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DECRETELE

pentru modificarea Legii nr. 26/1967 privind concediul de odihnă al personalului muncitor

Prin mobilizarea puternică a forțelor de la sate,
In toate județele, in toate unitățile agricole

J Miercuri 5 octombrie 1983

SEMĂNATUL Șl RECOLTAREA
să se încheie la termenele prevăzute!

MUREȘ :
Producție fizică peste 

prevederiAcționind stăruitor pentru îndeplinirea exemplară a producției fizice, colectivele de oameni ai muncii din industria județului Mureș au realizat, în perioada care a trecut din acest an, peste sarcinile de plan, numeroase produse utile economiei naționale. Astfel, au fost livrate produse electronice, electrotehnice și de mecanică fină în valoare de 28 milioane lei, 542 tone utilaje pentru industria ușoară, 13 000 tone amoniac de sinteză, 4 milioane cărămizi și blocuri ceramice. 1 742 tone antidăunători. 1 260 metri cubi prefabricate din beton, precum și însemnate cantități de cherestea, geamuri trase, confecții, carbid și altele. De menționat că întregul spor de producție s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii. (Gheorghe Giurgiu).
BUZĂU :
Reducerea cheltuielilor 

materialeîn scopul reducerii continue a cheltuielilor materiale, asigurării unui flux neîntrerupt al producției, petroliștii de la Schela Berea, județul Buzău, desfășoară o intensă activitate privind re- condiționarea pieselor de schimb. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, volumul re- condiționărilor s-a ridicat la circa 4 milioane lei. (Stellan Chiper).

Imagine de la adunarea oamenilor muncii de la I.P.R.S.-Bâneasa Foto : E. Dichiseanu
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Județul Mehedinți a încheiat ratarea porumbului

MM»

Imagine din modernul cartier Oradea-Vest
OCTOMBRIE PE ȘANTIERE:

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Ilotăriți să dea viață sarcinilor ce le revin din mărețul program de ridicare a patriei pe noi culmi de progres și civilizație socialistă, științific jalonat de către Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, prețioaselor indicații și îndemnuri pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ccaușescu, le-ați adresat tuturor celor care lucrează in agricultura țării, in magistrala cuvintare rostită la ședința comună a Consiliului Național al Agriculturii și a activului din industrie și investiții, comuniștii, toți lucrătorii ogoarelor mehedințene au trecut, cu eforturi sporite, cu întreaga răspundere la efectuarea in ritm susținut și in condiții agrotehnice superioare a lucrărilor din campania agricolă de toamnă.Noi, toți cei care ne desfășurăm activitatea în agricultura Mehedințiului — activiști de partid și de stat, mecanizatori, lucrători din I.A.S., cooperatori și specialiști — raportăm conducerii partidului, personal dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, printr-o temeinică organizare a muncii și mobilizarea tuturor forțelor, am reușit ca azi, 4 octombrie 1983, să încheiem recoltarea porumbului de pe întreaga suprafață însămînțată cu porumb pentru consum.O atenție deosebită acordăm, tn aceste zile, livrării cantităților de porumb planificate la fondul de stat ți de furaje, eliberării terenului, pentru a asigura front permanent de lucru tractoarelor, atît ziua, cit și noaptea, in vederea accelerării ritmului însămîn- țărilor.Totodată, vă raportăm, mult stimate tovarășe secre-

tar general, că pînă la această dată, la nivelul jude (ului, s-a încheiat semănatul furajelor, orzului pentru boabe, orzoaicei și rapiței pentru ulei pe întreaga suprafață planificată de 29 600 hectare. In prezent, toate forțele sînt concentrate la arat, pregătit terenul și in- sămințat cultura griului.In același ritm susținut se muncește în plantațiile de vie și pomi, in fermele legumicole pentru strîn- gerea și livrarea producțiilor, Ia recoltarea și depozitarea furajelor, la celelalte lucrări de sezon, astfel incit să realizăm integral volumul de muncă prevăzut pentru această perioadă și să evităm orice fel de pierderi din recolta acestei toamne.Reafirmăm și cu acest prilej sentimentele noastre de deosebit respect și nemărginită recunoștință față de dumneavoastră pentru grija permanentă pe care o purtați agriculturii, dezvoltării și modernizării ei, creșterii nivelului de trai al lucrătorilor de pe ogoare, și vă asigurăm că noi, lucrătorii din agricultura județului Mehedinți, vom acționa cu tot mai multă răspundere pentru ridicarea eficienței activității din acest important sector, pentru punerea in valoare a tuturor resurselor și posibilităților de care dispunem, fiind convinși că in felul acesta ne vom aduce o contribuție tot mai substanțială, împreună cu intregul nostru popor, la vasta operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a patriei spre comunism.COMITETUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN

Pacea, ideal suprem
O țară ca a noastră cu 

peste cinci milioane de 
copii care iau drumul 
școlilor în fiecare dimi
neață, cum n-a fost in 
România pină acum, o 
țară care este implicată în 
creșterea lor in spiritul 
adevărului și dreptății, al 
legilor morale ale iubirii 
și dăruirii pentru binele 
patriei ce i-au crescut pe 
strămoșii noștri la statura 
nepieritoare din care s-ait 
născut Brâncoveanu și 
Horia, Ștefan cel Măre și 
Mihai Viteazul, Eminescu 
și Coșbuc, o țară care a 
știut să se jertfească, prin 
fiii ei la Războieni sau 
Mărășești pentru a-și a- 
păra Patria, dreptul la

viață al poporului, o țară 
pașnică precum acest 
neam ce nu a dus răz
boaie de cucerire, ci Și-a 
apărat „sărăcia și nevoile 
și neamul", nu poate fi

bună înțelegere spre feri
cirea întregii omeniri.

In tradiția noastră, în 
cărțile noastre de înțelep
ciune citite și memorate 
din tată-n fiu de-a lungul

loan ALEXANDRU

nici astăzi, aici, in jurul 
Carpaților, decit o țară- 
simbol al păcii, al înțele
gerii intre oameni, al con
viețuirii laolaltă in spiri
tul omeniei strămoșești și 
al celei de azi, este o țară 
ce-și afirmă, spre binele 
tuturor, dragostea de 
pace, dreptul de a trăi in

veacurilor in toate pro
vinciile românești în a- 
ceeași limbă ce ne-a unit 
și crescut laolaltă, se vor
bește pagină cu pagină 
despre valoarea omului 
muncitor ca podoabă a 
lumii, omul care a biruit 
devălmășia lăuntrică, mî- 
nia și ura, nepăsarea Șt 
întunericul pe calea vir-

tuților prin acel război 
nevăzut, numit luptă in
terioară dusă spre desă- 
virșirea adincii sale ome
nii, pentru a dobîndi in 
chip din ce în ce mai inalt 
știința de om creator de 
valori, angajat profund 
în istoria patriei căreia ii 
sporește avuția prin lu
crarea sa. Ființa acestui 
om transpare în cele mai 
profunde pagini de poezie 
și scris românesc, de la 
păstorul din Miorița, la Mai am un singur dor al 
lui Eminescu sau la Florile lui Luchian și eroii 
lui GrigoresCu.

(Continuare 
în pag. a V-a)

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
privind aprobarea conținutului contractului-angajament pentru întreprinderi, centrale, ministere, alte organe 

centrale și comitete executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, 
precum și a conținutului angajamentelor individuale

pentru modificarea Legii nr, 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială

TEA TR UL-
oglindă a faptelor eroice 
ale prezentului socialist

HARGHITA :

Fiecare zi—o zi a ritmurilor înalte
Producții sporite 

cu cheltuieli reduse

în realizarea investițiilor!In aceste zile de octombrie, pe șantierele de Investiții se muncește eu hotărire și stăruință, pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lpcrărilor de construcții-montaj și grăbirea punerii în funcțiune a noilor obiective productive. Activitatea desfășurată de constructori și mentori la o serie de investiții se reflectă direct în rezultate mai bune, in depășiri ale prevederilor din graficele de lucrări. Ca urmare, la numeroase obiective aflate în curs de realizare, o bună parte din rămî- nerile în urmă, acumulate la un moment dat, au fost recuperate. In „radiografia" acestor rezultate nu poate fi trecut cu vederea faptul că organele și organizațiile de partid de pe șantiere și din întreprinderile furnizoare au reușit, acționind pe baza unor ferme și mobilizatoare planuri de măsuri, să asigure o temeinică organizare a lucrărilor, un climat de înaltă responsabilitate și o disciplină riguroasă in muncă, devenind practic comandamentele de conducere operativă a activității de investiții.De asemenea, trebuie menționată la loc de frunte contribuția majoră a beneficiarilor de investiții la intensificarea ritmului de lucru, in special prin participarea masivă la montajul utilajelor tehnologice pe șantiere. Sute și sute de muncitori din întreprinderile beneficiare s-au alăturat cu elan constructorilor și montorilor, își aduc din plin contribuția la atingerea unor cote net superioare, comparativ cu prevederile din grafice.La măsurile aplicate și modul concret In care se acționează pe două șantiere de investiții ne referim tn grupajul de astăzi.
Pe șantierul hidrocentralei 

Galbeni
O cerință prioritară : 

furnizorii să se alăture 
eforturilor depuse 

de constructori și montori

de 
In

Se apropie ziua clnd la Galbeni, in aval de Bacău, trebuie să intre in funcțiune prima hidrocentrală de pe Șiret. Pentru a recupera ră- minerile in urmă, pe șantier au fost

concentrate un mare număr mașini, utilaje și oameni, ajutorul constructorilor și mon- torilor de aici a venit și o formație de lucru de la întreprinderea constructoare de mașini din Reșița — furnizorul principal de utilaje — cu scopul de a continua uzinarea unor piese și subansamble. Se lucrează fără întrerupere, bine organizat, atlt ziua cit și noaptea. Rezultatul : barajul este practic terminat. S-au încheiat și lucrările de betonare a digului de pe malul sting, iar cele de pe malul drept

se apropie de sfîrșit. în momentul de față, oamenii din formațiile de lucru conduse de maiștrii Gheor- ghe Preotu și loan Bîrîilă execută » terasamentele și peretele din zona derivației. Se muncește intens și la betonarea canalului de aducțiune, precum și la cel de fugă.Bătălia cea mare se desfășoară, insă, la centrala electrică. Constructorii, montorii și electricienii sînt angajați într-o adevărată Întrecere cu timpul. „Pentru noi, spunea inginerul Mircea Rusu, șeful șantierului, contează acum fiecare oră, fiecare zi cîștigată. In acest scop, preocuoările sînt concentrate asupra găsirii unor noi căi de sporire accentuată a productivității muncii".Am reținut de la șeful șantierului citeva exemple destul de concludente. Betoniștii din echipa Iui Dumitru Pușcașu, împreună cu dulgherii conduși de Ion Balaș au modificat din mers și îmbunătățit simțitor, față de proiect, tehnologia de turnare a paharului pentru generatorul de la grupul nr. 2. Ca urmare, lucrarea este terminată cu 8 zile mai devreme. Tot pentru a grăbi ritmul de lucru și a face economii de materiale, formațiile de lucru conduse de maistrul principal Vasile Galinescu au aplicat o seamă de tehnologii In premieră absolută. Astfel, prin folosirea co- frajelor metalice refolosibile s-a obținut o economie de peste 100 mc cherestea și s-a înlocuit munca

a 50 de dulgheri. Tot ei sînt șl realizatorii, prin turnare și post-ten- sionare, direct pe șantier, a grinzilor pentru macaraua-capră, fapt care a dus la scurtarea timpului de execuție a batardourilor cu aproape o lună de zile și la economisirea a 30 de tone ciment și a 15 tone de fier-beton.Se acționează în paralel : constructorii — la armăturile metalice ; montorii — la centrarea camerei rotorului. Un alt punct „fierbinte" pe șantier : încheierea lucrărilor la turbina primului grup hidroenergetic. Au fost montate, pînă la această dată, toate piesele înglobate, precum și rotorul și axul turbinei. Pentru ca ritmul de lucru la montaj să crească, pe platforme special amenajate sînt preasamblate diferitele echipamente; se desfășoară și montajul pieselor înglobate de la cel de-al doilea grup hidrogenerator. Organizîndu-și mai bine munca, lucrînd în două schimburi, echipa maistrului reușit taj al zile.Ing. Bernard Beda, ne spunea că perspectiva terminării cît mai rapide a lucrărilor rămîne, totuși, neclară, deoarece nu au sosit toate utilajele șl piesele necesare. Pentru grupul nr. 1, de pildă, n-au fost livrate nici pînă acum, de la

Nicolae Vrînceanu a să scurteze timpul de mon- fiecărei piese cu două-trei

(Continuare in pag. a III-a)

Colectivele de oameni ai muncii români și maghiari din tînăra și moderna industrie a județului Harghita depun eforturi susținute pentru realizarea, și depășirea prevederilor planului la producția fizică. Astfel, de la începutul anului și pină în prezent ei au realizat și livrat suplimentar, la beneficiarilor interni nerilor externi, 2 495 tă, 3 070 tone fontă, caolin preparat, prbduse ale mecanicii fine, mașini-unelte și utilaj tehnologic pentru industriile chimică, alimentară și de prelucrare a lemnului. 8 539 mc cherestea, 16 000 bucăți tricotaje și alte produse. De remarcat că aceste însemnate sporuri la producția fizică au fost obținute în condițiile diminuării consumurilor specifice de materii prime și materiale, economisirii unor însemnate cantități de combustibil și energie electrică, reducerii cu 16,5 lei a cheltuielilor materiale la 1 000 lei pro- ducție-marfă. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de colectivele de la întreprinderile miniere Bălan și Harghita, întreprinderea de fier Vlăhița, întreprinderea forestieră de exploatare și transport Miercurea- Ciuc. întreprinderea „Tehno- utilaj" Odorheiu Secuiesc, întreprinderile de tricotaje Mier- curea-Ciuc și Toplița. (I. D. Kiss).

solicitarea și parte- tone piri- 475 tone

Din întreaga literatură, teatrul este genul cel mai direct, cel mai democratic, in care dialogul dintre autor și publicul larg se desfășoară intr-adevăr, real, la modul propriu. De aici, marile sale virtuți, forța sa extraordinară, dar și exigențele ce i se impun dramaturgului. Teatrul e prin firea sa dinamic, mobilizator, militant.Dramaturgiei, autorului dramatic, întregului univers ce constituie această fascinantă lume care e teatrul, cu limpezime de cristal, cu înțelepciune și spirit vizionar, cu înaltă responsabilitate patriotică față de cauza mare a culturii române, li s-a adresat, iată, încă o dată, președintele țării noastre, tovarășul Ceaușescu, în ta cuvintare Mangalia.Ca în atîtea prejurări, evenimentul la care ne referim capătă sensuri cu ample deschideri și profunde semnificații. Cuvintele secretarului general ai partidului nostru au răsunat in vastul amfiteatru al românesc, cu salba sa edificii, au anticul Callatis, acolo unde neprețuite vestigii vorbesc peremptoriu despre originile neamului nostru, despre neîntrerupta sa continuitate pe aceleași meleaguri carpato-da- nubiene-pontice.Și, revenind, vorbesc aceste vestigii despre teatru, despre această cea mai veche formă a literaturii. Pentru că, situat in sfera civilizației grecești și latine, continuator direct al acesteia, poporul nostru nu este numai un moștenitor de mari tradiții antice, ci un creator de strălucită civilizație. Grecii cei vechi au preluat de la noi nu numai pe liricul Orfeu, ci și pe tracul Dlonisos, de cultul căruia se leagă naș- dramaturgieî.

Relicve vii ale ancestralelor origini din care Izvorăște arta dramatică pot fi intilnite la tot pasul în Maramureșul voievodal, ca și în Vrancea mioritică, pe Argeș in sus, ca și in Năsăudul greu de eroică legendă. Aceste străvechi comori, cărora patina timpului n-a reușit decit să le sporească strălucirea, ne-au însoțit existența prin milenii, ne-au sporit înțelepciunea, ne-au dat tăria de a rezista și de a învinge cele mai cumplite restriști. Forme, așa cum spuneam despre tea-
Vasile REBREANU

Nicolae străluci- de laalte îm-

litoralului împodobit de mirifice răsunat in

tru, de cea mai largă audiență, ele s-au adresat tuturor, devenind prin timp imemorial manifestări ale unității, ce umple de uimire pe cercetătorul străin, a unui intreg popor. Iată cum „Cîn- tarea României", emanație inspirată a gîndi- rii tovarășului Nicolae Ceaușescu, vine de atît de departe și din atit de adinei străfunduri și are o atît de multimilenară temelie. Iată cum o atit de glorioasă tradiție explică măreția firească a culturii noastre, în cadrul căreia dramaturgia se ridică, prin originalitatea motivelor și specificul național, la rangul universalității.Semnificativ este și actul de naștere al mișcării noastre teatrale moderne. In anul 1819 se reprezintă in sala de teatru de la Cișmeaua Roșie primul spectacol în limba română, eveniment cu adevărat istoric și de bun augur pentru cultura națională. Piesa tradusă era „Hecuba" de Euripide, fapt semnificativ și el, fiind vorba deci de o capodoperă a literaturii universale cu care, așadar, se stabileau încă de la început punți de comunicare.

Mai important este însă de subliniat că actorii erau elevi de la Sfîntul Sava ai lui Gheorghe Lazăr, protagonist și sufleur fiind Ion Heliade Ră- dulescu, Nicolae Fili- mon inregistrînd evenimentul în calitate de cronicar artistic. Am reamintit aceste date de istorie literară pentru a evidenția cît de nemijlocit, cît de direct au fost implicate în teatrul nostru, încă de la primul gong al a- cestuia, cele mai strălucite personalități culturale ale epocii, acelea ce aveau să domine măreț următoarele decenii literare, acelea ale căror gesturi de ctitori reverberează și azi si vor lumina de-a- pururi evoluția artei românești. Iar ceea ce va rămine mereu neveștejit din primul spectacol teatral în limbi română e, fără îndoială, prologul cu care acesta se deschidea, nepieritoarele stihuri ale lui Iancu Vă- cărescu, ce s-au dovedit profetice.Pentru că Alecsan- dri, Caragiale, Eminescu insuși, Delavrancea vor lumina scena teatrului românesc cu capodopere de aceeași mărime cu cea a prozei și poeziei.Dramaturgul contemporan este mîndru de o asemenea moștenire, dar și dator cu o creație care să ducă mai departe, să Îmbogățească o atît de glorioasă zestre, să s» inspire din trecutb, glorios de luptă al poporului. din măreția prezentului socialist, să dea viață unor figuri exemplare, adevărate modele pentru omul de azi, cu deosebire pentru generațiile în formare, cele ce aparțin viitorului. Eroii piesei noastre contemporane nu pot fi decit descălecătorii de țară, dar și făuritorii de azi ai tării, voievodul luptător pentru neatlr-

i

, I

i

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

DECRET
privind aprobarea conținutului ntractului-augajament

pentru întreprinderi, centrale, ministere, alte organe centrale
litete executive ale consiliior populare județene

si al municipiului București, precum si a conținutului 
angajamentelor individualeTn aplicarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 3/1983 cu privire la con- tractul-angaj ament,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:Art. 1. — Se aprobă conținutul con- tractului-angajament încheiat după cum urmează :

ANEXA NR. 1
(pentru centrale și între
prinderi industriale; pentru 
celelalte unități se va adap
ta în mod'corespunzător) 

Contract- 
angajamentArt. 1. — In vederea consolidării au- toconducerii muncitorești și autogestiu- nii economico-financiare, creșterii răspunderii colectivelor de oameni ai muncii, organelor de conducere colectivă, în dezvoltarea și apărarea proprietății întregului popor, gospodărirea judicioasă si eficientă a tuturor bunurilor încredințate și îndeplinirea exemplară a sarcinilor prevăzute în planul național unic de dezvoltare economico-socială, între ministerul (organul central, comitetul executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București) ......... cu sediul în . . . în calitate dereprezentant al statului — administratorul general al proprietății întregului popor —, reprezentat prin ....  pe de o parte, și colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea (centrala) ......... cu sediul în ...... î , str. . . . ....... . . ; . nr. .județul . . î . 1 „ reprezentatprin....................................................... ., director(director general al centralei) — președinte al biroului executiv al consiliului oamenilor muncii — pe de altă parte, a interveniț prezentul eontract-an- gaj ament.Art. 2. — Se încredințează colectivului de oameni ai muncii Întregul patrimoniu — parte integrantă din proprietatea întregului popor — în volumul și structura stabilite în bilanțul contabil încheiat la data de . . . . „ învederea exercitării nemijlocite a prerogativelor și răspunderilor ce decurg din calitatea oamenilor muncii de proprietari, producători și beneficiari, potrivit principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare.Art. 3. — Ministerul (organul central, comitetul executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București) ................................................ ......... ca parte în prezentul contract-angajament, în ' calitate de administrator al patrimoniului unităților din subordine și ca reprezentant al statului, răspunde de soluționarea problemelor generale privind elaborarea și realizarea sarcinilor de plan, utilizarea cu maximă eficiență a potențialului tehnico-productiv al unităților în subordine, realizarea aprovizionării tehnico-materiale, valorificarea superioară a resurselor materiale, asimilarea de noi produse și introducerea de tehnologii avansate, folosirea integrală a capacităților de producție, utilizarea rațională și eficientă a forței de muncă, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, a rentabilității acestora și a eficienței exporturilor, precum și de îndrumarea și controlul activității de gospodărire, de către colectivul de oameni ai muncii, a patrimoniului încredințat, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru înlăturarea deficiențelor constatate.Art. 4. — Colectivul de oameni ai muncii, parte în prezentul contract- angajament, își asumă răspunderea pentru gospodărirea și dezvoltarea patrimoniului încredințat, pe baza principiilor autoconducerii muncitorești șl autogestiunii economico-financiare. In acest scop se obligă :a) să utilizeze cu maximă eficiență mijloacele materiale și bănești încredințate, să acționeze pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan, introducerea progresului tehnic și ridicarea calității producției, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie și sporirea gradului de utilizare a materialelor refolo-

a) între stat, tn calitate de administrator general al proprietății întregului popor, și colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi și centrale, prevăzut în anexa nr. 1 ;b) între stat și ministere, alte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare județene
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sibile, pentru asigurarea aprovizionării și desfacerii producției, creșterea eficienței exporturilor, a rentabilității tuturor produselor și serviciilor și, pe această bază, autofinanțarea Întregii activități ;b) să sporească mai rapid productivitatea muncii decît retribuțiile, astfel încît să se asigure atît fondurile necesare majorării retribuției, cît și resursele pentru acoperirea cheltuielilor generale ale statului ;c) să utilizeze judicios forța de muncă, să asigure dimensionarea la strictul necesar a personalului, perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor, respectarea strictă a ordinii și disciplinei In muncă ;d) să folosească fondurile proprii și alte fonduri bănești numai în conformitate cu prevederile de plan și ale bugetului de venituri și cheltuieli, cu respectarea strictă a dispozițiilor legale;e) să dezvolte patrimoniul, să restituie fondurile primite de la societate, să constituie celelalte fonduri prevăzute de lege, să participe într-o măsură cit mai mare ia. pragresul _general al societății.Colectivele de oameni ai muncii din centrale, pe lingă obligațiile prevăzute în alineatul precedent, răspund de coordonarea, îndrumarea, controlul și sprijinul activității unităților subordonate.Art. 5. — Consiliul oamenilor muncii răspunde nemijlocit și se obligă să stabilească măsurile necesare pentru gospodărirea judicioasă a patrimoniului încredințat, valorificarea cu maximă eficiență a întregului potențial tehnico- productiv, asigurarea condițiilor tehnice, organizatorice și economice în vederea realizării în mod ritmic și integral a sarcinilor de plan, îndeplinirea tuturor obligațiilor decurgînd din prezentul contract-angajament față da stat.Art. 8. — Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, în calitate de gestionar colectiv al patrimoniului încredințat, se obligă să aducă la îndeplinire hotărîrile consiliului oamenilor muncii și să asigure condițiile necesare pentru realizarea sarcinilor de plan, astfel încît personalul muncitor să poată beneficia în întregime de retribuții, de fondul de participare la realizarea producției, a beneficiilor și împărțirea beneficiilor, de sporurile la retribuții în condițiile prevăzute de lege, de indemnizații în cazul pierderii temporare a capacității de muncă, de concedii de odihnă, precum și de celelalte drepturi ce decurg din calitatea de om al muncii, prevăzute în Codul muncii și în alte acte normative.Biroul executiv răspunde direct de luarea măsurilor necesare pentru utilizarea fondurilor materiale și financiare, cu respectarea strictă a destinațiilor stabilite prin plan și bugetul de venituri și cheltuieli, precum și a dispozițiilor legale.Art. 7. — Adunarea generală a oamenilor muncii, pe baza raportului consiliului oamenilor muncii, odată cu dezbaterea realizării prevederilor din planul național unic și bugetul de venituri și cheltuieli, analizează situația aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului contract-angajament și stabilește măsurile necesare pentru aplicarea mai fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, a principiilor socialiste de retribuire, pentru creșterea eficienței economice.Art. 8. — Oamenii muncii, în calitate de producători, proprietari și beneficiari, răspund pentru păstrarea, dezvoltarea și apărarea patrimoniului încredințat, gospodărirea judicioasă a acestuia, precum și pentru rezultatele economice obținute.Fiecare om al muncii are dreptul și obligația să se pronunțe asupra tuturor problemelor ce interesează buna desfășurare a activității, perfecționarea acesteia, cu privire la munca organelor de conducere, să participe nemijlocit Ia 

și al municipiului București, prevăzut în anexa nr. 2.Art 2. — Se aprobă conținutul angajamentelor individuale prevăzute în anexele nr. 3—5.Ari. 3. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentul decret.

elaborarea, adoptarea și înfăptuirea hotărî rilor.Art. 9. — Oamenii muncii nou încadrați se obligă să lucreze în unitate minimum cinci ani, perioadă în care au calitatea de membri asociați ai colectivului, cu drept de vot consultativ.După trecerea perioadei de cinci ani, membrii asociați devin membri eu drepturi depline, calitate tn care vor putea alege și să fie aleși în organele de conducere colectivă.Vechimea de membru asociat se consideră neîntreruptă în toate cazurile în care, potrivit legii, persoana încadrată în muncă își păstrează vechimea neîntreruptă în muncă.Conducerea unității socialiste se obligă să asigure pregătirea profesională a membrilor asociați și perfecționarea pregătirii lor profesionale în raport cu calificarea și cu drepturile prevăzute de lege.Art. 10. — Prezentul contract-angajament se încheie pe durată nedeterminată.Prezentul contract-angajament a fost dezbătut <1 «probat 4n adunarea generală a oamenilor muncii la data de . . . . , în prezența reprezentanților ministerului (organului central) o O 0 0 o o o oMinisterul ; 111 1 1 ă 1Funcția . î î 1 1 î 1 . 2Numele și prenumele ..... în numele colectivului de oameni ai muncii, director (director general)
ANEXA NR. 2 

(pentru ' ministere econo
mice și alte organe cen
trale ; pentru comitetele 
executive ale consiliilor 
populare județene și al 
municipiului București se 
va adapta in mod cores

punzător)

Contract- 
angajamentArt. î. — în Vederea Înfăptuirii politicii partidului și statului în ramura (domeniul) ..... exercitării nemijlocite în această ramură (domeniu) a calității statului de administrator general al proprietății întregului popor, consolidării autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, îndeplinirii exemplare a sarcinilor prevăzute în planul național unic de dezvoltare economico-sO- cială, întăririi și dezvoltării continue a proprietății socialiste,Intre stat reprezentat, din împuternicirea Consiliului de Stat, de primul ministru al guvernului, pe de o parte, și ministerul (organul central) . reprezentat prin tovarășul . . . .în calitate de . • . . , pe dealtă parte, a intervenit prezentul contract-angajament.Art. 2. — Se încredințează ministerului (organului central) . . . .administrarea întregului patrimoniu a) unităților subordonate, în volumul și structura stabilite în bilanțul contabil încheiat la data de........................................Art. 3. — In executarea prezentului contract-angajament, Consiliul de Miniștri stabilește măsuri pentru aducerea la îndeplinire a politicii partidului și statului, conduce, coordonează și controlează, în condițiile legii, activitatea ministerului (organului central) ................................................. ia măsuri pentru elaborarea și realizarea planului național unic de dezvoltare economico-socială și a bugetului de stat, urmărind îndeplinirea sarcinilor care revin ministerului (organului central) .în acest scop, organizează șl asigură executarea hotărârilor de partid și a legilor țării.

Art. 4. — Ministerul (organul central), în calitate de administrator al patrimoniului centralelor, întreprinderilor și celorlalte unități subordonate, în vederea întăririi autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, precum și în executarea prezentului contract-angajament, se obligă :a) să asigure utilizarea cu maximă eficiență a potențialului tehnico-productiv al tuturor unităților din subordine, conducerea prin plan a activității economice a acestora ;b) să ia măsuri pentru valorificarea superioară a resurselor materiale, asimilarea de noi produse și introducerea de tehnologii avansate, folosirea integrală a capacităților de producție, gospodărirea judicioasă a resurselor, reducerea consumurilor, creșterea gradului de utilizare a materialelor refolo- sibile ;c) să acționeze pentru creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității și competitivității produselor și serviciilor, precum și a rentabilității a- eestora și a eficienței exporturilor ; în vederea întăririi permanente a autogestiunii economico-financiare în toate unitățile subordonate ;d) să ia măsuri pentru utilizarea rațională și eficientă a forței de muncă, coordonarea activității de organizare a producției și a muncii, asigurarea cadrelor și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor ;e) să organizeze și să exercite controlul- în toate unitățile din subordine și să la măsurile necesare pentru înlăturarea deficiențelor constatate, pentru întărirea ordinii și disciplinei în fiecare unitate ;f) să acționeze cu fermitate pentru realizarea integrală și la termen a sarcinilor de plan, pentru apărarea și dezvoltarea patrimoniului încredințat colectivelor de oameni ai muncii din unități ;g) să sprijine unitățile subordonate în rezolvarea sarcinilor care le revin din hotărârile de partid și din legile țării.Art. 3. — Periodic, finind seama de concluziile și hotărîrile adoptate de adunările generale din întreprinderile, centralele și celelalte unități din subordine, consiliul de conducere al ministerului (organului central) . . 1va analiza modul de îndeplinire a obligațiilor și răspunderilor ce decurg din prezentul contract-angajament, stabilind măsuri pentru gospodărirea eu maximă eficiență a patrimoniului încredințat oamenilor muncii din unități.Consiliul de conducere al ministerului (organului central) ... în întregul său șt flecare membru în parte răspund nemijlocit de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract-angajament.Art. B. — Prezentul contract-angajament se Încheie pe durată nedeterminată.Prezentul, contract-angajament a fost dezbătut și aprobat de consiliul de con
CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru modificarea Legii nr. 3/1077 privind pensiile 

de asigurări sociale de stat si asistenta socialăConsiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Art 9 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială se modifică și va avea următorul cuprins :„Art. 9 (1) — Vechimea în muncă
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru modificarea Legii nr. 26/1367 privind concediul 

de odihnă al personalului muncitorConsiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Art. 9 din Legea nr. 26/1967 privind concediul de odihnă al personalului muncitor se modifică și va avea următorul cuprins :„Art 9 (1) — Concediul fără plată se poate acorda numai în condițiile și pe durata stabilite potrivit legii.

ducere al ministerului (organului central) ...... la data de . . . . . ., în prezența primului ministru al guvernului.PRIM-MINISTRUAL GUVERNULUI, MINISTRU,
ANEXA NR. 3

(director — centrale și în
treprinderi industriale; pen
tru celelalte unități se va 
adapta în mod corespun

zător)

AngajamentSubsemnatul..............................................încalitate de director (director general) al întreprinderii (centralei) .... . . . și președinte al biroului executiv ăl consiliului oamenilor muncii, îmi asum răspunderea directă pentru gestionarea patrimoniului încredințat colectivului de oameni ai muncii potrivit contractului-angajament și mă oblig :1. să iau*  toate măsurile necesare pentru utilizarea integrală și cu eficiență maximă a capacităților de producție și a resurselor materiale, financiare șl umane, care să asigure realizarea exemplară a sarcinilor de plan ;2. să asigur gospodărirea eficientă a mijloacelor materiale și fondurilor bănești încredințate, dezvoltarea patrimoniului potrivit principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii e- conomico-financiare ;3. să iau măsuri pentru perfecționarea continuă a organizării producției și creșterea productivității muncii, pentru stabilirea atribuțiilor și răspunderilor fiecărui compartiment de muncă, pentru exercitarea unui control organizat, permanent și eficace pe fiecare loc de muncă ;4. să apăr proprietatea socialistă și să lupt cu hotărîre împotriva oricăror atingeri aduse avutului obștesc ;5. să asigur respectarea normelor e- ticii și echității socialiste, dezvoltarea relațiilor de colaborare și întrajutorare tovărășească, un climat de disciplină muncitorească în întreaga activitate ;8. să manifest combativitate și intransigență față de încălcarea ordinii și disciplinei, de superficialitate șl lipsă de răspundere In muncă.Asigurând conducerea curentă a întreprinderii (centralei), mă oblig să aduc la îndeplinire, în condițiile legii, hotărîrile consiliului oamenilor muncii și ale biroului executiv, precum și sarcinile stabilite de organul ierarhic superior.Am luat cunoștință de dispozițiile legale privind răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, în cazul încălcării obligațiilor cu privire la gospodărirea eficientă a patrimoniului încredințat, apărarea integrității avutului obștesc, angajarea și

ce se ia în considerare la stabilirea pensiilor pentru munca depusă este timpul cît o persoană a fost încadrată în baza unui contract de muncă.(2) — Absențele nemotivate și concediile fără plată se însumează anual și se scad din vechimea în muncă.(3) — Conducerea unității este

(2) — Pentru personalul muncitor care a beneficiat,. în ultimele 12 luni premergătoare acordării concediului de odihnă, de concedii fără plată a căror durată însumată depășește 30 de zile, concediul de odihnă se reduce cu timpul ce depășește această durată.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care concediile fără 
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efectuarea cheltuielilor unității din veniturile proprii ale acesteia, realizarea sarcinilor de plan și a acumulărilor bănești planificate și mă oblig să respect întocmai prevederile legii și să aduc la îndeplinire în mod exemplar toate sarcinile care îmi revin.Semnătura,Data .....
ANEXA NR. 4

(ministru)

AngajamentSubsemnatul ...... In calitate de ministru și președinte al consiliului de conducere al ministerului (organului central) . . , îmiasum răspunderea directă pentru administrarea întregului patrimoniu încredințat ministerului, precum și pentru :1. înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul de activitate al ministerului, luînd toate măsurile necesare pentru realizarea exemplară a sarcinilor d ■ plan ;2. întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare în toate unitățile din subordine*  ministerului ;3. apărarea șî dezvoltarea patrimoniului încredințat colectivelor de oameni ai muncii din unități; în acest scop mă oblig să apăr proprietatea socialistă și să lupt cu hotărîre împotriva oricăror atingeri aduse integrității avutului obștesc ;4. respectarea întocmai a hotărârilor de partid și a legilor țării, normelor eticii și echității socialiste, dezvoltarea relațiilor de colaborare și întrajutorare tovărășească, asigurarea unui climat de disciplină muncitorească în întreaga activitate, tragerea la răspundere a celor vinovați.în întreaga activitate, mă oblig să asigur promovarea principiului muncii și conducerii colective și întărirea răspunderii în îndeplinirea sarcinilor.Semnătura,Data.................................
ANEXA NR. 5

AngajamentSubsemnatul . . . , In calitate de membru cu drepturi depline (sau membru asociat), încadrat în funcția (meseria) . . . , avîndlocul de muncă . . .. . ., îmiasum răspunderea de a aduce la îndeplinire în mod exemplar toate obligațiile ce îmi revin dip contractul-an- gajament, de a milita activ pentru dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, pentru aplicarea strictă a hotărârilor de partid și legilor țării în întreaga mea activitate.Semnătura,Data .....

obligată să afișeze numele persoanelor și numărul zilelor ce se scad din vechimea în muncă pentru absențe nemotivate și concedii fără plată.(4) Dovada vechimii în muncă, tn vederea pensionării, se face prin carnetul de muncă, întocmit conform legii".

plată au fost acordate datorită reducerii temporare a activității unității.(4) Absențele nemotivate se scad din durata legală a concediului de odihnă.(5) Conducerea unității este obligată să afișeze, trimestrial, numele persoanelor și numărul de zile ce se scad din concediul de odihnă al acestora, pentru concedii fără plată și absențe nemotivate".
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SEMANRTUL si BECQLTRREft Sft SE ÎNCHEIE LA TERMENELE PREVĂZUTE!
Ancheta „Scînteii" în județele BOTOȘANI, 

HUNEDOARA șl TELEORMANRezultatele obținute in ultimele zile intr-un șir de județe dovedesc că atit la recoltarea porumbului, cit și ia insămințarea griului pot fi realizate și chiar depășite vitezele de lucru planificate. In alte județe însă, datorită unor neajunsuri in mobilizarea forțelor umane de la sate și in folosirea mijloacelor mecanice, ritmurile zilnice stabilite la recoltare și în- sămînțări nu se realizează integral. Este o situație de natură să ducă la întirzierea insămințării griului și prelungirea recoltării porumbului, cu toate consecințele negative ce decurg de aici. In legătură cu cauzele care au determinat această stare de lucruri necorespunzătoare și cu măsurile ce se impun pentru evitarea intirzierilor, am solicitat unor cadre de conducere din agricultura județelor Botoșani, Hunedoara și Teleorman să răspundă la întrebările :
1. Cum se explică nerealizarea vitezelor zilnice de lucru 

planificate ?
2. Cum se acționează pentru recuperarea grabnică a 

răminerilor în urmă ?

BOTOȘANI
Mai bine decît în zilele anterioare, 

dar nu la nivelul cerințelor• In zilele de 1 și 2 octombrie, in unitățile agricole din județul Botoșani au fost semănate cu griu 1 376 și, respectiv, 1 844 hectare, față de 6 000 hectare, cit este viteza zilnică planificata.Constantin DIMITRIU, director general al direcției agricole județene:1. Principala vină pentru inttr- zierea însămîntărilor de toamnă — îndeosebi a griului, o purtăm noi. cadrele de conducere și specialiștii din agricultura județului. Nu am reușit să folosim forțele mecanice la nivelul posibilităților si să ne adaptăm activitatea la condițiile de climă din acest an. Sentimentul autocritic pe care-1 încercăm ne îndeamnă. în continuare, la o maximă angajare în scopul recuperării grabnice a restantelor. Au fost însă și anumite cauze oarecum obiective. Am în vedere în primul rînd faptul că. fată de normele de consum pe unitatea de suprafață, cantitățile de carburanți puse la dispoziție au fost mai mici si nu s-au livrat ritmic. Precizez însă că. în- cepînd de șîmbătă. 1 octombrie, această problemă a fost soluționată in bună măsură.2. Pentru urgentarea arăturilor destinate însămîntărilor de toamnă. la această lucrare au fost concentrate aproape 62 la sută din parcul de tractoare existent în agricultura județului, iar munca mecanizatorilor a fost organizată numai în două schimburi. In timpul zilei lucrează pe tractoare ele

vii ultimelor clase ale liceelor agroindustriale și școlilor profesionale din județ, maiștrii și 180 de mecanizatori din alte unități economice. iar noaptea — titulari de drept ai tractoarelor. Același program. în două schimburi, a fost adoptat și pentru lucrătorii ce se ocupă cu întreținerea, reparațiile și eventualele depanări ale mașinilor. Prin aceste măsuri s-au creat condiții ca în zilele următoare viteza la semănat să crească la 6 300—6 400 hectare, ceea ce va permite să recuperăm restantele cumulate pînă acum. Este de relevat sprijinul pe care îl acordă unităților agricole membrii biroului comitetului județean de partid, celelalte cadre din aparatul de partid și de stat al județului, inclusiv specialiștii, care au primit sarcina să nu părăsească unitățile de care răspund pînă nu se încheie insămințarea griului. Toate acestea ne dau garanția că. prin măsurile adoptate din inițiativa comitetului județean de partid, vom încheia insămințarea griului cel tîrziu la 10 octombrie. Dealtfel, viteza zilnică la semăngt este în creștere. Luni. 3 octombrie au fost semănate cu griu 3 751 hectare, fără a se ■tinge totuși viteza planificată.

HUNEDOARA
Schimburi prelungite la arat 

și pregătirea terenului 
pentru intensificarea semănatului• Unitățile agricole din județul Hunedoara au semănat cu griu, in zilele de 1 și 2 octombrie, 606 și, respectiv, 522 hectare, față de viteza zilnică planificată, de 1 160 hectare.Mircea SILVESTRU, director general al direcției agricole județene :1. Cauza principală a nerealizării vitezei la semănat este ploaia căzută vineri noaptea si sîmbătă dimineața în cea mai mare parte din județ. Nu mai puțin adevărat este insă și faptul că nerealizarea ritmului de lucru se datorează și deficientelor existente în organizarea muncii în consiliile agroindustriale Brad. Hunedoara si Călan. unde sînt localizate si cele mai mari ră- mîneri în urmă. In același timp, din cauza nefolosirii la capacitate a parcului de mașini și tractoare repartizat. între pregătirea terenului și însămîntări s-au creat decalaje mari în toate consiliile agroindustriale.2. în această situație, comandamentul județean pentru coordonarea activității din agricultură a luat o serie de măsuri operative, în primul rînd s-a hotărît ca. în toate unitățile agricole, lucrul în cîmp să înceapă la ora 6 dimi-

TELEORMAN
Mijloace suplimentare repartizate 

la transportul producției din cîmp• Față de viteza planificată - 2 500 hectare - in unitățile agricole din județul Teleorman, porumbul a fost cules in ziua de 1 octombrie de pe 2 610 hectare, iar la 2 octombrie - de pe 1 610 hectare.Vasile BONCOTA, director general al direcției agricole județene :1. Faptul că duminică nu s-a realizat viteza la recoltarea porumbului se datorează numai ploii ce a căzut în noaptea precedentă. Pot spune că la această lucrare sînt mobilizate puternice forte umane de Ia sate. Drept dovadă, în ziua următoare, 3 octombrie, porumbul a fost strins de pe 2 710 hectare, cu 210 hectare peste ritmul stabilit. Ca urmare, pînă luni seara porumbul a fost adunat de pe 87 620 hectare din cele 109 000 cultivate. In consiliile agroindustriale Buzescu, Roșiori de Vede, Dobrotești și Vîr- toape, recoltarea porumbului se 

neata. iar la arături si pregătirea terenului să se lucreze în schimburi prelungite, pînă noaptea tîrziu. în acest scop, toti mecanicii de la atelierele de întreținere, precum și alti lucrători din cadrul cooperativelor agricole care au învățat să conducă tractorul vor munci efectiv pe tractoare la pregătirea terenului. In al doilea rînd. pentru realizarea și depășirea vitezei de lucru planificate s-a hotărît ca toate semănăturile. care au fost folosite la semănatul orzului, să fie dirijate la insămințarea griului, în al treilea rînd. avînd în vedere că o însemnată suprafață de griu o semănăm după porumb, zilnic 16 000—20 000 de oameni sînt mobilizați la recoltarea și transportul porumbului în baze, creînd neîntrerupt front de lucru mecanizatorilor. Avînd asigurate toate condițiile. chiar de azi (luni. 3 octombrie — n.n.) viteza zilnică planificată la insămințarea griului a fost depășită, realizindu-se 1165 hectare.

efectuează pe ultimele suprafețe.2. Pentru a se grăbi recoltarea, la culesul manual au fost concentrate importante forțe umane : țărani cooperatori, lucrători din fermele de stat, ceilalți locuitori ai satelor, elevi, oameni ai muncii din alte sectoare de activitate. Celor care au venit in sprijinul lucrătorilor ogoarelor li s-au repartizat suprafețe de pe care recoltează și transportă porumbul, eliberînd, totodată, terenurile de resturi vegetale. S-a trecut, apoi, la redistribuirea combinelor din consiliile agroindustriale avansate în cele rămase in urmă. In felul acesta avem condiții ca, pînă la sfîrșitul acestei săptăminl, 

să încheiem recoltarea porumbului.Qeea ce ne preocupă in mod deosebit este intensificarea transportului, avînd în vedere că pe cîmp, în unitățile din consiliile agroindustriale Purani, Slobozia Mîndra, Turnu Măgurele, Smîrdioasa, Contești și Furculești, se mai află, în grămezi, importante cantități de porumb. în acest scop, aici au fost dirijate noi capacități de transport. Concomitent, în fiecare unitate agricolă s-au luat măsuri pentru folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor de transport, inclusiv a celor peste 2 000 de atelaje apar- ținînd cooperativelor agricole și gospodăriilor populației. Prin toate acestea vom asigura creșterea ritmului livrărilor zilnice la fondul de stat cu 800—1 000 de tone.Ce concluzii se desprind din ancheta de fată ? Din răspunsurile primite rezultă că toti interlocutorii au evidențiat cu obiectivitate cauzele care au dus la nerealizarea vitezelor de lucru planificate in zilele de 1 și 2 octombrie. Aceasta dovedește cunoașterea realității din teren, ceea ce este esențial pentru stabilirea celor mai judicioase măsuri in vederea recuperării răminerilor in urmă. Dealtfel, tocmai pe această bază, organele județene de partid și agricole au acționat prompt spre a se înlătura neajunsurile existente.Important este insă ca toți factorii de răspundere, incepind de la județ, comune, consilii agroindustriale și pînă la unitățile agricole, să acționeze cu fermitate pentru aplicarea întocmai a măsurilor stabilite, astfel ca acestea să dea rezultatele dorite. Nu poate fi acceptată, bunăoară, situația din județul Botoșani, unde, intre pronosticurile direcției agricole privind vitezele ce se vor realiza în zilele următoare la semănat, șl viteza efectiv realizată in ziua imediat următoare după stabilirea măsurilor, există o diferență mult prea mare. In acest caz, fără a fi singular, optimismul trebuie să fie însoțit de o muncă susținută pentru organizarea temeinică a activității din fiecare unitate agricolă și pentru mobilizarea tuturor torțelor de la sate, astfel incit realmente să existe certitudinea că vitezele de lucru vor fi depășite, iar insămințarea griului și culesul porumbului se vor încheia la termenele prevăzute.Anchetă realizată de :
Aurel PAPADIUC, Silvestri 
AILENEI, Sabin CERBU, 
Stan ȘTEFAN

i C
ACTIVITATE RODNICA. BINE ORGANIZATA PENTRU REALIZAREA PIANULUI LA TOTI INDICATORII

In cadrul recentelor reglementări legale referitoare la generalizarea aplicării formei de organizare și retribuire a muncii in acord global, o deosebită importanță au prevederile in legătură cu normarea judicioasă a muncii in fiecare întreprindere, în fiecare formație de lucru, la fiecare loc de muncă. Despre semnificația acestor prevederi, precum și despre acțiunile care trebuie întreprinse in acest sens in unitățile economice am avut o convorbire cu tovarășul Petre FRUJINĂ, director în Ministerul Muncii.
Care este obiectul 

activității de normare 
a muncii?Normarea muncii este o activitate ce poate fi condusă după criterii riguros științifice și are drept obiect măsurarea timpului de muncă real necesar pentru realizarea unui produs. lucrare, reper, ansamblu sau subansamblu al unui bun material, reprezentînd. de fapt, cuantificarea productivității muncii.Există impresia in rîndul celor neavizati asupra caracterului științific al activității de normare că, în general, prin fundamentarea normelor de muncă s-ar urmări accelerarea. peste medie, a ritmului de muncă, sporirea efortului fizic. Ceea ce este cit se poate de greșit. în realitate, normarea muncii își propune ca tocmai efortul fizic mare să constituie o parte cit mai mică din norma de muncă. Tocmai in acest spirit, norma de muncă este definită ca fiind cuantumul maxim de muncă ce se stabilește unui lucrător sau colectiv de lucrători spre a fi cheltuit în anumite condiții tehnico- organizatorice ale locurilor de muncă și de calificare a executantului individual sau colectiv. De fapt, ge- neralizînd. în socialism stabilirea normei de muncă este o expresie a planificării, de către statul socialist, a muncii socialmente necesare pe produs sau pe grupe de produse. Norma de muncă îmbracă diferite forme. Cea mai importantă este norma de muncă cu motivare tehnică, stabilită pe baza analizei riguroase a situației existente și a luării în considerare a raționalizărilor tehnice și organizatorice care au loc, a creșterii gradului de pregătire profesională a muncitorilor. Cu alte cuvinte, normarea tehnică a muncii are ca efect valorificarea condițiilor materiale și organizatorice nou apărute pentru creșterea productivității muncii și dezvoltarea producției materiale.

în ce măsură nor
mele de muncă pot 
reprezenta un factor 
stimulativ al creșterii 
productivității muncii ?Se poate spune că o normă de imp, de producție, de personal etc. loate contribui la creșterea produc- ivitătii muncii atunci cînd îndepli- lește cîteva condiții esențiale. In Timul rînd. dacă exprimă timpul 

real necesar de producere a unui reper, lucrare, produs etc.. corespunzător cu nivelul de dotare tehnică și de organizare a producției și a muncii, iar în execuție, lucrătorii au condiții de muncă apropiate de cele avute în vedere la elaborarea normelor de timp, de producție, de personal etc. Apoi, dacă personalul care execută operațiile, lu
în toate întreprinderile, la toate locurile de muncă

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII 

-puternic stimulată de normarea 
judicioasă a muncii

crările, produsele etc. este bine pregătit profesional, iar oamenii corespund condițiilor de efort specifice fiecărui loc de muncă.In esență deci, normele de muncă pot și trebuie să contribuie la creșterea productivității muncii și la obținerea, pe această bază, a unor venituri individuale tot mai ridicate, în condițiile în care oamenii lucrează mai bine, respectiv folosesc cu maximum de eficientă timpul de muncă, exploatează rațional, cu maximum de randament, mijloacele tehnice de care dispun. Ca urmare, în condițiile aplicării acordului global generalizat, normele de muncă trebuie să fie strins legate de folosirea cu maximum de eficiență a muncii vii și trecute, deci cointeresarea materială este necesar să fie direct legată de rezultatele obținute în producție.
De ce este nece

sară reanalizarea și 
îmbunătățirea, în spi
ritul legii, a normelor 
de muncă?De fiecare dată, modificarea condițiilor tehnice și organizatorice de la locurile de muncă trebuie să se 

oglindească nemijlocit in nivelul normelor de timp, de producție, de personal etc. Cu alte cuvinte, normele de muncă trebuie să fie reduse dacă sînt norme de timp sau de personal, sau majorate dacă sînt norme de producție, corespunzător condițiilor noi, superioare de muncă, atit din punct de vedere tehnic, cit și organizatoric asigurate la fiecare loe de muncă. Temeiul acestor măsuri, la care trebuie să se recurgă periodic. este acela al reflectării în consumul respectiv, în cheltuielile cu munca vie, a efectelor investițiilor făcute pentru dotarea cu noi mașini și utilaje, pentru introducerea de noi tehnologii superioare și modernizarea celor existente. De fapt, o rațiu

ne fundamentală a înnoirii și modernizării proceselor de producție este reducerea efortului fizic, diminuarea cheltuielilor cu munca vie.Pentru a ilustra această idee mă .voi referi la două situații concrete constatate de organele noastre de control. Intr-un trimestru din acest an, la întreprinderea de piese auto din Iași normele de muncă au fost depășite, în medie, cu 4,3 la sută, deci, în mod normal, ar fi trebuit ca, pe ansamblu, să se fi înregistrat o economie de timp de muncă, care să se fi reflectat in sporirea in aceeași proporție a productivității fizice a muncii. Dar iată că planul la indicatorul productivitatea fizică a muncii a fost îndeplinit numai în proporție de 91,5 la sută. Ceea ce înseamnă că normele de muncă luate in considerare erau perimate, nu au avut în vedere îmbunătățirile reale ale condițiilor tehnico-organizatorice de realizare a producției și nu au stimulat eforturile pentru creșterea productivității muncii. Așa. de exemplu, adîncind analiza, s-a desprins că, la fabricarea pieselor auto de tipul axelor, normele de muncă erau mai „largi" cu circa 12 la sută decît timpul real necesar, deoarece nu țineau seama de o perfecționare intervenită în procesul de producție în sensul înlocuirii transportului manual cu benzi transportoare.Intr-o altă situație însă, la Combi

natul de prelucrare a lemnului din Arad, unde s-a generalizat practica revizuirii periodice a normelor de muncă, în șase luni din acest an normele de muncă au fost îndeplinite, în medie, în proporție de 103,6 la sută, ceea ce s-a reflectat in sporirea în același grad a producției fizice și a productivității muncii.
Cum se calculează 

consumul de muncă?Dezvoltarea complexă a economiei naționale impune perfecționarea in continuare a metodelor de fundamentare. planificare și analiză a productivității muncii. în aceste condi

ții. măsurarea cheltuielilor de muncă pentru un produs prin norma de muncă a fost necesar să fie completată cu normarea consumului de manoperă. care să orienteze mai direct eforturile in direcția creșterii in ritm cit mai înalt a productivității muncii. Norma de consum de muncă pe produs cuprinde toate categoriile de muncă vie ce participă direct sau indirect la obținerea unui produs. Bunăoară, consumul total de muncă pentru realizarea unui tractor este format prin însumarea normelor de timp necesare executării fiecărei piese și subansamblu. precum și efectuării montajului general de către muncitorii direct productivi cu cota parte repartizată acestui produs din timpul de muncă al muncitorilor indirect productivi și de deservire, al personalului tehnic productiv, de administrație și de conducere. Ex- primind, așadar, cuantumul maxim de muncă vie ce se stabilește a fi cheltuit pentru obținerea unui produs, în condițiile organizării producției pe baza autogestiunii economice, consumul normat de muncă trebuie să stimuleze realizarea unor proporții optime între diferite categorii de personal, reducerea la minimum a timpului de muncă necesar.Consumul de muncă pe produs este un important instrument nu numai de fundamentare a planului și, îndeosebi, a indicatorilor de creș

tere a productivității muncii și de reducere a cheltuielilor de producție. ci și de urmărire a rezultatelor economice. De exemplu, in șase luni din acest an, organele noastre de control au constatat depășirea consumului planificat de manoperă, în medie, cu 22 la sută la principalele produse fabricate la întreprinderea chimică „Sinteza" din Oradea, cu 8 la sută la placaj din lemn și mobilă de artă fabricate la Combinatul de prelucrare a lemnului din Blaj și cu 17 la sută la profilele formate la rece din oțel și la țevile din benzi de oțel pentru instalații realizate la întreprinderea metalurgică din Iași. Desigur, în fiecare din aceste unități au acționat cauze specifice, dar ■ în esență ele vizează neadoptarea la vreme a măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru încadrarea în consumurile de manoperă planificate, îndeosebi în privința îmbunătățirii tehnologiilor de fabricație și organizării superioare a muncii pentru reducerea personalului indirect productiv și de deservire. Consecința depășirii consumului de manoperă planificat pentru aceste unități a fost neîncadrarea în numărul de personal și în fondul de retribuire planificate. în condițiile noilor reglementări. asemenea situații conduc la imposibilitatea plății retribuției integrale a personalului muncitor.
Ce sarcini revin 

conducerilor de între
prinderi pentru aplica
rea prevederilor legale 
în domeniul normării 
muncii ?Asigurarea unor norme de consum de muncă reale impune revizuirea normelor de mdncă pe măsura creșterii producției și a productivității muncii. Dacă nu se realizează o asemenea cerință nu va exista nici o încredere în valabilitatea timpilor normați sau în faptul că ei pot fi folosiți în mod eficient pentru fundamentarea indicatorilor de plan, pentru o retribuire stimulativă. în condițiile aplicării generalizate a acordului global.In mod practic, eficienta măsurilor ce se aplică in domeniul îmbunătățirii pe baze științifice a normării muncii va depinde atit de calitatea acțiunilor desfășurate în acest sens de ministere și centrale, cit și de atitudinea activă a conducerilor de întreprinderi in legătură cu introducerea gestiunii economice pînă la locul de muncă, rezolvarea problemelor concrete privind elaborarea și aplicarea unor norme de consum de muncă pe produs care să asigure economia de manoperă prevăzută în plan, ca o condiție a dezvoltării intensive a economiei și a creșterii bunăstării oamenilor muncii.Convorbire realizată de

Comeliu CARLAN

Fiecare zi-o zi a ritmurilor înalte
(Urmare din pag. I)unitatea din Reșița, Instalația de reglaj, robinetii de presiune pentru circuitul hidraulic, ghidajele pentru batardoul deversor și multe alte piese de mare importantă, in timp ce întreprinderea „Aversa" din Capitală mai datorează și acum șantierului încă o pompă verticală de tip MA-403, fără de care uzina nu poate fi pusă in funcțiune. De asemenea, întreprinderea de utilaj tehnologic din Bistrița mai are de livrat mecanismul de la deversorul lateral, în ce privește utilajele componente pentru cel de-al doilea grup hidroenergetic, acestea au sosit pe șantier doar in proporție de aproape 50 la sută. Restul se află la furnizori. Față de această situație constructorii și montorii de la Galbeni fac un apel tovărășesc colectivelor de la I.C.M. Reșița și întreprinderea „Aversa" din București, solicitîndu-le să facă un efort suplimentar și să expedieze de urgentă utilajele restante. pentru a-și putea îndeplini angajamentul asumat, și anume de a pune în funcțiune prima hidrocentrală de pe Șiret pînă la sfirșitul acestui an. Sperăm că apelul lor va fi recepționat. In ce fel și cu cită promptitudine vom arăta într-un articol viitor.

Pe șantierul întreprinderii 
de articole tehnice 

din cauciuc — Brașov

Lucrări trainice, de calitate, 
realizate chiar de beneficiarSecția de amestecuri de la întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Brașov constituie — așa cum se spune aici — inima fabricii. Avînd o vechime de aproape patru decenii, cu toate îmbunătățirile aduse de-a lungul timpului, această secție a devenit locul cel mai „strangulat" din întreprindere. Ca urmare, au fost aprobate fondurile necesare construirii unei secții noi, moderne, care să asigure unității brașovene condiții optime pentru a face față necesităților în creștere ale economiei naționale.în același timp, s-a pus cu toată tăria problema finalizării cit mai rapide a acestei investiții. Or, cu forța de muncă de care dispunea constructorul n-ar fi existat prea multe șanse pentru încadrarea in termenul fixat. Soluția ? Conducerea întreprinderii, comitetul de partid au făcut apel la personalul compartimentului mecano- energetic, cerindu-i să preia o parte din montajul de utilaje. La început, unii și-au manifestat îndoiala în forța și capacitatea personalului muncitor din acest compartiment de a deveni „peste noapte" constructor, dat fiind atit 

volumul mare, cit și complexitatea ridicată a acestor lucrări.Nu s-a pierdut însă prea mult ■ timp în discuții sterile.— Am detașat un număr de oameni la lucrările de montaj, precum și la efectuarea verificărilor și probelor tuturor utilajelor, ne-a relatat, ing. Ion Pipu, șeful compartimentului.Acestea sînt, pe scurt, faptele. Fapte care ascund în spatele lor o muncă grea, o muncă plină de dăruire, al cărui suport îl constituie înalta conștiință revoluționară. Noua secție era prevăzută să fie echipată cu o seamă de utilaje complexe, unele cu gabarite mari (numai malaxorul cîntărește 55 tone) și cu instalații de automatizare a căror montare a cerut nu numai un mare efort fizic, dar și multă pricepere.— Nu a fost o muncă obișnuită pentru noi, ne relata maistrul Gheorghe Bărăscu, secretarul organizației de partid din cadrul compartimentului mecano-energetic. Mai ales că am întîmpinat din „start" destule greutăți. De pildă, documentația a sosit cu unele omisiuni, deci a trebuit s-o corectăm. Apoi, filtrele livrate erau neetanșe, deci le-am demontat și le-am adus la cotele de etanșare prevăzute. Deci oamenii noștri și-au făcut pe deplin datoria.Se impune o explicație. Instalația de dozare și transport, complet automatizată, a fost 'achiziționată din străinătate. Inițial, urma să fie montată cu asistenta tehnică a specialiștilor firmei furnizoare.Cum specialiștii acesteia iși intîr- ziau apariția, oamenii din compartimentul mecano-energetic au hotărît să o monteze singuri, fără asistenta altora. Evident, iși asumau o mare răspundere. Pentru a preîntîmpi- na orice defecțiune s-au deplasat la unele unități din țară, unde există instalații care funcționează pe un principiu asemănător, le-au examinat cu atentie, au consultat chiar și literatura de specialitate și s-au apucat de treabă. Rezultatul ? Succes deplin.Comentariile sînt de prisos. Nu este de prisos să evidențiem concluzia acestui ambițios efort : beneficiarul de investiții s-a situat la înălțimea oricărui constructor sau montor cu largă experiență.Epilogul : datorită abnegației cu care au lucrat, muncitorii și specialiștii brașoveni au reușit să pună în funcțiune prima linie tehnologică de malaxare,'iar acum pregătesc condițiile pentru intrarea în producție, a celei de-a doua.
C. ANTONESCU, Gh. BALTA,
N. MOCANU
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Forța organizației, spiritul revoluționar 
al comuniștilor se dovedesc în activitatea practică

Opinii și sugestii ale unor secretari ai organizațiilor de partidîntr-un ciclu de articole publicat sub genericul rubricii de fată, consacrat trăsăturilor și exigentelor sarcinilor de partid, am consemnat în mai multe unități aspecte concrete din activitatea organelor, și organizațiilor de partid privind angajarea comuniștilor în Înfăptuirea hotărîri- lor de partid și de stat, a propriilor hotărîri și planuri de muncă. De asemenea, am adresat invitația celor care vor lua cunoștință de constatările noastre de a ne trimite părerile, sugestiile și observațiile lor, de a ne împărtăși din experiența organizațiilor de partid în care activează. Le dăm acum, unora dintre ei, cuvîntul.Vasile Mureșan, secretar al organizației de bază din atelierul mecanic al Combinatului metalurgie Tulcea : „La Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : «Avem programe și hotărîri clare, avem o linie generală justă pentru activitatea tn toate domeniile ; acum hotăritoare sînt măsurile organizatorice, politice și educative pentru realizarea lor». Iată de ce, în temeiul hotăririlor adoptate de comitetul de partid din combinat și al propriilor planuri de muncă, al hotăririlor adunărilor generale, biroul organizației de bază stabilește permanent sarcini concrete pentru fiecare comunist. La stabilirea lor avem în vedere pregătirea politică și profesională a membrilor de partid. Fără a ține seama de ele, așa cum am desprins și din exemplele cuprinse în articolele publicate în ziarul «Sclnteia», sarcinile nu vor fi repartizate judicios, iar eficiența realizării lor va fi scăzută. De asemenea, nu trebuie ca unii să fie suprasolicitați cu prea multe responsabilități, iar altora să Ie revină indato- i riri minore sau chiar să fie trecuți ; cu vederea. Astfel, In anii trecuți, în , organizația noastră comuniștii cu ex- : periență politică și organizatorică i primeau sarcini nenumărate, în timp . ce alții, care rezolvaseră cu întlrzie- re sau necorespunzător’ sarcinile pri- ; mite, nu mai primeau nici o respon- i sabilitate. Acest mod de repartizare I a răspunderilor a fost aspru criticat ! într-o adunare generală de către co- I munistul Gheorghe Siblșeanu. Biroul ! organizației de bază a tras învăță- j mintele de rigoare. A analizat mai i atent posibilitățile fiecărui comunist ■ și a găsit sarcini potrivite pentru toți membrii de partid".Adriana Gumeniue, secretar al comitetului de partid de la tntreprin- ‘ derea de fibre „Melana" — Botoșani : ! „Țin să subliniez că dezbaterea inl- 
I țiată de ziarul «Scinteia» privind trăsăturile și exigențele sarcinii de partid o găsesc utilă pentru organele : și organizațiile de partid. în spiritul orientărilor secretarului general al partidului privind creșterea răspunderii fiecărui comunist în îndeplinirea sarcinilor încredințate, a afirmării spiritului revoluționar, va trebui i aă fie reanalizat cu maximă răs

pundere șl modul cum se repartizează sarcinile de partid și se urmărește îndeplinirea lor. în acest sens, consider că o problemă de deosebită însemnătate pentru eficiența stilului de muncă este asigurarea de către birourile și comitetele de partid a unei corelații slrînse dintre sarcina ce se încredințează comuniștilor și prioritățile impuse de buna desfășurare a procesului de producție. Desigur, acest fapt nu reprezintă o noutate ; dar tot atit de adevărat este că nu Întotdeauna — și nu peste tot — este Înțeles așa cum se cuvine. Dealtfel, chiar noi înșine, respectiv comitetul de partid și birourile organizațiilor de bază din cadrul întreprinderii noastre, am scăpat din vedere acest aspect In unele perioade ale anilor anteriori, ceea ce a făcut ca unele din sarcinile Încredințate comuniștilor din unitate să

treținere al întreprinderii „Metalica" Oradea : „Există sarcini, îndatoriri și responsabilități pe care pot și trebuie să le îndeplinească toți membrii de partid. Sinț însă și sarcini deosebite la repartizarea cărora este necesar să ținem seama de aptitudini, necesități și chiar de preferințe, în asemenea cazuri biroul organizației noastre se consultă cu comuniștii, le insuflă încredere în forțele lor, îi asigură de sprijin pe parcursul îndeplinirii sarcinii. Astfel, biroul a discutat,. în prealabil, cu comuniștii Szember loan . și Nicolae Santa asupra posibilităților de rezolvare a unor probleme tehnice care presupuneau nu numai cunoștințe profesionale profunde, dar și o angajare a disponibilităților lor afective, a spiritului lor revoluționar. Așa au luat naștere regulatorul electronic de tensiune alternativă și dispozitivul elec

cadă în formalism, iar drept urmare, îndeplinirea indicatorilor economico- financiari, prioritate ce se impunea la un moment dat, să nu beneficieze de aportul membrilor de partid. Mă voi referi însă la efectele pozitive ce s-au pus în valoare din momentul în care am înțeles și aplicat cu mai multă consecvență corelația amintită anterior. Un obiectiv de primă importanță ce a revenit colectivului nostru din documentele Conferinței Naționale a partidului l-a constituit reducerea consumurilor de materii prime șl materiale, energie electrică și combustibil, dar și de piese de schimb, o mare parte din acestea fiind procurate din import. Prioritatea reieșea din faptul că, în timp ce alți indicatori tehnlco-eco- nomici se puteau înscrie în prevederile de plan, in domeniul consumurilor materiale șl de piese de schimb înregistram mari depășiri, acestea constituind, cum s-ar spune, punctul nostru nevralgic. Au avut loc- dezbateri în fiecare organizație de bază, s-au elaborat și adoptat planuri concrete de măsuri, au fost Încredințate sarcini precise tuturor comuniștilor, birourile și comitetul de partid au urmărit permanent modul de înfăptuire a acestora. Dar mai semnificative declt rezultatele economice imediate sint cele ce se re- Î;ăsesc in planul creșterii spirltu- ul revoluționar al comuniștilor din unitatea noastră ; fiindcă susținerea prin toate mijloacele muncii politico-educative, a necesității îndeplinirii acestei sarcini de partid a determinat formarea unei opinii de masă privind reducerea consumurilor de orice fel".Szatmari Eugen, secretar al organizației de bază din atelierul de în

tronic de reglare automată a temperaturii utile, ceea ce a contribuit în mod hotărîtor la înfăptuirea obiectivelor pe care și le-a propus organizația de partid în domeniul economisirii de materii prime, materiale, energie și combustibil. în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de la Mangalia se arată că «fiecare activist și fiecare membru de partid trebuie să raporteze periodic, dar în mod permanent, in fața organizației de partid sau a organului de partid, despre activitatea pe care o desfășoară». într-unul din articolele consacrate sarcinilor de partid, ziarul a abordat această temă. Aș dori să citesc relatări șl despre modul în care cei învestiți cu funcții de răspundere, din conducerea unor întreprinderi, centrale, instituții participă la viața de organizație, ce sarcini de partid primesc, cum raportează comuniștilor despre îndeplinirea sarcinilor lor profesionale și politice".Florian Nicolescu, secretar al comitetului de partid din secția turnătoria de oțel, întreprinderea „1 Mai" — Ploiești : „Evident, multe din aspectele concrete relevate în «Scinteia» privind exigențele sarcinii de partid se regăsesc și in activitatea organizației din secția noastră. O latură despre care nu s-a amintit, și pe care o consider deosebit de importantă, este atenția care trebuie acordată cuprinderii in sistemul de sarcini și responsabilități și a celor care solicită primirea in rindul comuniștilor, precum și a noilor membri de partid. Pentru viitorii membri de partid este necesar nu numai să-și însușească temeinic prevederile Statutului, ale Angajamentului solemn, conținutul principalelor documente de partid, ci

să le fie încredințate și sarcini pe măsura experienței și pregătirii lor. în acest sens, pentru cei care vor cere să devină comuniști sarcina de partid reprezintă un important factor educativ. îh ceea ce privește pe noii membri de partid, comitetul de secție a combătut tendința birourilor unor organizații de bază de a-i lăsa pentru o perioadă mai lungă în afara oricăror răspunderi concrete, cu atit mai mult cu cît nu se poate spune că n-ar exista sarcini pentru toți membrii de partid. Montarea a două cuptoare electrice și realizarea părții de automatizare prin concepție proprie, punerea în funcțiune a unor poduri rulante, a utilajelor de trata- .ment termic și de uscare sînt doar cîteva obiective la care multi comuniști tineri au acționat cu întreaga lor capacitate, cu abnegație și spirit revoluționar. în acest sens, am urmărit ca sarcinile să fie localizate pe sectoare și locuri de muncă pentru ca responsabilitățile să nu aibă un caracter general".Tudorița Seciu, secretara comitetului de partid din secția confecții pentru femei a întreprinderii de confecții și tricotaje București : „Din practica curentă a muncii de partid am constatat că sarcinile, oricît de judicios ar fi repartizate, oricît de echilibrate și precise, nu pot fi îndeplinite în cele mai bune condiții, îndeosebi cele cu un grad mai ridicat de complexitate, dacă comuniștii nu primesc pe parcursul realizării lor un ajutor sistematic, calificat și diferențiat din partea birourilor organizațiilor de bază. Dealtfel, biroul comitetului de partid, conștatînd că unele organizații de bază, între data repartizării sarcinilor de partid și cea a realizării lor, se ocupă prea puțin de urmărirea modului in care sînt îndeplinite aceste răspunderi, a combătut această tendință, ceea ce s-a reflectat pozitiv în activitatea celor 14 organizații de bază. Aș propune ca în viitor să se abordeze mai în profunzime legătura strinsă ce trebuie să existe intre propunerile și sugestiile făcute de membrii de partid și sarcinile de partid. Potrivit experienței noastre, propunerile și sugestiile comuniștilor reprezintă o importantă sursă de sarcini concrete legate de problemele producției. Repartizarea acestora, chiar celor care le-au făcut, îi implică mai mult in eforturile îndeplinirii lor.în densitatea de idei cuprinse tn cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de țla Mangalia se conturează cu limpezime o multitudine de trăsături și exigențe ale sarcinii de partid în contextul actualității noastre politice și economico-sociaie. Tocmai de aceea, considerăm întru totul justificate propunerile făcute de către cititori de a cuprinde în dezbateri și articole și alte aspecte pe care le implică sarcina de partid.
Constantin VARVARA

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
BASCHET : Un frumos succes internațional 

al echipei Steauaîn Sala Floreasca din Capitală, In prezenta a peste 2 000 de spectatori, s-a disputat marți seara meciul retur dintre Steaua București și Fenerbahce Istanbul, contînd pentru „Cupa cupelor" la baschet masculin. Victoria a revenit sportivilor români cu scorul de S3—65 (44—34), care au obținut astfel calificarea în turul secund al competiției. în primul joc, Fenerbahce cîș- tigase cu scorul de 81—67.Partida a fost dominată Încă din start de baschetbaliștii români, datorită unei bune organizări a apărării și a unei precizii remarcabile în a- runcările de la semidistanță. în special prin Erinurachp și Cernat, ca și evoluției sigure sub panouri a lui Oczelak. în minutul 5, scorul era favorabil formației Steaua cu 15—6,

pentru ca la pauză diferența să devină de 10 puncte, zămînîijd pentru a doua parte a jocului de recuperat doar 4 puncte. în repriza a două, e- chilibrul se menține pină în minutul 30, cînd Steaua reface handicapul (61—46), finalul desfășurîndu-se în favoarea baschetbaliștilor români, excelenți in apărare (intre minutele 35 și 39, Fenerbahce n-a reușit să marcheze decit un singur punct).Principalii realizatori ai formației române au fost Ermurache — 23 puncte, Cernat — 21 puncte si Căpu- șan (foarte bun și la recuperare) — 15 puncte. Pentru Fenerbahce au înscris Artiș — 20 puncte, Boswel — 19 puncte și Baynes — 18 puncte.Au arbitrat Kocinskl (Polonia) $1 ApoIonov (U.R.S.S.). (Agerpres)
ROMÂNIA - FILM prezintă:.

FOTBAL IN PRELIMINARIILE OLIMPICE

Astă'seară, ia Utrecht, România — Olandaîn orașul olandez Utrecht se va Juca astăzi meciul dintre selecționatele României și Olandei, contînd pentru preliminariile turneului olimpic de fotbal. Din lotul țării noastre fac parte următorii jucători : Lung, Speriatu — Bărbulescu. Stancu. Io- van, Ungureanu, Bogdan, Zare — BaJint, Mulțescu, Irimescu, St. Petcu.

Hagi — Coraș, Cirțu, Soiman, Pițur- că. Partida va Începe la ora 21,00 și va fi arbitrată de Llamo Castillo (Spania).
★Posturile noastre de radio vor transmite în întregime acest joc. Transmisia se va efectua pe programul I. cu începere de Ia ora 20,55.

în cîteva rînduii• Turul ciclist al Turciei, la care participă rutieri din Bulgaria. Cehoslovacia. R.F. Germania, Iran, Iugoslavia, Polonia, România, U.R.S.S. șl Turcia, a continuat cu etapa a doua desfășurată pe traseul Tekirdag — Gelibolu. Animatorii întrecerii, ca și in prima etapă, au fost cicliștii români, care au avut din nou inițiativa, reușind să termine Învingători atit la individual, cît și pe echipe.Victoria pe etapă a revenit, de data aceasta, lui Cornel Nicolae, cronometrat pe distanta de 150 km cu timpul de 4h 05’05”. La interval de citeva secunde au sosit sovieticul Umaras Cintikades și Mircea Roma șea nu.în clasamentul general individual conduce Cornel Nicolae, urmat la 5 secunde de Mircea Romașcanu.Pe echipe, primul loc este ocupat de selecționata României, urmată de reprezentativele Turciei și R.F. Germania.Etapa a treia se va desfășura între Canakkale și Gonen (150 km).• La Budapesta s-au desfășurat campionatele internaționale de judo

ale Ungariei rezervate juniorilor. Printre ciștigătorii competiției s-a numărat și sportivul român George Ciuvăț, clasat pe primul loc la categoria 65 kg. Dintre ceilalți concu- renți români s-au mai evidențiat Lucian Pop (78 kg) și Adrian Clinei (95 kg), situați pe locul trei la categoriile respective.
★La concursul internațional de judo pentru juniori de la Sofia, sportivul român Stelian Moldovan a ocupat locul trei la categoria 65 kg.• Cea de-a 15-a ediție a Balcaniadei de șah a continuat la Băile Her- culane cu întîlnirile din turul II.în competiția masculină, selecționata României se află la egalitate, 2—2, cu reprezentativa Bulgariei, două partide fiind întrerupte. în celălalt meci, echipa Iugoslaviei conduce cu 5—0 (1) formația Turciei.Rezultate înregistrate tn celelalte turnee : feminin : România — Grecia 1—0 (1) ; Iugoslavia — Bulgaria 0—2 ; juniori : Bulgaria — România 0,5—0,5 (3) ; Turcia — Iugoslavia 0,5—3,5.
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125 de ani de la constituirea, la București,

a Societății muncitorilor tipografi

SIMPOZION OMAGIALeditorial și presă, cercetători științifici, alți oameni ai muncii.în spiritul tezelor de inestimabilă valoare teoretică cu privire la istoria patriei cuprinse in opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, simpozionul a relevat participarea muncitorilor tipografi, alături de celelalte detașamente ale clasei muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist Român, la lupta împotriva asu-

Pe malul sting al Dunării albastreproducție a Cosei de filme UnuXCostumele: Oltea lonescu. Decorurile: jirh. Marae! B'ogos, Guțâ Știrbu. Montajul : Adina Georgescu-Obrocea. Sunetul : ing. A. Salamanian, Imaginea : Vivi Drăgan Vasile. Scenariul și regia: Malvina Urșianu. Cu : Gma Patrichi, Gheorghe Dinicâ, George Constantin, Stela Popescu, Valeriu Pa- raschiv, Mimi Enâceanu, Fory Etterle, Marioara Sterian, Mirela Gorea, Maria Rotaru, Emilia Dobrin-.Besoiu, Ion Niciu, Ileana Stana-lonescu, Virgil Ogâșanu și Dana Felicia Simion.Premiul pentru regie - Malvina Urșianu. Premiul pentru interpretare - Gina Patrichi, ia Festivalul filmului românesc - Costinești ,1983.
TEATRUL

(Urmare din pag. Dnare, dar și brigadierul de pe marile șantiere ale tineretului, Meșterul Manole cu geniu invocat de verbul lui Blaga, dar și constructorul noilor ctitorii ale patriei socialiste care-și așteaptă întruparea artistică, imaginea în care să -și regăsească întreaga sa bogăție sufletească, patriotismul său ardent, vocația sa constructivă.Reamintindu-ne mereu îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a merge la izvoarele curate ale sufletului național,’ să ne rememorăm și că sinteni beneficiarii unei mari și originale mitologii, magmă de aur, inepuizabilă, ce incă nu a

fost explorată, surprinsă in opere artistice. Să nu uităm că numai fiind mereu fideli specificului național avem șanse, așa cum istoria o atestă, de a pătrunde în universalitate. Ceea ce, firește, nu exclude, ci presupune deschiderea, la fel de firească, spre marile valori ale universalității.Iar ca aceste considerații să aibă acoperirea faptei, cu modestie. dar și cu dragoste îmi amintesc de bucuria cu care, cu ani în urmă, am scris, pornind de Ia motivul Mioriței, dar reînviind dramaticele și eroicele lupte ale acelui August pe. care-1 vom sărbători curind a 40-a oară, piesa „Pe-o gură de rai", aflată într-unul din cele trei volume de

teatru pe care le-am șem nat.Numai oglindind realitățile complexe ale prezentului, ale revoluției — nu sub forma unui marș triumfal, cum spunea președintele țării, ci așa cum se desfășoară in realitate. în splendida încordare și dăruire patriotică a celor ce se dedică Înălțării patriei — lumea va veni la teatru, după Cum teatrul este dator să iasă în lume, în tumultul acesteia, pe marile platforme ale muncii, acolo unde șarjele incandescente curg, să țișnească gheizerele de snirit ale artei, îndeplinind astfel nemuritorul testament : creșterea limbii românești și-a patriei cinstire.

Cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la crearea, la București, a Societății muncitorilor tipografi, una dintre primele organizații muncitorești din țara noastră. în Capitală a avut loc, marți, un simpozion organizat de Consiliul Central al U.G.S.R., Institutul de studii istorice și social-poli- tice de pe lingă C.C. al P.C.R. și Uniunea sindicatelor din presă, poligrafie și edituri. Au participat muncitori tipografi din Capitală, activiști ai sindicatelor, lucrători din sectorulAniversarea creării, Ia București, a Societății muncitorilor tipografi a prilejuit reliefarea profundelor transformări revoluționare petrecute în anii construcției socialiste, in statutul politic al clasei muncitoare, in viața întregului popor român, cu deosebire in ultimii 18 ani, de cind in fruntea partidului și statutului vă aflați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al clasei muncitoare, ai poporului român.Adine recunoscători pentru minunatele condiții de muncă $i viață, pentru modul în care participăm împreună cu Întregul popor la autoconducerea întreprinderilor, la conducerea întregii societăți, vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceagișescu, să primiți omagiul nostru fierbinte, cele mai alese sentimente de înaltă stimă și nemărginită prețuire.Puternic mobilizați de indicațiile prețioase date dc dumneavoastră la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie 1982 și la Consfătuirea de lucru de Ia Mangalia, tipografii, detașament muncitoresc cu vechi tradiții revoluționare, vor acționa. împreună cu ceilalți oameni ai muncii din patria noastră, pentru Înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului, sporindu-și contribuția la propășirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

pririi și exploatării capitaliste, a pericolului fascist și a războiului, pentru libertate socială și națională, contribuția acestora, in anii socialismului, la edificarea noii societăți.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții au adoptat o telegramă adresată TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar generai al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, in care se subliniază :Unindu-ne glasul cu al întregului nostru popor, noi, oamenii muncii din industria poligrafică, ne exprimăm și cu acest prilej totala adeziune la politica externă a României socialiste, o politică de pace, colaborare și înțelegere intre popoare, al cărei strălucit promotor șinteți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a lumii contemporane, înflăcărat exemplu de dăruire și inaltă răspundere față de destinele țării, de cauza socialismului și păcii pe planeta noastră. Inițiativele dumneavoastră de pace, demersurile și acțiunile de larg ecou internațional pe care Ie promovați cu deosebită clarviziune și consecventă politică reprezintă o dovadă incontestabilă a inaltei răspunderi pe care o manifestați pentru triumful păcii, pentru apărarea celui mai de preț drept al omului, dreptul la viață.în climatul de puternică efervescență creatoare. In care întregul popor este plenar angajat in înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, oamenii muncii din industria poligrafică vă asigură, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vor precupeți nici un efort pentru a-și spori contribuția la realizarea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.
Eroicele și bogatele tradiții de organizare 
și luptă ale clasei noastre muncitoareEvocăm in acest început de octombrie 125 de ani de la crearea, la București, a Societății muncitorilor tipografi, una dintre cele dinții organizații muncitorești din țara noastră. Evocăm acest moment cu firești simțăminte de mîndrie. deoarece el stă mărturie prin vreme adîncilor rădăcini pe care mișcarea muncitorească le are in istoria patriei, bogatelor tradiții de organizare și luptă revoluționară ale clasei noastre muncitoare, tradiții al căror strălucit continuator este partidul nostru comunist. Și, deopotrivă, evocăm cu legitimă mindrie acest act pentru că făurirea asociației dă întrajutorare a tipografilor, într-un moment în care poporul nostru era angajat cu întreaga sa energie in înfăptuirea Unirii țărilor-surori, Muntenia și Moldova, capătă valoare de simbol : în viața social-politică a patriei, aflată, atunci la începutul unui nou făgaș al istoriei sale, se afirma o nouă clasă socială, chemată să ducă spre biruință năzuința înlăturării societății întemeiate pe asuprire șl exploatare, să edifice pe pămîntul străbun o lume a dreptății $1 libertății, a frăției celor ce muncesc.Constituirea, la București, a Societății muncitorilor tipografi — rezultat al creșterii conștiinței de șine a proletariatului român — era expresia înțelegerii timpurii a nevoii acute de întrajutorare a muncitorilor, de unire a forțelor lor într-un singur și indestructibil mănunchi. Dind glas acestei convingeri, statutele asociației întemeiate acum cinci pătrare de veac subliniau că „lucrătorii tipo

grafi, adunindu-se și chibzuind îm
preună despre mijloacele de a se 
adăposti în viitor de relele care ame
nință toate clasele lucrătoare (...) au 
găsit de cuviință a fonda o casă co
mună sub denumirea : Casa de pre
vedere a lucrătorilor tipografi".în cele 30 de articole ale statutelor, în alte documente ale asociației, dincolo de cerințele proprii acelui moment, se găsesc formulate năzuințe ce definesc întreaga evoluție a mișcării noastre muncitorești. Astfel, articolul 28 prevedea Că „nimeni nu 
va putea fi membru al societății 
dacă nu va da destule probe despre 
buna conduită și moralitatea sa" — dovadă grăitoare a faptului că încă de la începuturile sale clasa noastră muncitoare propunea țării un nou profil etic al omului, caracterizat prin respectul profund al valorilor morale, prin conduită exemplară.Prin prevederile statutelor asociației lor, lucrătorii tipografi dovedeau.

deopotrivă, că erau adine pătrunși de adevărul că au aceleași nevoi și interese cu toți lucrătorii din țară și că, drept urmare, toți aceștia trebuiau să se găsească alături, intr-o unică organizație muncitorească. Astfel, articolul 14 sublinia : „Cu 
toate că această casă este fondată 
de muncitorii tipografi și mai cu 
seamă pentru dinșii, ea insă vă fi 
deschisă pentru toți lucrătorii de 
orice profesie". Ca o continuare firească a acestei convingeri apar eforturile ulterioare de a se constitui o asociație a lucrătorilor tipografi din întreaga țară. Socotindu-se „neobo- 
siți lucrători ai viitorului", „uvrierii 
tipografi — scria un ziar de epocă — 
caută a aduce in sinul lor (a asociației — n.n.) pe toți elfi se ocupă in 
România cu această industrie, care 
susține și ajută propagarea ideilor 
ce purced din înaltele regiuni ale 
Cugetării omenești".Mai tirziu, lucrătorii tipografi se vor dovedi sufletul acțiunilor vizînd constituirea Asociației generale a tuturor lucrătorilor din România. întemeiată în 1872. Dind glas nevoii de coeziune și organizare a muncitorilor români, ziarul „Uvrierul" din 10 Iulie 1872 scria : „Untțt tntr-un ade
vărat scop de înaintare și îmbunătă
țire a soartei, cea mai mare parte a 
lucrătorilor tipografi am găsit de cu
viință de a ne grupa sub un stin
dard care să reprezinte, de acum st in viitor, unirea și înfrățirea tutulor 
lucrătorilor, pentru ca astfel si 
putem dărima răul ji injustiția ce de 
mult bintuie clasa lucrătorilor (...) 
Am fi fericiți să ne vedem grupați 
cu toți sub drapelul unirii și înfră
țirii, pentru a cărui existență înde
lungată să luptăm a-l vedea totdeau
na ridicat sus și noi destul de tari 
pentru a-l apăra In contra atacurilor 
ce s-ar încerca a indrepta in contra 
sa răuvoitorul prosperării și lumină
rii clasei lucrătorilor; să fim astfel 
uniți și întăriți in credință, in prin
cipiul de îmbunătățire a soartei și a 
rădicăm lucrătorilor in pozițiunea ce 
o merită, incit sd preferim ca mai 
bine să nu mai existăm decit să 
privim la ruinele stindardului nos
tru".Unire, organizare, demnitate, ho- tărîre de luptă — trăsăturile pe care le reliefează aceste documente îngălbenite de vreme, aveau să însoțească întreg drumul ascendent străbătut de atunci de clasa noastră muncitoare. Un drum marcat cu nepieritoare borne de hotar de anii 1893. anul creării partidului politic al clasei muncitoare din România, și 1921, anul istoric al făuririi Partidului

PROGRAMUL 1

31,10 Film artistic
„Căldura".
Producție a Studioului cinemato
grafic București. Cu : Vladimir 
Găitan, Emilia Dobrln, Sebastian 
Papaianl, Ștefan Mihăilescu-Brăila, 
Nicolae Secăreanu, Ernest Maftei, 
Mihai Badiu, George Mihăiță. 
Scenariul : Horia Pătrașcu, Șerban 
Creangă, Regla șerban Creangă 

42,3(1 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL l

20.00 Telejurnal
20.30 Scena sl ecranul
21,20 Din țările socialiste

• R.S.F. Iugoslavia — secvențe 
din economie
• U.R.S.S. — Noua arhitectură a 
Leningradului
• R.D. Germană — Gală muzicală 
pe Unter den Linden

>1.55 Mic dicționar de operă șl balet :
Litera „P“ (IV)

22.30 Telejurnal

Comunist Român. Un drum lung,, greu pe care clasa noastră muncitoare, condusă de partid, l-a străbătut demn, cu fruntea sus. înscriind pe stindardele sale aspirațiile cele mai înalte ale maselor, stind cu eroism în fruntea luptei poporului nostru pentru o Românie nouă, socialistă. impunindu-se istoriei drept clasa cu cea mal înaltă vocație revoluționară.Prezența activă a clasei muncitoare, în tot acest lung răstimp, in marile bătălii pentru Înfăptuirea idealurilor suprema ale poporului român — de unitate, de libertate și independență — aduce o grăitoare mărturie că Istoria acesteia se identifică pe deplin cu istoria țării, că istoria partidului face parte organică din istoria eroică a poporului nostru, punind o dată mai mult în lumină justeț< i aprecierilor tovarășului Nicolae '’enușescu cu privire la istoria noastră unică și unitară.Sînt tradiții cărora în anii evului nostru socialist — și cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-Iea, de cind în fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu — clasa noastră muncitoare le-a adăugat o nouă strălucire. Sub impulsul gindirii cutezi- toare, a activității neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, revoluționarul patriot a cărui viață se împletește strins cu lupta și idealuri)» muncitorimii ți ale partidului său revoluționar, clasa muncitoare s-a dovedit demnă continuatoare a marii, eroicei și patrioticei lecții a înaintașilor, aducindu-și contribuția hotăritoare la înălțarea continuă a țării pa noi trepte da progres și civilizație.Acum, cînd se împlinesc cinci pătrare de veac de la făurirea Societății muncitorilor tipografi, una dintre cele mai vechi din țara noastră, și in preajma unei alte sărbători scumpe poporului nostru — 65 de ani de la înfăptuirea unirii tuturor românilor, măreață operă a milioanelor de muncitori, țărani, intelectuali, a întregului nostru popor — cel mai înalt omagiu adus înaintașilor care au luptat șl s-au jertfit pentru împlinirea idealurilor de libertate socială și națională să fie cununa mereu mal bogată a faptelor noastre de muncă, inalta răspundere pentru destinele țării, unitatea d« neclintit a tuturor fiilor patriei în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.
Silviu ACHIM

i ■ ■ ■ ■ n ■
vremea

16,00 Telex
16,05 Școala educației cetățenești

• Tinerii și cunoașterea legilor tării
16.25 viata culturală
16.50 Tragerea pronoexpres
17,00 Tribuna experienței. Sindicatele — 

cadru de manifestare a autocondu* * 
cerii muncitorești

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Atelier) : Fata din An
dros — 19.
• Filarmonica „George Enescu” 
(19 68 75, sala Studio) ; „Confluența 
artelor — Muzică — Literatură — Plas
tica". Programul III. Comentează prof. 
Cristina Vasiliu — 18.
• Opera Română (13 13 57) : Emani 
— 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandxa” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
.Amintiri — 19 ; (sala Grădina Icoa
nei. 12 «4 16) : Tartuffe — 19.

17.20 Moment folcloric maramureșean
17,35 Civica
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal (partial color)

• Pentru dezarmare, pentru pace
20,30 Actualitatea în economie
20,45 Melodii și interpreti
20.55 Memoria documentelor : 65 de ani 

de la făurirea statului național 
unitar român '
• Unire și libertate, ldei-fortă ale 
istoriei românești

Timpul probabil pentru intervalul 5 
octombrie, ora 20 — 8 octombrie, ora 20. 
In țară : Vremea va ti In general fru
moasă in regiunile din sudul tării, unde 
cerul va £i variabil și vor cădea pl t 
izolate. In rest vremea va fi schimt - 
toare. cu cerul temporar noros, 
ploile — locale. VIntul va sufla slab pi
la moderat. Temperaturile minime v 
fi cuprinse Intre 5 și 15 grade, izol 
mai coborlte tn depresiuni, cele ma:<‘ ■ 
vor oscila între 15 și 25 de grade 
mineața. ceață locală, îndeosebi în 
nele de munte ți în Transilvania. >r 
București : Vremea va fi in gene ■ u 
frumoasă, cu cerul variabil, favorabi’ 
ploii slabe. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 5 și S grade, cele maxi
me vor oscila intre 21 si 24 de grade. 
Ceață slabă dimineața. (Ileana Mihăila, 
meteorolog de serviciu).

cinema
• Baloane de curcubeu: VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20. GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate — 9.30; 
12,30; 15.30; Drumul oaselor — 17,30; 
19,30: DOINA (16 35 38).
• Partidul, inima țării : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13,30 ; 16 ;
18 ; 20.
• Misterele Bucureștilor: FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 
20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.

• Secretul clfrului: BUZEȘTI
(50 43 58) — 15,30; 18; 20.
• Un surla tn plină vară: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 1340; 15.45; 18;
20.
• B. D. la munte ț! la mare: FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Aventuri ta Marea Neagră: CIU
LEȘTI (17 55 46) - 9; 12; 16; 19.
• Haiducii Iu! Șaptecal: PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30: 19,30.
• întoarcerea din iad: MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Revanșa: MUNCA (îl 50 97) — 15; 
17,15; 19,30.
• Nea Mărta miliardar: ARTA 
(213186) — 9; II; 13; 15; 17,15, la 
grădină — 19.

• Răzbunarea haldueilor: PRO
GRESUL (23-94 10) — 16; 18; 20.
• Avarul: SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 20.
• S-a intimplat lingă Rostov: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Cascadorul Hooper: STUDIO
(59 53 15) — 10; 12; 14; ÎS; 18; 20, CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Drumul gpre victorie: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45: 11,13;
14; 17; 19,30, FAVORIT (45 31 70) — S; 
11,30; 14,15; 17; 19,45. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,45; 14,30; 17; 19,45.
• Visind Ia Zambezi: CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Călărețul cu calul de aur: LUCEA

FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,1»; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Intilnire cu tinerețea; VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Valul verde: POPULAR (35 IS 17)
— 15; 17,15; 19,30.
• Chirurgul Schroth — 20; Un co
mando pentru apa grea — 15; 17,15: 
DRUMUL SĂRII (3128 13).
• Cuscrii: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, Ia grădină
— 18.45.
• Vulcanul: GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Kagemusha: UNION (13 49 04) —
10; 13; 16; 19,
• Omul păianjen se întoarce: LIRA 
(317171) — 19,30: 17,30; 19.30, la gră
dină — 19,15, FLACARA (20 33 40) — 
13,30; 15,30; 17,30; 19,30.

• El vis: FLOREASCA (33 29 71) — »;
11; 13; 15,30; 17,45; 20, AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Micul lord: VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Clinele: COSMOS (27 54 95) — 1,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Domnul miliard: TOMIS (2149 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 19.
• Hercule cucerește Atlantida: MO
DERN (23 71 81) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, la grădină — 19.
• Femeia dispărută: GRADINA
FESTIVAL (15 63 04) — 19.
• Iubire fără soare: GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 19.
• Cind dragostea se întoarce: PARC 
HOTEL (17 08 58) — 19,15.

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar tu 
sifon — 19,30.
• Teatrul Foarte Mio (14 09 OS) : 
Miriiala — 20.
• Teatrul de comedia (76 64 60) : Pe
țitoare*  — 10.
• Teatrul „Nottara” (59 31 03. saa 
Magheru) : Karamazov!) — ic.30.
• Teatrul Ciulești (sala Majestfc, 
14 72 34) : Arta conversației — 19.30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănas," 
(sala Savoy. 15 56 78) : Vacanță a 
București — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45): 
Se caută un cintăreț — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55): 
Albă ca Zăpada și cel 7 pitici — ț.
• Teatrul „Țăndărică" (19 23 77) : J- 
notimpurile mlnzului — 17 ; Făt-Fri- 
mos din lacrimă — 17.
• Circul București (11 OT 20) ; Popefe 
marinarul și corabia veseliei — 19.2.

1
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FBOMTOIUI DEMOCRATIH Si UNITftȚII SOCIAUSTE

Acționînd in strînsă unitate, popoarele 
pot impune oprirea cursei înarmărilor nucleare 

in Europa și in întreaga lume
Adunări și mitinguri ale oamenilor muncii

Aspect de la adunarea oamenilor muncii de la Institutul de cercetări metalurgice București
COMBINATUL SIDERURGIC — REȘIȚA

Statele, guvernele trebuie să facă dovada unei înalte 
răspunderi fată de destinele păcii!Pe imensul platou situat în incinta Combinatului siderurgic din Reșița, intr-o atmosferă de vibrantă Însuflețire patriotică, a avut loc ieri o mare adunare pentru pace și dezarmare. Veniți direct de la cuptoarele cu foc nestins, miile de muncitori, ingineri și tehnicieni purtau pancarte și scandau cu toată căldura inimilor lor lozinci care exprimă însăși voința de pace a harnicei noastre clase muncitoare, a întregului popor român : „Partidul — Ceaușescu — România J“ ; „NU rachetelor in Europa 1“ ; Dezarmare — Pace !“; „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu — România !“, expresii elocvente ale adeziunii depline șl aprobării unanime a politicii interne și externe a României socialiste, a strălucitelor inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru salvgardarea păcii pe continentul european și în întreaga lume, pentru înțelegere și colaborare internațională. „Ca oameni care topim metalul din bulgărele de minereu scos cu atita trudă din adîncurile pămîntului — spunea maistrul oțelar Gheorghe Turbureanu, Erou ai Muncii Socialiste, dorim ca roadele muncii să nu fie folosite pentru rachete, ci să fie Îndreptate în întregime spre binele oamenilor. Iată de ce purtăm tovarășului Nicolae Ceaușescu

INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INGINERIE TEHNOLOGICĂ 

PENTRU CONSTRUCȚII NAVALE — GALAȚI

Cuceririle științei și tehnicii - exclusiv în folosul 
progresului și civilizației!într-o entuziastă adunare, colectivul Institutului de cercetare științifică si inginerie tehnologică pentru construcții navale — ICEPRO- NAV — Galați și-a manifestat cu fermitate adeziunea deplină la Apelul pentru dezarmare și Pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste, voința unanimă de a răspunde prin fapte meritorii de muncă strălucitelor inițiative si în- flăcăratelor chemări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. consacrate opririi cursei înarmărilor, și in primul rînd a celor nucleare, opririi amplasării noilor rachete cu rază medie de acțiune, retragerii și distrugerii celor existente. Pe mari pancarte erau înscrise cuvintele : „Partidul — Ceaușescu — Pace". „Partidul — Ceaușescu — România", „Socialismul construim — vrem în pace să trăim !“. „Oameni de știință, luptați pentru punerea rezultatelor gindirii voastre în slujba păcii !“.„Ne exprimăm hotărîrea neclintită de a sprijini politica înțeleaptă. clarvăzătoare a partidului sl statului nostru, demersurile secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în apărarea păcii. demersuri pătrunse de un înalt umanism, de profundă responsabilitate fată de destinele poporului nostru, ale întregii omeniri — spunea în cuvîntul său ing. Gheorghe Lungeanu. președintele sindicatului din institut. Adresăm oamenilor de știință de pretutindeni apelul de a se ralia forțelor progre

(Urmare din pag. I) 

cea mal profundă stimă șl recunoștință pentru modul în care, slujind cu credință interesele poporului român, miiitează, totodată, pentru ca in lume să triumfe gindul curat, omenia, să fie înlăturată primejdia nucleară, desfășurind ample și permanente demersuri pentru oprirea amplasării de noi arme aducătoare de moarte, pentru Încheierea cu succes a tratativelor sovieto-ame- ricane de la Geneva". La rîndul său, muncitorul specialist de la secția laminoare, Nicolae Andrițoi, a relevat J „Noi, siderurglștii, prețuim munca, știm și ce trebuie^făcut, cum trebuie luptat pentru ca aceasta să fie de folos oamenilor, împreună cu întregul popor român, ne alăturăm forțelor iubitoare de pace din lume și cerem statelor, guvernelor să facă dovada unei Înalte răspunderi față de destinele umanității, să se renunțe la amplasarea de noi rachete pe teritoriulSiderurglștii reșițeni vă urmează cu Încredere și profund devotament îndemnurile și acțiunile pentru pace, fiind botărîți să producem tot mai mult metal pentru a ne dezvolta patria și a construi viitorul comunist pe pămîntul scump al României in liniște și libertate. Sintem hotăriți să acționăm și in continuare cu inaltă responsabilitate penlru a traduce în fapt îndemnurile dumneavoastră înflăcărate. în vederea dezvoltării multilaterale a României, instaurării unui climat de colaborare si încredere între popoare, angajindu-ne, în același timp, să facem totul >entru a contribui din plin la împlinirea aspirațiilor de pace și progres' ale tuturor națiunilor lumii.

siste care se ridică Împotriva continuării absurdei curse a înarmărilor. contribuind astfel la orientarea minunatelor cuceriri ale geniului uman, ale științei și tehnicii moderne exclusiv în slujba păcii, nu a distrugerii și războiului".Vorbind în numele tinerilor din Institut, subinginerul Relu Serea. secretarul comitetului U.T.C.. spunea : „Sintem o generație care dorește să-și clădească viitorul nu sub amenințările unui cataclism nuclear, ci în deplină liniște și pace. într-o atmosferă de încredere și înțelegere între toate popoarele lumii. Vrem să ne dedicăm întreaga noastră viată muncii pașnice pentru înflorirea patriei".„Oamenii muncii din institutul nostru — cercetători, proiectanți șl muncitori — dau o înaltă apreciere inițiativelor dumneavoastră și acțiunilor de un amplu ecou internațional în vederea opririi amplasării in Europa a rachetelor ou rază medie de acțiune, retragerii și distrugerii celor existente, pentru apărarea dreptului fundamental la existență liberă și demnă al fiecărui popor. Colectivul ICEPKONAV Galați, angajat plenar in traducerea in viață a obiectivelor ce revin ramurii navale in acest cincinal, se angajează în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să nu precupețească nici un efort pentru a folosi întreaga sa capacitate creatoare pentru înflorirea României socialiste, pentru pace și progres.
Participanta la adunări și 

mitinguri au trimis scrisori 
ambasadelor U.R.S.S. și
S.U.A. la București, amba
sadelor tuturor statelor eu
ropene, precum și mesaje 
către Organizația Națiunilor 

PACEA, IDEAL SUPREM
Cu gindul la unitatea Și 

independența Patriei, la 
statornicirea unui climat 
creator in care valorile 
tși pot desăvîrși vocația 
in spiritul tradiției po
porului nostru, am primit 
și eu, ca poet, Apelul tipărit in presa noastră, a- 
pel in care răsună voința 
poporului român de a trăi 
in pace, fără armament

nuclear distrugător, dorin
ța ca geniul uman să par
ticipe la sporirea avuții
lor lumii și nu la nimici
rea lor, așa cum cu înflă
cărare și neodihnă ple
dează președintele Româ
niei, exponentul cel mai 
autorizat al dorinței și 
nevoii de pace a întregii 
suflări românești.

Europei, să fie retrase și distruse cele existente, să fie create condiții prielnice pentru trecerea Ia măsuri de dezarmare care să ferească omenirea de noi războaie pustiitoare".In același spirit de înaltă responsabilitate față de cauza păcii și dezarmării au vorbit și muncitoarea Maria Negru și maistrul Sabin Lo- pătiță, care, exprimînd hotărîrea colectivelor din care fac parte de a acționa la locurile lor de muncă astfel înclt să_ susțină prin fapte da muncă neobosita activitate a secretarului general al partidului, demersurile sale pentru triumful cauzei păcii, s-au angajat să sporească zi de zi contribuția la Îndeplinirea sarcinilor de plan.în Încheierea adunării, miile da slderurgiști reșițeni au adoptat o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care, printre altele, se spune :

Exprimînd hotărîrea celor pre- zenți de a se acorda cuceririlor științei o unică destinație — binele și prosperitatea poporului, lng. Steri an Antohi. președintele comitetului O.D.U.S.. declara în adunare : „Cu acest prilej gîndurile noastre se îndreaptă către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, care, în calitate de președinte al Comitetului național român „Oamenii de știință și pacea", își aduce o contribuție remarcabilă la cauza păcii și progresului. Ia dezvoltarea științei în folosul tuturor națiunilor".Participanții la adunare au trimis o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune :

Unite, în care se adresează 
chemarea de a se întreprin
de acțiuni pentru curmarea 
cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a celor nucleare, 
pentru înfăptuirea dezar
mării și asigurarea păcii.

Ca oameni ai artei știm 
din Oda bucuriei, reluată 
in Simfonia a noua a lui 
Beethoven, că noi, oame
nii, sintem frați cu toții. 
Nici un poet sau om al 
Cuvlntului nu poate avea 
alt ideal decît acesta 
al înfrățirii, respectînd 
chipul unic, inconfundabil 
al Patriei fiecăruia, al 
persoanei fiecăruia.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExprim profunde aprecieri șl mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj adresat cu prilejul Zilei independenței Ciprului.,Vă transmit salutările mele cordiale și cele mal bune urări de sănătate pentru dumneavoastră și pentru fericirea poporului român prieten și exprim convingerea și dorința consolidării pe mai departe a relațiilor dintre țările noastre.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Întîlnire la C. C. al P. C. R.Ieri dimineață, tovarășul Miu Do- brescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu delegația Uniunii Naționale Cameruneze, condusă de Ebongalame Thomas, secretar al Comitetului Central al U.N.C., care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în tara noastră.Oaspetele a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un cordial salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate din partea lui Paul Biya, președintele național al Uniunii Naționale Cameruneze. președintele Republicii Unite Camerun.Tovarășul Miu Dobrescu a exprimat mulțumiri pentru urările adresate și a rugat pe oaspete să transmi
Vizita delegației Consiliului Executiv 

al Adunării Republicii Socialiste Serbia.Marți dimineața a sosit la București o delegație condusă de tovarășul Branislav Ikonici, președintele Consiliului Executiv al Adunării Republicii Socialiste Serbia, care, la invitația Guvernului Republicii Socialiste România, efectuează o vizită in țara noastră.La sosire, in Gara de Nord, oaspeții au fost salutați de tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- nistru al guvernului, de alte persoane oficiale.* ★In aceeași zi au avut loc convorbiri intre tovarășii Gheorghe Oprea și Branislav Ikonici, care s-au desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească ; au fost evocate bunele relații de prietenie și colaborare dintre țara noastră și R.S.F. Iugoslavia, care se dezvoltă continuu, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor bilaterale la nivel înalt. Pornind de la dorința comună și de la posibilitățile pe
Cronica zileiMarți dimineața a acostat In portul Constanta motonava Volkerfreund- schaft. sub pavilion R.D.G., avi nd la bord 462 de pasageri, lucrători din aparatul politic ai P.S.U.G., veterani ai mișcării muncitorești din R. D. Germană, care fac o vizită de prietenie prin mai multe porturi ale unor țări socialiste. La sosire, oaspeții au fost salutați de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat,, de membri de. partid ,cu..sia&iu.......în ilegalitate. Au fost prezent! Siegfried Bock, ambasadorul R.D.G. lâ București, alțl membri ai ambasadei.In cursul zilei, oaspeții au vizitat obiective culturale din Constanta și stațiunile turistice de pe litoralul

NOUTĂȚI LADin dorința de a oferi participant ilor posibilități sporite de succese și ținînd seamă de numeroasele propuneri și sugestii primite. Administrația de stat .Loto-Prono- sport a stabilit ca, începînd cu concursul din 9 octombrie 1983, să fie introduse unele noutăți, care au fost prezentate detaliat în „Programul Loto-Pronosport". Se reamintește că numărul de meciuri cuprinse într-un concurs a fost redus de la 13 la 12, taxa de participare

PERLA RODOPILOR
UN 0RAȘ-S1MB0L AL ÎNNOIRILOR SOCIALISTE PE MELEAGURILE BULGARE

Există la Galeria de artă din 
Smolian un tablou de Barakov ce 
oferă privirii o secvență semnifica
tivă din peisajul de pină mai ieri 
al acestei pitorești așezări din ini
ma Rodopilor : căsuțe răzlețe, cu 
acoperișuri roșietice, țuguiate spre 
culmile munților, încadrate de po
ieni înverzite decupate geometric 
printre stincile de piatră. Drumul 
care le unește coboară lin, urmind 
firul șerpuitor al Cernei (Cerna 
reka), pină la confluența acesteia 
cu sora ei, Biala reka. j.

Smolianul de azi cu greu ar mai 
putea fi identificat după pînzele 
marilor maeștri ai picturii bulgare. 
Intr-un singur deceniu, orașul a 
căpătat o înfățișare absolut nouă. 
Numai un pictor cu înclinații spre 
creația de anticipație, imaginind 
orașele viitorului, ar putea transpu
ne pe pînză profilurile îndrăznețe 
ale noului centru civic, creație de o 
mare originalitate a artiștilor-ar- 
hitecți.

Cind am vizitat Smolianul, 
la începutul acestei veri, am fost 
martorul unei febrile activități. Se 
făceau ultimele finisări interioare 
la complexul cultural — care inclu
de un teatru dramatic, muzeul de 
istorie, galeriile de artă, o bibliotecă 
— la centrul comercial sau comple
xul sportiv. Se lucra zi și noapte, 
fără simbete libere, pentru a trans
forma spațiile șantierului in spații 
verzi, pentru ca totyl să fie termi
nat la data stabilita.

Despre Smolianul de ieri și cel 
de azi ne-a vorbit primul cetățean 
al orașului, președinta consiliului 
popular, Dora Vasilieva. Discuția a 
început pe podul suspendat deasu
pra panglicii de asfalt a bulevardu
lui principal, de unde privirea poate 
cuprinde întreaga panoramă a ora
șului nou. Centrul civic, cartierele 
de locuințe ridicate in mai multe 
etape, corespunzător afluxului de 
populație spre Smolian, se integrea
ză perfect peisajului montan. A 
găsi cele mai adecvate soluții arhi
tectonice multiplelor probleme ridi

tă. în numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un salut călduros si cele mai bune urări de sănătate pentru Paul Biya. președintele național al Uniunii Naționale Cameruneze. președintele Republicii Unite Camerun.Cu acest prilej s-a efectuat o Informare reciprocă asupra preocupărilor principale ale Partidului Comunist Român și Uniunii Naționale Cameruneze, exprimîndii-se ' dorința dezvoltării, diversificării și aprofundării relațiilor dintre cele două partide. țări si popoare, spre binele lor, al cauzei păcii și cooperării internaționale. Totodată, s-a realizat un schimb de păreri asupra principalelor probleme ale vieții internaționale contemporane.

care le oferă economiile celor două țări vecine și prietene, au fost analizate noi domenii de amplificare a acțiunilor de cooperare și specializare în producția industrială, de intensificare a colaborării tehnico- științifice, de extindere a schimburilor comerciale româno-iugoslave și, in acest cadru, cu R.S. Serbia, în interesul reciproc.A fost prezent Milos Melovskt, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.In onoarea delegației, tovarășul Gheorghe Oprea a oferit un dineu.
Delegația Consiliului Executiv al Adunării Republicii Socialiste Serbia a avut, de asemenea, in cursul zilei de marți, convorbiri cu tovarășul Trandafir Cocârlă, ministrul e- nergiei electrice. După-amiază oaspeții au vizitat întreprinderile „23 August" și de mașini grele din Capitală. (Agerpres)

românesc al Mării Negre., au asistat la un spectacol de cîntece si dansuri populare românești oferit in onoarea lor.Un grup de activiști, condus de Heinz Klopfer, membru supleant al C.C. al P.S.U.G., secretar de stat la Comisia de Stat a Planificării din R.D.G., a avut o întîlnire. la sediul comitetului județean de partid cu tovarășul Ion Stoian, membru supleant ah Comitetului. Politic Executiv, al C.CL al P.C.R., prim-secretar al comitetului județean de partid.Seara, motonava a părăsit portul Constanța. (Agerpres)
PRONOSPORTva fi de 5 Iei varianta simplă, iar suma minimă pe un formular pentru variantele achitate în cotă de 25 ia sută va fi de 12,50 lei. A fost modificată, de asemenea, repartizarea fondului de ciștiguri, și anume : 20 la sută pentru categoria I, 30 la sută pentru categoria a II-a și, respectiv. 50 la sută pentru categoria a III-a. De la personalul a- gențiilor Loto-Pronosport se pot obține toate informațiile necesare.

cate de specificul acestet așezări de 
pe povîrnișurile Rodopilor impunea, 
într-adevăr, o temeinică gindire si 
prospectare. Au înțeles aceasta in 
primul rînd edilii orașului, care au 
inițiat un concurs internațional pen
tru realizarea centrului politico-ad- 
minlstrativ. Au participat arhitecțî 
din mai multe țări, intre care si din 
România. Arhitectul-șef al orașului 
a avut astfel la dispoziție un evan
tai de proiecte din cele mai îndrăz
nețe — atit pentru realizarea unor 
complexe distincte, cit și a ansam
blului zonei construibile. Si a ales 
dintre acestea pe cele mai reușite. 
Adresîndu-mă pentru detalii pre
ședintei consiliului popular, d-sa a 
ținut să evidențieze faptul că pro
iectul prezentat de arhitecta ro
mâni a fost încununat cu unul din
tre premii, fiind acceptat, primind 
contur intr-una din clădirile ad
ministrative ale. orașului.

Paralel, la Smolian au fost ridi
cate o serie de întreprinderi indus
triale, in special din domeniul 
construcțiilor de mașini. Numai in 
ultimul cincinal producția industria
lă a crescut de trei ari. Deosebit de 
semnificativ pentru ritmurile înalte 
de dezvoltare a acestui tînăr centru 
industrial al țării este faptul că vo
lumul investițiilor in cursul anului 
trecut, raportat pe locuitor, a fost 
cel mai ridicat din întreaga Bulga
rie.

Străbătind de la un capăt la altul 
orașul ești absorbit de forfotă ca
racteristică momentului mutării in 
casă nouă. Pentru că aici, la Smo
lian, aproape toți s-au mutat de cu- 
rind sau se mută in case noi, in car
tierele noi. De la cîteva mii de lo
cuitori in 1973 s-a ajuns la 42 000 
azi și se estimează să se ajungă la 
o dublare a numărului populației 
pină in 1990. Pe străzile orașului am 
văzut numeroase camioane cu nu
mere de înmatriculare din cele mai 
diferite județe ale țării. Explicația 
aveam să o aflu tot de la primarul 
orașului : majoritatea orașelor bul
gare participă la reconstrucția Smo-

TELEGRAM

Sesiunea Comitetului
CooperatistePRAGA 4 (Agerpres) — La Praga s-au desfășurat lucrările sesiunii Comitetului Central al Alianței Cooperatiste Internationale (A.C.I.).In cadrul dezbaterilor pe tema organizațiile cooperatiste și problemele majore ale contemporaneității a luat cuvîntul Paul Niculescu, președintele CENTROCOOP, șeful delegației române.Reprezentantul român a subliniat sprijinul hotărît, adeziunea deplină a cooperatorilor români la politica externă a României și, în mod deosebit, la propunerile președintelui Nicolae Ceaușescu cuprinse în mesajele adresate conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la oprirea amplasării de noi rachete nucleare în Europa, retragerea și distrugerea celor existente. A fost relevată participarea activă a mișcării cooperatiste române, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, la marile aoțiuni de masă ce au loc în România pentru oprirea cursei Înarmărilor, pentru dezarmare și pace.Prezentînd poziția României, concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu în principalele probleme ale vieții internaționale, Vorbitorul s-a referit la contribuția pe care pot și trebuia

R P. POLONĂ

Proiectele de plan și de buget pe 1984 
în dezbaterea Consiliului de MiniștriVARȘOVIA 4 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al R.P. Polone a examinat și aprobat proiectele planului și bugetului de stat pe 1984, menite să creeze premisele pentru redresarea și progresul continuu al economiei naționale poloneze.Potrivit prevederilor planului pa 1984 — informează agenția P.A.P. — producția industrială a țării va crește cu 4,5—5,5 la sută. In sectorul agricol se prevede o sporire a producției cu 1,4 la sută, o atenție deo

Convorbiri la nivel înalt între R. P. Bulgaria 
și R. 0. P. YemenSOFIA 4 (Agerpres) — La Sofia au avut loc convorbiri între Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, și Aii Nasser Mohammed, secretar general al C.C. al Partidului Socialist Yemenit, președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului, prim-ministru al R.D.P. Yemen. Părțile — relatează agenția B.T.A. — au exprimat îngrijorarea in legătură cu agravarea situației internaționale și cu escaladarea cursei înarmărilor. In legătură cu situația din Orientul Mijlociu a fost subliniat faptul că instaurarea unei păci trainice în zonă

K. D. g:~
Utilaje de mare capacitate pentru industria cărbuneluiBERLIN 4 (Agerpres). — Noul excavator „SRS 4 000“ produs în R.D. Germană are o capacitate de 180 000 metri cubi de rocă pe 'schimb. Agregatul este destinat să funcționeze în carierele de exploatare a cărbunelui la zi. in ciuda dimensiunilor sale uriașe, el are o greutate proprie cu aproape 1 300 de tone mai mică decit tipul precedent din aceeași categorie de excavatoare.Pentru, conceperea si realizarea noului excavator au fost necesare doar 12 luni, ceea ce a necesitat găsirea unor noi forme de organizare a muncii, de proiectare și de execuție. Intrucît asemenea mașini uriașe nu pot fi testate in cadrul uzinelor producătoare, ci doar la locul viitoarei exploatări, toate suban-

Profiluri arhitectonice noi pe versanții Rodopilor
Hanului. Impresionantă formă de 
solidaritate umană pe acest șantier 
din inima Rodopilor ! Smolianul a 
devenit astfel un adevărat simbol al 
prefacerilor înnoitoare din anii so
cialismului, mîndria locuitorilor de 
pe aceste meleaguri altădată vitre
gite de soartă, dar și mîndria țării 
întregi.

Un aspect din cele mal importante 
ale dezvoltării viitoare a orașului îl 
constituie preocuparea pentru in
tensificarea turismului. Să amin
tim că in imediata apropiere se 
află Pamporovo. cu vestitele tale 
baze turistice. Smolianul va fi pe 
viitor centrul vital al complexului 
turistic „Orfeu", care include Pam
porovo, Devin, Cepelare, Nare- 
censkl.

In primul rînd, frumusețea ine
dită a orașului ca atare va repre
zenta un punct de mare atracție. 
Influența mediteraneană se simte 
în bună măsură în microclimatul 
specific de aici, de la mare alti
tudine. Riurile și pîraiele eu ape re
pezi, lacurile, pistei» da schi ame

E EXTERNE

Central al Alianței 
Internaționalesă o aducă mișcările cooperatiste naționale, cit și Alianța Cooperatistă Internațională pentru mobilizarea maselor largi ale cooperatorilor, pentru sensibilizarea guvernelor, a parlamentelor, a organizațiilor internaționale in soluționarea problemelor fundamentale ale omenirii, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, lichidarea subdezvoltării, instaurarea noii ordini economice internaționale, asigurarea unui climat de încredere și înțelegere intre popoare.In cadrul lucrărilor, delegația CENTROCOOP a propus ca viitorul congres al Alianței Cooperatiste Internaționale din 1984 sâ dezbată și să adopte o rezoluție privind Anul internațional al tineretului : „Participare, dezvoltare, pace" și a prezentat un proiect în acest sens.

irDelegația CENTROCOOP a avut convorbiri cu J. Zabrodnik. președintele Consiliului Central al Cooperativelor din R.S. Cehoslovacă. Apreciindu-se evoluția pozitivă a relațiilor dintre cele două organizații, au fost convenite măsuri pentru intensificarea colaborării economice și, îndeosebi, a schimburilor de mărfuri.

sebită urmind să fie acordată refacerii șeptelului de comute si porcine. în sfera comerțului exterior, principala sarcină stabilită în plan se referă la creșterea exporturilor. Investițiile se vor menține Ia nivelul de 1 160 miliarde de zloți. Anul viitor urmează să fie construita 190 000—200 000 de locuințe.In ce privește bugetul de stat, se prevede o micșorare a deficitului bugetar comparativ cu nivelul înregistrat in cursul anului curent.

poate fi realizată numai prin retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate în 1967 și garantarea drepturilor legitime ala poporului palestinian, inclusiv a dreptului său la crearea unui stat propriu. Pentru soluționarea cu succes a întregului complex de probleme legate de instaurarea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu — s-a relevat în cursul convorbirilor — este necesară con- ' vocarea unei conferințe internaționale la care să participe toate părțile interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, singurul reprezentant legitim al poporului palestinian.

samblele lor trebuie să se distingă prin cel mai ridicat grad de precizie.
★Peste 80 Ia sută din necesarul da energie electrică al R.D. Germane este acoperit prin folosirea lignitului. Pentru valorificarea zăcămintelor noi și extragerea lignitului din mine la suprafață, exploatările sint dotate cu echipamente moderne, care folosesc o tehnologie de mare productivitate. Forma cea mai cunoscută de „înnobilare" a lignitului este brichetarea. prin care valoarea calorică a acestuia crește de 2,5 ori. De asemenea, la marele combinat petrochimic „VEB“, din Schwedt, se perfecționează și se modernizează tehnicile pentru prelucrarea gudronului.

najate pe versanții ce străjuiesc 
orașul sint luate in considerare în 
proiectele, la'fel de ambițioase, de 
dezvoltare turistică in anii imediat 
următori. Astfel, numele celebrei 
stațiuni montane Pamporovo va fi 
pe viitor de nedespărțit de cel al 
Smolianului, integrat deja irevocabil 
in traseele turistice ale Rodopilor.

Vizitatorului de azi al acestei 
așezări de la granița de sud a Bul
gariei, dintr-o zonă odinioară greu 
accesibilă — loc de deportare a mii 
de luptători pentru libertate și 
dreptate socială — îi rămin în me
morie nu numai profilurile 
inedite ale acestei bijuterii ar
hitectonice care este Smolianul, 
nu numai frumusețea colinelor și a 
văilor din Rodopi, cu enigmatice 
peșteri și cristaline izvoare — ci, în 
egală măsură, chipurile luminoase 
ale oamenilor. Ale acelor oameni 
care, prin hărnicia și abnegația lor, 
au adăugat comorilor naturii noi și 
durabile comori.

Dumitru ȚINU

j 1 In testamentul lui Ște- I fan cel Mare această pace
| trebuie să precumpăneas

că și in relațiile noastre 
cu alte state pină in mo
mentul cind ți s-ar cere
sacrificarea independenței 
Patriei și a credinței stră
moșilor, adică renunțarea 
la pămint și spirit, la f moștenire.



O idee majoră în dezbaterile generale ale sesiunii O. N. U. America latină să devină 
zonă a păcii

O declarație a președintelui
venezueiean

REUNIUNEA REGIONALĂ LATINO-AMERICANĂ

CONSACRATĂ PREGĂTIRII ANULUI

INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI

L.
J-r

NAȚIUNILE UNITE 4 — Trimisul Agerpres, Nicolae Chilie, transmite : 
tn aceste zile in plenara Adunării Generale a O.N.U., unde continuă 
dezbaterile de politică generală, fac obiectul unei ample analize propor
țiile fără precedent ale cursei înarmărilor, in primul rind ale competiției 
in domeniul armamentelor nucleare, pe de o parte, și ritmul foarte lent 
și lipsa de eficiență in care sint cantonate de mai mulți 
de dezarmare din diverse foruri, pe de altă parte.

ani tratativele

I

I

Amenințarea la adresa însăși a «upraviețuirii speciei umane, pe care o reprezintă războiul nuclear, este cel mai mare pericol ce confruntă lumea contemporană — a declarat, în discursul său, ministrul afacerilor externe al Indoneziei, Mochtar Kusumaatmadja. Cursa înarmărilor nucleare, departe de a-și încetini ritmul, continuă escalada ei spre un punct irațional. Cu cît sînt cheltuiți mai mulți bani pentru armamente, cu atît o parte a lumii pare să-și piardă simțul realității, înaintînd inexorabil pe calea autodistrugerii și irosind tot mai mult în competiția militară și cîștigînd tot mai puțin de pe urma acesteia.Vorbitorul a trecut în revistă măsurile concrete de dezarmare preconizate de cea de-a VII-a Conferință Ia nivel înalt a mișcării de nealiniere de la Delhi, din martie a.c., arătînd că țările nealiniate se pronunță cu hotărîre și acționează pentru reducerea bugetelor militare, pentru Înghețarea producției și instalării de arme nucleare, pentru prohibirea armelor chimice și a celorlalte arme de nimicire în masă, pentru crearea de zone denuclearizata în diferite părți ale lumii.Ministrul de externe al R.D. Germane, Oskar Fischer, a atras atenția asupra marii periculozități pe care o reprezintă pentru toate popoarele, fără excepție, acumularea unor arsenale nucleare imense, a unei capacități uriașe de suprauci- dere și a apreciat că „supraînarma- rea și confruntarea otrăvesc climatul internațional și alimentează conflictele militare in toate regiunile lumii, constituind un indiciu al pregătirilor directe și generalizate pentru război, care în zilele noastre ar fi un război nuclear chiar de la începutul lui și ar cuprinde întreaga planetă". Insistînd asupra priorității dezarmării nucleare, el a arătat că țara sa se pronunță pentru o gamă largă de măsuri în acest domeniu, care să conducă, în final, la eliminarea completă a pericolului nu- vorbitorul a unor mă- tn pri- nucleară.

sovieto-ameri- în problemasucces a negocierilor cane de la Geneva eurorachetelor, arătînd că acestea trebuie să ducă la un acord privind neinstalarea noilor rachete americane cu rază medie de acțiune pe continent, la reducerea și distrugerea celor existente.îngrijorarea cresdndă a țărilor neposesoare de arme nucleare în legătură cu continuarea nestingherită a cursei calitative și cantitative a armelor nucleare și cu întîrzierea unor

teriale pentru desfășurarea cursei moderne a înarmărilor, arătînd că aceasta are loc într-o lume cu resurse tot mai puține, confruntată cu fenomene grave de criză, cu decalaje economice care se adîncesc și starea de subdezvoltare care șe agravează, cu foametea și bolile care a- fectează regiunile lumii în care se află țările în curs de dezvoltare. El a subliniat ideea că arsenalele nucleare acumulate astăzi în lume nu sînt numai o problemă a marilor puteri nucleare, ci reprezintă o chestiune de interes general, pentru întreaga umanitate, întrucît armele atomice și cu hidrogen existente în cantități gigantice amenință fiecare bărbat, fiecare femeie și fiecare copil de pe pămînt.Președintele Republicii Cipru, Spy-

f

clear. în subliniat suri de mul rind de dezarmare pe continentul european, unde există acum cele mai mari și mai periculoase stocuri de armamente, și a relevat Însemnătatea încheierii cu
context, Importanța dezarmare,

• înarmările amenință grav independența popoare
lor, pacea și securitatea mondială

• Resursele irosite în scopuri militare să fie destinate 
dezvoltării, lichidării decalajelor, progresului tutu
ror națiunilor

• O.N.U. chemată să-și sporească contribuția la asi
gurarea păcii, potrivit răspunderilor cu care a fost 
învestită

acorduri semnificative în domeniul dezarmării nucleare a fost una dintre ideile principale ale discursului rostit în plenara Adunării Generale de ministrul de externe al Arabiei Saudite, prințul Saud Al Faisal. „Cea de-a doua sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării — a declarat el — a relevat pericolele cu care este confruntată omenirea, ca rezultat al sporirii permanente a armamentelor. Sesiunea a dat expresie dorinței și preocupării statelor neposesoare de arme nucleare de a se adopta măsuri care să le pună la adăpost de folosirea sau amenințarea cu folosirea armelor nucleare, care să ducă la încetarea experiențelor cu aceste arme, la oprirea producției și eliminarea totală a armelor chimice și a celorlalte arme de nimicire în masă. Se impune, totodată — a adăugat el —- distrugerea totală a arsenalelor nucleare și crearea unor zone denu- clearizate în Orientul Mijlociu, în Asia de sud-est, in Africa și în alte regiuni ale lumii".Președintele Tanzaniei, Julius Nye- rere, a abordat pe larg, în discursul său, risipa uriașă de mijloace ma-
Întîlniri ale ministrului român 

al afacerilor externeNAȚIUNILE UNITE . _________Agerpres transmite : Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, șeful delegației române la cea de-a 38-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a avut, la New York, întîlniri separate cu miniștrii de externe ai Italiei, Japoniei, Marii Britanii, R.F. Germania, Turciei. Franței, Irakului, Guyanel și Iranului.

4 — Trimisul In cadrul convorbirilor care au avut loc cu acest prilej au fost a- bordate probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale, îndeosebi amplificarea raporturilor economice, precum și unele probleme ale situației internaționale aflate pe ordinea de zl a Adunării Generale a O.N.U. <

ros Kyprianou, a stăruit asupra faptului că actuala cursă a înarmărilor deturnează de la menirea lor firească — aceea de sursă a progresului și bunăstării popoarelor — mijloace materiale și energii umane considerabile, canalizîndu-le în scopuri neproductive, profund nocive, distructive.Vorbitorul a subliniat că răspunderea față de problemele dificile cu care sînt confruntate țările în curs de dezvoltare față de soarta generațiilor actuale și viitoare invită să se acționeze cu toată hotărîrea pentru stăvilirea cursei înarmărilor și înaintarea spre obiectivul dezarmării generale și totale. Șeful statului cipriot a relevat că guvernul său depune eforturi în vederea identificării unei soluții juste la problemele cu care este confruntată țara, „care să asigure independența, suveranitatea, integritatea teritorială, unitatea și nealinierea Republicii Cipru". El a lansat un apel tuturor statelor membre să sprijine eforturile secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, îndreptate spre reglementarea pe cale negociată a problemei cipriote.Declarînd că actuala competiție militară, în special cea din domeniul nuclear, contribuie în mare măsură la deteriorarea climatului politic internațional și la creșterea pericolului unei conflagrații nucleare „care aruncă o umbră Întunecată asupra viitorului omenirii", ministrul de externe al Austriei, Erwin Lane, a arătat că țara sa, situată într-o parte a lumii supraîncărcată de armamente, se pronunță pentru întreprinderea de urgență a unor măsuri concrete în sfera dezarmării, înainte de toate în domeniul dezarmării nucleare. Aceste probleme — a evidențiat el — sînt de o copleșitoare importantă și sînt necesare

progrese urgente In domeniul controlului armamentelor și dezarmării. Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor militare, combinată cu schimbările ce survin în gîndirea strategică, sporește continuu pericolul de izbucnire a unui război nuclear. Aceste tendințe periculoase afectează securitatea tuturor statelor și a tuturor popoarelor. De aceea, noi considerăm că fiecare guvern trebuie să se angajeze în lupta contra amenințării nucleare. In numeroase părți ale lumii, marile mișcări de masă pentru dezarmare și pace dobindesc o forță tot mai mare și cer cu hotărîre să se pună capăt cursei înarmărilor nucleare.Vorbitorul a relevat atenția specială pe care țara sa o acordă unor măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleară, pe continentul european. Arătînd că puterile nucleare poartă o răspundere deosebită in angajarea unor negocieri serioase, de fond, care să conducă la reducerea și eliminarea armelor nucleare și a pericolelor uriașe pe care acestea Ie reprezintă, vorbitorul a spus : „Austria adresează un apel urgent Statelor Unite și Uniunii Sovietice să manifeste In convorbirile de la Geneva voința politică necesară și să încheie acorduri de dezarmare autentică și substanțială. Să transformăm echilibrul terorii într-un echilibru al rațiunii" — a spus el.Ministrul aîgerian al afacerilor externe, Ahmed Taleb Ibrahimi, a declarat că situația internațională actuală, care traversează una dintre perioadele cele mai critice din istoria sa, reclamă un dialog politic responsabil, orientat spre acțiune. în acest sens, el a subliniat că Națiunile Unite trebuie să-și asume rolul istoric care le-a fost încredințat, atît în ce privește desăvîrșirea decolonizării, cît și în privința făuririi unei noi ordini economice-în relațiile internaționale, a instaurării păcii, securității și stabilității internaționale. Vorbitorul a adăugat că O.N.U. trebuie să considere drept un ..imperativ obligatoriu" promovarea în Orientul Mijlociu a unei reglementări juste și durabile, care să includă la loc de frunte satisfacerea drepturilor naționale inalienabile ale poporului palestinian și aspirația sa Istorică la un stat Independent. Participarea O.E.P., reprezentant unic și legitim al poporului palestinian, la aplicarea acestei soluții este imperios necesară. El a subliniat, de asemenea, necesitatea reglementării pașnice a situației din Ciad.O importantă aparte a fost acordată în cadrul discursului ministrului aîgerian de externe crizei economice internaționale, care constituie un element ce agravează tensiunea din relațiile internaționale. El a exprimat părerea că stabilirea. unei noi ordini economice internaționale constituie cheia de boltă a păcii și impune o abordare novatoare și îndrăzneață, precum și un răspuns global la sfidarea adresată umanității. El a apreciat că, în actualele condiții, ale deteriorării situației economice pe plan mondial, ar fi necesară organizarea unei conferințe monetare internaționale, pentru găsirea mijloacelor de a răspunde problemelor legate de creșterea economică și procesul dezvoltării.

CARACAS 4 (Agerpres). — Inau- gurînd lucrările primului Congres internațional de studii ibero-americane, care se desfășoară la Caracas, președintele Venezuelei, Luis Herrera Campins, s-a pronunțat pentru pace în America Latină, pentru o nouă ordine economică internațională, pentru cooperare și progres în întreaga lume — transmite agenția E.F.E. „America Latină — a spus el — nu dorește să repete istoria dureroasă a confruntărilor dintre națiuni, a războaielor de dominație, ocupație, expansiune și exterminare. Dorim ca America Latină să fie sinonimul păcii" — a arătat președintele Venezuelei.
DELHI

Sesiunea Adunării 
generale a O.M. T.DELHI 4 (Agerpres) — La Delhi se desfășoară lucrările celei de-a V-a sesiuni a Adunării generale a Organizației Mondiale a Turismului (O.M.T.). Participă reprezentanți din peste 100 de țări, inclusiv din România.în cuvîntul inaugural, președintele Indiei, Giani Zail Singh, a evidențiat faptul că turismul poate contribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie între popoare și țări, la pacea lumii și instaurarea unei noi ordini economice internaționale.La sesiunea inaugurală au luat, de asemenea, cuvîntul Robert Lonati, secretarul general al Organizației Mondiale a Turismului, și Lelio Lagorio, președintele în exercițiu al Adunării generale a O.M.T.. ministrul turismului din Italia.

I
TRANSMITALAIN POHER — REALES PRE- I ȘEDINȚE AL SENATULUI FRAN- I CEZ. Alain Poher a fost reales, pentru a șasea oară consecutiv, I președinte al Senatului, cea de-a doua funcție în stat, în conformitate cu prevederile Constituției franceze.REUNIUNE. In capitala Perului s-au încheiat lucrările Reuniunii I ministeriale andine, consacrate promovării cooperării regionale în domeniul transporturilor — transmite agenția Prensa Latina, Cu acest I prilej, au fost convenite măsuri pentru urgentarea punerii în practică a proiectelor de dezvoltare a .rețelei rutiere în zona andină.

| TAIFUNUL „GEORGIA", care 
s-a abătut asupra unor regiuni din I

I nordul Vietnamului, a avut ca ur- . 
mare pierderea de vieți omenești I 
și însemnate distrugeri materiale.1 

IDupă cum relatează agenția V.N.A., 
vîntul deosebit de puternic, însoțit I 
de ploi torențiale, a provocat | 
moartea a 14 persoane și disparițiai altor 15, distrugerea a 3 700 locu- i I ințe, a 225 școli și a altor clădiri I 

* de interes social-cultural, precum . și pierderea recoltelor de pe o su
prafață de 50 000 hectare.

■»

Pozițiile României socialisle, inițiativele preseilmtelui Nicolae Ceausescu — 
in consens cu interesele vitale ale întregii omeniri, ale păcii si securității internaționale 

PROBLEMA CEA MAI STRINGENTA - NEAMPLASAREA DE NOI RACHETE 
IN EUROPA, RETRAGEREA Șl DISTRUGEREA CELOR EXISTENTE

„Considerăm că este necesar să se facă totul pentru a se 
opri amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune în acest 
an. Este necesar ca toate popoarele, toți oamenii politici, toți 
cei cărora le sînt scumpe viața și libertatea să-și ridice glasul, 
să-și unească eforturile pentru a impune oprirea amplasării 
noilor rachete și trecerea la retragerea și distrugerea celor 
existente /”

.ț NICOLAE CEAUȘESCU
IN SPIRITUL UNEI ÎNAL

TE RĂSPUNDERI. momente în viața internațională cînd acțiunile politice ale statelor capătă dimensiunea unor decizii de răspundere istorică. Un asemenea moment este cel pe care-1 traversează omenirea în momentul de față, cînd problema preîntîmpinării unui război nuclear devastator, a asigurării păcii a devenit, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, problema fundamentală a epocii noastre.Cu conștiința acestei Înalte răspunderi, România socialistă desfășoară o intensă activitate pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în. primul rind la dezarmare nucleară, inițiativele și demersurile președintelui Republicii în această direcție bucurindu-se de o deosebită prețuire, de un amplu ecou internațional. Glasul vibrant, voința fermă de pace a poporului român — care își găsesc o atît de puternică ilustrare în manifestările de pe tot cuprinsul țării generate de Apelul F.D.U.S. — s-au făcut auzite, din nou, de data aceasta de la tribuna Națiunilor Unite, de unde, în fața marelui for Internațional, au fost prezentate poziția României, concepția și aprecierile președintelui Nicolae Ceaușescu. privind înfăptuirea dezarmării, asigurarea păcii, destinderii și colaborării internaționale.Azi, mai mult ca oricînd, destinele păeiî mondiale sint strîns legate de cele ale păcii în Europa. Din nou privirile întregii lumi sînt ațintite spre Europa, continentul care a dat atît de mult umanității.

îmbogățind cu nepieritoare creații ale geniului uman patrimoniul universal de cultură și civilizație. Experiența trecutului, a celor două conflagrații mondiale, care și-au avut epicentrul aici, în spațiul geografic european, îndeamnă la vigilență, la acțiune. De pacea și liniștea Europei depinde în mare măsură pacea pe întreaga planetă. O asemenea condiționare este și mai mult determinată de acumularea în arsenalele de pe continent a unor imense cantități de armament, îndeosebi nuclear, capabil să distrugă de nenumărate ori Europa, să transforme într-un deșert radioactiv întreaga planetă.Primejdia este insă l.n continuă creștere, devine tot mai acută pe măsură ce se precipită cursa înarmărilor nucleare in Europa. La sfîrșitul acestui an ar urma să înceapă instalarea in Europa occidentală a noilor tipuri de rachete americane cu rază medie de acțiune, „Pershing-2“ și „Cruise", ceea ce ar marca un nou pas în escaladarea riscurilor unui război, de natură să pună în pericol existența tuturor popoarelor europene, a tuturor popoarelor lumii.Poziția României, exprimată cu toată claritatea de președintele Nicolae Ceaușescu, este bine cunoscută : nu există nici o justificare pentru acceptarea ca un fant împlinit a amplasării noilor rachete nucleare, ei. dimpotrivă, trebuie făcut totul pentru a se evita acest pas foarte grav. Statele, guvernele care vor face amplasări de rachete pe teritoriul lor, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ișl asumă o

mare răspundere tn fața propriilor popoare, în fața întregii omeniri.Intr-adevăr, amplasarea noilor rachete nu trebuie privită ca o fatalitate, cum și scadența pentru trecerea la aplicarea hotărîrii N.A.T.O. în această direcție nu trebuie considerată ca ceva imuabil. Nu este vorba de un mecanism pus în mișcare automat, ieșit de sub controlul factorului uman. Termenele au fost stabilite de oameni. Si tot ei sînt aceia care le pot anula în fata unor imperative istorice.
OPȚIUNEA FERMĂ PEN

TRU TRATATIVE. România consideră de aceea că. prin noi eforturi, prin tratative serioase, constructive, acționindu-se cu întreaga răspundere necesară, tre- cindu-se peste orice considerente si obstacole, punindu-se mai presus de orice interesele supreme ale popoarelor, este posibil să se ajungă la un acord corespunzător, care să asigure oprirea amplasării de noi rachete, retragerea și distrugerea celor existente. In acest spirit, pornind de la acest deziderat major, președintele României s-a adresat conducătorilor Uniunii Sovietice șl Statelor Unite ale Americii. subliniind necesitatea de a se acționa pentru ca, pînă la sfîrșitul acestui an. la tratativele sovieto-americane de la Geneva să se încheie un acord, astfel încît să nu se mai amplaseze noi rachete, să se treacă la retragerea si distrugerea celor deja existente pe continent. In același timp. în cazul în care pînă Ia sfîrșitul acestui an negocierile nu se vor încheia cu rezultate pozitive. România propune să se

ajungă la înțelegerea ca amplasarea a noi rachete cu rază medie de acțiune să fie amînată cel puțin pînă la sfîrșitul anului 1984. începutul anului 1985. iar negocierile să fie continuate.Desigur, problema rachetelor privește în mod nemijlocit toate popoarele continentului, securitatea și viata lor. indiferent dacă ele trăiesc în vest sau în est. în nord sau în sud. De aceea, sublinia președintele Nicolae Ceaușescu, este necesar ca toate statele europene să participe la tratative, astfel încît, prin eforturi comune, să se ajungă la soluții care să deschidă perspectiva eliberării Europei de amenințarea distrugerii nucleare. întăririi securității tuturor națiunilor, consolidării păcii și destinderii.Expresie elocventă a grijii și responsabilității profunde pentru destinele popoarelor Europei, ale întregii lumi, această poziție izvorăște din concepția de autentic umanism a secretarului general al partidului nostru, președintele Republicii, potrivit căreia oricît de îndelungate și dificile ar fi problemele aflate în discuție., tratativele sînt singura cale rațională de acțiune, ele oferă cadrul găsirii unor soluții în conformitate cu interesele și așteptările tuturor popoarelor. Să doarmă mai puțin miniștrii, diplomații. oamenii politici în general, dar să fie pace — declara tovarășul Nicolae Ceaușescu. evidențiind că tratativele sînt infinit preferabile confruntării.In cazul tratativelor privind rachetele în Europa, opțiunea este cît se poate de limpede, pentru că. prin continuarea tratativelor, există încă posibilitatea ajungerii la un acord care să ducă la oprirea amplasării noilor rachete, la reducerea treptată â numărului a- cestora, pînă la eliberarea continentului de orice fel de rachete nucleare.Alternativa instalării a noi rachete cu rază medie de acțiune — cu toate consecințele ce ar decurge din aceasta — este de aceea respinsă cu hotărîre de popoarele europene, care cer să se renunțe la această decizie, să fie retrase si distruse rachetele existente. O dovedesc cu elocventă amplele manifestări îm

potriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace, ce se desfășoară de la un capăt la altul al continentului.
CU ÎNCREDERE IN FOR

ȚA UNITĂ A POPOARE
LOR. Salutînd aceste manifestări, tovarășul Nicolae Ceaușescu evidenția necesitatea ca popoarele Europei să-și intensifice acțiunile comune pentru a-și impune voința, pentru a-și apăra dreptul suprem la viăță. la libertate și pace. „Să nu se treacă peste voința popoarelor europene, care se manifestă peste tot, cu întreaga putere împotriva rachetelor" — sublinia președintele României, chemind la intărirea conlucrării maselor populare de pe întregul continent, care, actionînd în strînsă imitate, pot determina o- prirea amplasării noilor rachete, retragerea și distrugerea celor existente, pot bara drumul spre abisul nuclear. Răspunzînd chemărilor secretarului general al partidului, președintele Republicii, Apelului Frontului Democrației și Unității Socialiste, oamenii muncii din țara noastră — în mod deosebit în cadrul marilor și insuflețitelor adunări din fabrici, uzine, instituții — și-au intensificat acțiunile în aceste momente hotăritoare pentru destinele Europei, făcîndu-și cunoscută voința fermă de dezarmare și pace, integrîndu-se cu toată forța marelui front al păcii, ce cuprinde popoarele de pe tot întinsul continentului...... Să nu se treacă peste voința popoarelor europene" — sublinia președintele României. Un apel vibrant. pătruns de mare răspundere fată de interesele și năzuințele tuturor popoarelor. în numele acestor interese si năzuințe, România socialistă, prin glasul de înaltă autoritate al tovarășului Nicolae Ceaușescu. șl-a reafirmat din nou hotărîrea de a acționa cu toate forțele pentru înfăptuirea marelui deziderat al dezarmării, pentru ca popoarele europene să poată trăi într-o Europă unită, a păcii, înțelegerii si colaborării.

Dumitru ȚINU

Cuvîntul tovarășului Nicu CeaușescuSAN JOSE 4 (Agerpres). — La San Josâ s-au deschis lucrările Reuniunii regionale latino-americane consacrate pregătirii Anului Internațional al Tineretului (A.I.T.), organizătă de Centrul O.N.U. pentru probleme sociale și umanitare și de Comisia economică a O.N.U. pentru America Latină, în colaborare cu Guvernul Republicii Costa Rica. Este cea de-a patra din seria de reuniuni regionale din acest an organizate ca urmare a inițiativei României. Ele sînt menite să implice activ statele din toate regiunile lumii în pregătirea și marcarea A.I.T.în ședința inaugurală a luat cuvîntul tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Comitetului consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului, care a transmis participanților un călduros salut și urări de succes lucrărilor reuniunii.Exprimînd convingerea că, prin larga și reprezentativa participare, reuniunea regională va duce — în contextul pregătirilor pentru A.I.T. — la implicarea și participarea tot mai activă și responsabilă a tineretului din regiunea Americii Latine la dezvoltarea economică și socială a fiecărei țări, la unirea forțelor tinerei generații de pe continent în lupta pentru progres social, colaborare și pace, tovarășul Nicu Ceaușescu s-a referit pe larg la obiectivele pe care și le-a propus Anul Internațional al Tineretului, Ia problemele majore actuale privind rolul și perspectivele tineretului în societatea contemporană.Pentru tineretul lumii contemporane — a arătat vorbitorul — eliminarea războaielor din viața popoarelor și asigurarea păcii nu constituie o problemă abstractă, de meditație filozofică, ci o chestiune foarte concretă, a cărei soluționare îl privește direct, de o manieră vitală. Pacea mondială a devenit indivizibilă și tinerii de pe cele mai diferite meridiane ale lumii se află în primele rînduri ale forțelor angajate în lupta pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară.In continuare a fost evidențiat Interesul profund al tineretului de pre

tutindeni față de problemele dezvoltării, ale reducerii decalajelor dintre statele bogate și cele sărace, ale depășirii inechităților dintre națiuni. S-a subliniat apoi necesitatea adoptării unor măsuri urgente care permită o mai bună integrare a eforturilor tinerei generații în procesul de dezvoltare națională, avind în vedere situația și nevoile sale specifice : educația și formarea profesională, asigurarea de locuri de muncă, protecția sănătății și a familiei, accesul la cultură, problemele tineretului rural și altele.Punînd în relief acest larg evantai de probleme care preocupă tineretul, președintele Comitetului consultativ al O.N.U. pentru A.I.T. a apreciat că misiunea prioritară a Anului Internațional al Tineretului constă tocmai în conștientizarea mai profundă, la scară mondială, a guvernelor asupra problemelor cu care se confruntă tineretul și a necesității tratării lor dă o manieră unitară la nivel naționali regional și internațional.In cadrul cuvîntării sale, tovarășul Nicu Ceaușescu a evidențiat amplele transformări înnoitoare care s-au pe-*  trecut pe continentul latino-american în ultimele decenii, afirmarea cu vigoare a luptei națiunilor latino-americane pentru lichidarea subdezvoltării, pentru dezvoltare liberă, de sine stătătoare, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe egalitate și justiție, pentru pace și colaborare în lume, transformări în care tineretul a jucat un rol de seamă. In acest context, a exprimat încrederea că problemele aflate pe ordinea de zi a reuniunii regionale vor fi examinate cu profunzime și competență și se vor adopta recomandările și măsurile necesare pentru a se asigura noii generații de pe continent, în perspectiva A.I.T., o participare sporită la eforturile de dezvoltare și progres, la lupta pentru democrație și pace.
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în ședința inaugurală au mal rostit alocuțiuni Alberto Fait, prim-vicepre- țedinte al Republicii Costa Rica, în calitate de șef interimar al statului, și Enrique Iglesias, secretar executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină.
întrevedere cu prim-vicepreședintele 

Republicii Costa RicaSAN JOSE 4 (Agerpres). — Tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Comitetului consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului, a avut o întrevedere cu Alberto Fait, prim-vicepreședinte al Republicii Costa Rica, în cadrul căreia a fost evidențiată dezvoltarea continuă a relațiilor româno-costaricane în toate domeniile, pe temelia trainică a Tratatului de prietenie și cooperare încheiat între cele două țări în urmă cu zece ani, cu ocazia vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu în Costa Rica.Alberto Fait a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, din partea președintelui Republicii Costa Rica, Alberto Monge, un salut călduros și cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru poporul român.

în cursul întrevederii s-au subliniat posibilitățile de creștere și diversificare a raporturilor dintre România șl Costa Rica, îndeosebi a schimburilor comerciale și a colaborării economice, pe baza avantajului reciproc, și, de asemenea, de întărire a conlucrării dintre cele două țări pe plan internațional, pentru promovarea obiectivelor noii ordini economice internaționale. S-a efectuat, totodată, un schimb de păreri asupri situației internaționale și a unor probleme actuale aflate în atenția O.N.U., subliniindu-se dorința comună de întărire a conlucrării dintre România și Costa Rica, atît în promovarea obiectivelor Anului Internațional al Tineretului, cît și în privința celorlalte inițiative ale celor două țări pe planul organizației mondiale.
Iloi acțiuni, luări tie poziție pentru încetarea"
cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace
Grecia își reafirmă opoziția față de instalarea 

noilor rachete nucleare în EuropaATENA 4 (Agerpres). — Intr-o scrisoare adresată președintelui Statelor Unite, Ronald Reagan, primul ministru al Greciei, Andreas Papandreu, a reafirmat poziția guvernului său în favoarea reducerii armamentelor nucleare și opoziția față de instalarea in Europa a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune, a anunțat purtătorul de cuvint al guvernului elen. In scrisoarea sa, Papandreu arată îndeosebi că Grecia susține toate propunerile de natură să sporească

posibilitatea realizării unui acord sovieto-american la negocierile de la Geneva.Grecia, președinte în exercițiu al Pieței comune, a propus, in iulie a.c., partenerilor săi comunitari să se pronunțe pentru amînarea cu șase luni a instalării noilor rachete americane în Europa, programată să înceapă în decembrie a.c., pentru a se crea condiții favorabile negocierilor sovieto-americane de la Geneva.
In sprijinul destinderii și colaborăriiVIENA 4 (Agerpres) — In capitala Austriei s-au încheiat lucrările unui seminar organizat de asociațiile care luptă pentru pace din această țară. La manifestare au luat parte reprezentanți ai unor partide politice, organizații sindicale, persoane de diferite vîrste și convingeri politice, dar care își

propun un obiectiv comun : apărarea păcii, lupta pentru dezarmare și destindere în lume. Cei prezenți au examinat mersul pregătirilor pențru marea manifestație pentru pace și dezarmare programată să se desfășoare la Viena la 22 octombrie.
Tineretul vest-german respinge ideea transformării 

țării într-o rampă de lansare a rachetelorBONN 4 (Agerpres) — Sub semnul intensificării acțiunilor tineretului vest-german împotriva pericolului de război și a transformării teritoriului R.F.G. intr-o rampă de lansare a rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune, în orașul Munster se desfășoară lucrările Congresului federal al organizației marxiste de tineret „Spartakus", din Germania occidentală.Reprezentanții Partidului Social- Democrat în Comisia Bundestagu- lui pentru probleme juridice au ce

rut organizarea unei dezbateri asupra problemelor juridice ce apar in legătură cu planul de amplasare pe teritoriul R. F. Germania a noilor rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune de tip „Per- shing-2“. După cum a menționat la Bonn, într-o convorbire cu ziariștii, Alfred Emmerlich, vicepreședinte al fracțiunii parlamentare a P.S.D., scopul unei astfel de dezbateri trebuie să-1 constituie clarificarea problemei concordanței dintre amplasarea pe teritoriul vest-german a noilor rachete americane și Constituția R.F.G.
Pacea nu poate fi clădită pe „echilibrul fricii"

ROMA 4 (Agerpres) — „Noi nu 
dorim o pace bazată pe un echili
bru al fricii, ci pe dreptate și ega
litate, pe o distribuire fustă a bo
gățiilor planetei" — se spune in
tr-un apel pentru pace lansat de 
cetățenii localității italiene Marza- 
botto, din regiunea Emilia-Ro
magna.

Apelul in favoarea păcii a fost 
adresat de populația din Marza- 
botto cu prilejul comemorării vic

timelor nazismului. Cu 39 de ani in 
urmă naziștii au ucis in această 
localitate italiană 1 830 de persoane 
— bărbați, femei și copii. De a- 
tunci, in fiecare an, la Marzabotto 
populația orașului se adună pentru 
a cinsti memoria celor uciși. Parti
cipanta la adunarea comemorativă 
și-au exprimat hotărîrea de a lup
ta împotriva pericolului nuclear, 
pentru pace.


