene din 
Liban, pentru salvgardarea indepen
dentei. suveranității, unității națio
nale și integrității teritoriale a aces
tei țări. A fost evidențiată necesita
tea ca, in circumstanțele actuale, să 
se ajungă la o încetare imediată a 
focului, la o largă reconciliere a tu
turor forțelor politice din Liban, 
pentru asigurarea păcii și liniștii a- 
cestui popor mult încercat.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.Asigurarea păcii și dezvoltării economice - probleme prioritare ale actualei sesiuni a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 24 — Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite : în 
prima sa conferință, de presă după 
preluarea funcției de președinte al 
sesiunii a 38-a, Jorge Illueca, .a de
clarat, între altele, că, în opinia sa 
ca și a reprezentanților celorlalte țări 
în curs de dezvoltare, sarcinile fun
damentale, cele mai urgente ale ac
tualei sesiuni sînt „găsirea unei for
mule pentru asigurarea păcii" și lan
sarea negocierilor globale în cadrul 
O.N.U. în vederea instaurării noii 
ordini economice mondiale. Vorbito
rul a apreciat că în era nucleară, în 
special în ultimii ani, cînd progresele 
uriașe ale tehnologiilor militare, in 
special electronizarea și computeri
zarea masivă a armamenteloî- și a 
sistemelor de comandă și transpor
tare la țintă, riscă să determine ca 
armele nucleare și utilizarea lor să 
(scape de sub controlul oamenilor 
politici — problematica menținerii 
păcii trebuie privită cu cea mai înal

tă responsabilitate, fiind necesar să 
șe depună eforturi neprecupețite 
pentru a se preveni un holocaust 
nuclear.

Dezbaterile generale ale sesiunii, 
care se vor desfășura în perioada 
26 septembrie — 14 octombrie, ca de
altfel și perioada următoare a lu
crărilor din plenară și comisii în 
vederea adoptării hotărîrilor sînt 
chemate să procedeze la o analiză 
aprofundată a stărilor de -lucruri 
existente azi în lume, la degajarea 
soluțiilor ce se impun — dintre care 
multe sînt deja încorporate în rezo
luțiile și programele anterioare ale 
O.N.U. — în vederea depășirii ■ stării 

• critice la care s-a ajuns în viața 
internațională, pentru punerea în 
aplicare cu fermitate și într-un spirit 
de urgență a unor măsuri care -să 
asigure dezvoltarea și diversificarea 
cooperării internaționale, garantarea 
drepturilor legitime ale popoarelor 
la dezvoltare, progres și pace.

PHENIAN
Conferință internațională consacrată 

învățămîntului și culturii
PHENIAN 24 (Agerpres). — La 

Phenian și-a început simbătă lucră
rile prima Conferință a miniștrilor 
învățămîntului și culturii din țările, 
nealiniate și alte state în curs de 
dezvoltare. La reuniune — care are 
loc în conformitate cu o hotărîre 
adoptată la cea de-a Vil-a Confe
rință la nivel înalt a mișcării de 
nealiniere — participă delegații din 
72 de țări, precum și reprezentanți 
din partea a 19 organizații interna
ționale. Din România este prezentă 
o delegație condusă de Ion Teorea-

nu, ministrul educației și învăță- 
mintului.

Cuvîntul de deschidere a lucrări
lor conferinței a fost rostit de 
Shelia Kaul, ministru de stat pentru 
problemele educației și bunăstării al 
Indiei, țară ce deține în prezent 
președinția mișcării de nealiniere. 
In continuare au rostit alocuțiuni 
vicepreședintele R.P.D. Coreene, 
Pak Sen Cer, și reprezentanți din 
partea grupurilor regionale ale miș
cării de nealiniere.

Noi represiuni ale rasiștilor sud-africani
PRETORIA 24 (Agerpres). — For

țele polițienești ale regimului rasist 
sud-african au intervenit cu brutali
tate. folosind gaze lacrimogene și 
bastoane de cauciuc, pentru a îm
prăștia locuitorii unui cartier așa-zis 
neautorizat al populației de culoare 
din Crossroads. în apropiere de 
Capetown — informează agenția 
France Presse. Această nouă acțiune 
represivă se adaugă celor inițiate la 
începutul lunii septembrie, cînd au

toritățile regimului de la Pretoria au 
dispus distrugerea sistematică a circa 
1 500 de locuințe aparținind africa
nilor și confiscarea tuturor materia
lelor susceptibile că ar putea fi fo
losite la construirea altora, sub pre
textul că. în conformitate cu legis
lația apartheidului, populația de cu- 
ldSre are nevoie de „autorizații spe
ciale" pentru a locui în apropierea 
marilor centre urbane rezervate, in 
exclusivitate, albilor.

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
® La Paris, președintele Franței, 

Franțois Mitterrand, a conferit cu 
președintele R. P. Congo, Denis 
Sassou Ngdesso, asupra stadiului 
și perspectivelor relațiilor bilaterale, 
a situației din Africa și din alte 
regiuni ale lumii. ® La Bonn s-au 
încheiat convorbirile oficiale dintre 
cancelarul vest-german, Helmut 
Kohl,lși președintele Republicii Bu
rundi, Jean Baptiste Bagaza, în 
cursul* cărora părțile s-au pronunțat 
în favoarea reluării dialogului 
Nord-Sud. S-a evidențiat, de ase
menea, posibilitatea extinderii co
operării economice bilaterale. O Ul
timele evoluții ale situației din Li
ban au constituit tema convorbiri
lor purtate la Paris. între ministrul 
francez al relațiilor externe, Claude 
Cheysson, și ministrul libanez de 
externe, Elie Salem. ® La Havana, 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, președintele Con

siliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, l-a 
primit pe Peter Mladenov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, ministrul aface
rilor externe al R. P. Bulgaria. 
Cu acest prilej au fost dis
cutate aspecte ale relațiilor cubano- 
bulgare și s-a efectuat o tre
cere în revistă a situației interna
ționale actuale. ® Convorbirile des
fășurate Ier Atena între premierul 
grec,. Andreas Papandreu, și pre
ședintele Ciprului, Spyros Kyprianou, 
au evidențiat identitatea de vederi 
a părților în legătură cu problema 
cipriotă, apreciindu-se ca util și 
constructiv planul cuprins în recen
ta inițiativă a secretarului general 
ol O.N.U. cu privire la modalitățile 
de soluționare a problemei ciprio
te, prin colaborarea dintre cele 
două comunități ale insulei.

(Agerpres)

Z/m NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE YEMEN

Excelenței Sale
Domnului Colonel ALI ABDULLAH SALEH

Președintele Republicii Arabe Yemen
SANAA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen, vă adresez .calde 
felicitări, iar poporului țării dumneavoastră cele mai bune urări de progres 
și prosperitate.

îmi exprim convingerea că bunele relații 'dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Yemen se vor dezvolta continuu în folosul 
celor două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La ■ 26 septembrie, 
poporul Republicii 
Arabe Yemen sărbă
torește împlinirea a 
21 de ani de la pro
clamarea republicii, 
evocind cu acest pri
lej unul dintre cele 
mai importante eve
nimente ale istoriei 
sale naționale. Actul 
politic de amplă sem
nificație din toamna 
anului 1962 a pus ca
păt regimului monar
hic feudal care men
ținea Yemenul într-o 
stare de adîncă îna
poiere, deschizînd ca
lea unor mari pre
faceri economic6-so,- 
ciale.

O atenție deosebită 
a fost acordată în anii 
care au trecut agricul
turii, sector reunind 
90 la sută din cei 7 
milioane de locuitori 
ai țării și care are o 
veche tradiție pe a- 
ceste meleaguri, de
numite cîndva pen
tru fertilitatea lor 
„Arabia felix". Pe pă- 
mînturile expropriate 
de la feudali au fost 
create primele gos
podării. agricole ex
perimentale, iar în 
cea mai fecundă zonă 
— Tihama — au fost 
înălțate mai multe

baraje, care au avut 
ca rezultat extinderea 
considerabilă a supra-’ 
fețelor irigate. Aici 
au apărut întinse cul
turi de bumbac, ca
fea, cereale, tutun 
ș.a.

Concomitent, în do
rința de a contribui la 
consolidarea inde
pendenței economice 
a țării, autoritățile de 
la Sanaa au pus ba
zele unei 
proprii, 
suri pentru 
rea

sele asfaltate și peste 
700 km de drumuri 
pietruite. Planul de 
cinci ani (1982—1936) 
prevede intrarea in 
funcțiune a unor în
treprinderi de ciment, 
aluminiu, conserve, a 
unor .obiective ener
getice.

Animat de sent:-

industrii 
au luat mă- 

extinde- 
prospecțiunilor 

geologice, âu creat o 
amplă rețea de căi de 
comunicații. Această 
ultimă acțiune are un 
rol . determinant în 
dezvoltarea economi
că a unei țări ca 
R. A. Yemen. Pînă 
acum două decenii, 
din cauza lipsei de 
drumuri, regiuni în
tregi trăiau 
izolare 
aproape 
revoluție 
struit
care unesc principa
lele orașe ale țării — 
Sanaa, Hodeida, Taiz, 
Mokha, El Beida, Nu
mai în ultimii cinci 
ani s-au construita a- 
proximativ 600 km șo

mente de prieter 
și solidaritate față i 
popoarele arabe, de 
toate popoarele care 
au pășit pe calea 
'dezvoltării • de sine 
stătătoare. popri-'1 
român urmărește ’ ,u 
interes realizările ob
ținute de poporul ye- 
menit în direcția fău
ririi unei vieții noi. 
între Renublica So
cialistă România și 
Republica Arabă Ye

într-o 
economică 

totală. După 
s-au con- 

artere rutiere

men s-au statornicit 
relații de colaborare, 
întemeiate pe deplina 
egalitate în drepturi 
și avantajul reciproc, 
cave, cunosc un curs 
ascendent. Extinderea 
relațiilor româno-ye- 
menitri corespunde in
tereselor ambelor țări
și popoare, constitu
ind, în același timp 
o contribuție la cav
za păcii și înțelege; 
internaționale.

ULAN BATOR: Președintele Consiliuh 
de Miniștri al R. P. Mongole a prir 
pe viceprim-ministrul guvernului româi

ULAN BATOR 24 (Agerpres). — 
Tovarășul Jambîn Batmunh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. 'Mongole, a primit pe tova
rășul Ludovic Fazekas, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului, șeful delegației române la 
lucrările celei de-a. șaptea sesiuni a 
Comisiei interguvernamentale româ- 
no-mo.ngole de colaborare economică 
și tehnicpjștiințifică.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise, cu acest prilej, tova

rășului Yumjaaghiin Țedenba 
cretar general al C.C. al Par. 
Popular Revoluționar Mongol, 
ședințele Prezidiului Marelui 
Popular al R.P. Mongole, un 
călduros și cele mai bune ur 
sănătate și succese în activitat 
poporului mongol urări de .bună 
și pace.

Mulțumind pentru mesajul prii 
tovarășul Jambîn Batmunh a ru: 
să se transmită tovarășului Nico1 
Ceaușescu, din partea tovarășu 
Yumjaăghiin Tedenbal, un salut cc. 
dial, împreună cu cele mai bure 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate poporului 
român.

Reorientări în activitatea Pactuîui Andin
LIMA 24 (Agerpres). — Comisia 

Acordului de la Cartagena se va 
reuni între 28 și 30 septembrie, la 
Lima, pentru a examina și aproba 
strategia organizației in domeniile 
industriei și comerțului, precum și 
alte probleme privind reorientarea

activității Pactului Andin — infor
mează agenția JUNAC.

Coordonatorul Juntei Acordului de 
la Cartagena, Edgar Camacho, a 
menționat că noua strategie privește 
creșterea economiilor naționale și 
procesul de cooperare "cu țările în 
curs de dezvoltare...... . •
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Cu fața, încotro ?
Valencia are o cunoscută universitate, are miros de portocali, 

garoafe și lămîi, are balcoane pentru uzul ghitarelor și bodeghite cu 
patio pentru programe de flamenco, are și străduțe întortocheate cu 
acoperiș — adică este un liniștit oraș spaniol de provincie.

Are și monumente, turnuri, catedrale și porți medievale - și multe . 
alte monumente.

Incit înlăturarea unuia din ele s-ar fi putut petrece jn liniște. Dar 
n-a fost așa - dărîmarea statuii s-a făcut cu zgomot, vîlvă, incidente.

...Decizia primăriei, adoptată în aprilie 1979, n-a putut, fi aplicată 
decît acum - deși era redactată foarte elegant : „retragerea din viața 
publică a simbolurilor și imaginilor aparținind etapei nedemocratice''. 
Un limbaj eufemistic, semnificind condamnarea la topire a unei gigan
tice statui metalice a lui Franco. \

La demontare au participat, ca lucrători voluntari, militanți ai parti
delor de stînga. Cu fața acoperită de glugi, ca să nu fie recunoscuți 
și supuși unor reoresalii ulterioare.

Și, intr-adevăr, au izbucnit ciocniri violente. Cîntînd „Cara al sol" 
- „Cu fața la soare", imnul falangelor franchiste, cel mai paradoxal 
și ipocrit imn pentru legiunile cu fața în beznă - bande de neofas
ciști i-au atacat cu răngi și cuțite, prăștii cu pietre și bile de plumb 
pe lucrători, ca și pe cetățenii de pe trotuare care aplaudau dărî
marea statuii.

ir) toiul ciocnirilor, statuia a căzut de pe soclu și s-a frînt, 
prăștiindu-și pe jos cioburile ruginite. După principiul — simbolul 
trivit la locul potrivit. Adică, cu fața la praf (din cauza secetei, 
era noroi).
, Iar Valencia a rămas cu universitatea reputată, cu miresmele 

portocali, cu balcoanele, ghitarele și monumentele sale - minus unul, 
cel cu fața spre trecut, simbolul metalic al coșmarului.

Deși simbolurile pot fi multiple. însuși episodul demons.trînd - așa 
cum nu văd unii dintre cei cu fața spre nori -y că fascismul 
nu se prăbușește de la sine. Chiar fără să fie înfipt cu șuruburi 
groase in socluri de granit, ci doar cu rădăcini în fundația de obscu
rantism, șomaj și criză, de disperare. Cu rădăcinile în ură și cu fața 
la întuneric.

...Dincolo de Pirinei, Dreux are bistro-urile lui c aperitivele de 
pastis și calvados, are pensionari care joacă petangue în scuaruri, are 
o puzderie de mici întreprinderi și ateliere, are baluri de simbătă seara 
și are muncitori imigranți - adică este un liniștit tîrgușor francez.

Dar de citeva zile, Dreux mai are ceva : o municipalitate de extre
mă dreaptă, dominată de grupări neofasciste care și-au dus cam
pania sub gingașe sloganuri xenofobe și rasiste : „Striviți-i pe străini I", 
„Afară cu șobolanii I". Așa-i fascismul, începe cu străinii, pe urmă, 
tragedia devine pur autohtonă.

Și au ciștigat alegerile, spre surprinderea pensionarilor cumsecade, 
cu fața la petangue și calvados.

Cum, la fel, dincolo de Rin au fost destul de uimiți cetățenii cu fața 
la halbele de bere văzînd cum defilează liber pe străzi neonaziștii 
organizației „Stahlhelm" — casca de oțel.

Spre deosebire de pasagerii 
răsuflat ușurați cînd au scăoat 
neofascistă „Ordinea Neagră". Și 
la gondolieri și canțonete.

...Da, așa este, fascismul nu 
de șuruburile care-l susțin.

E un adevăr ușor de înțeles — atunci cînd se stă cu 
tățile vieții. Și spre învățămintele istoriei.
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expresului Milano-Palermo, care au 
din atentatul organizat de gruparea 
s-au putut reîntoarce

se prăbușește de la

i

liniștiți cu fața

sine, indiferent

N. COKBU

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteil nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 So. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi șl instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360


