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Didier Bariani, secretarPreședintele Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, joi, pe Didier Bariani, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Franței, membru al guvernului, care a efectuat o vizită în tara noastră.Oaspetele a mulțumit pentru întrevederea acordată și a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu. din partea președintelui Republicii Franceze, Francois Mitterrand, și a primului ministru. Jacques Chirac, cele mai bune urări de succes in Întreaga activitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită președintelui Franței și primului ministru francez salutul său și cele mai bune urări.
Hans Koschnick, membru

de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Franțeiîn cadrul întrevederii au fost evocate tradiționalele relații de prietenie și colaborare româno-franceze, precum și posibilitățile existente pentru extinderea lor in continuare, îndeosebi pentru dezvoltarea schimburilor economice, a cooperării în producție, in folosul ambelor popoare. al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării între națiuni.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale vieții politice internaționale.Apreciind că situația din Europa și din întreaga lume continuă să fie gravă și complexă, președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că se impune să se facă totul pentru oprirea cursei înarmărilor si încetarea experiențelor nucleare, pentru trecerea la măsuri concrete de dezar

mare. în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru instaurarea in Europa și în lume a unui climat de destindere, securitate, pace. înțelegere și largă colaborare.S-a evidențiat că. pentru însănătoșirea climatului international, o importantă deosebită au eliminarea forței și amenințarea cu forța din relațiile dintre state și reglementarea pe cale pașnică, prin tratative, a conflictelor existente.A fost exprimată dorința României și Franței de a întări conlucrarea pe plan international In soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea.La primire a luat parte loan Totu, ministrul afacerilor externe.A fost de față Michel Rougagnou, ambasadorul Franței la București.
al Prezidiului Partidului Social-Democrat din R.F.G,
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-realizată ritmic, integral, 
la toate sortimentele planificateîn cuvîntarea rostită la deschiderea celui de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, referindu-se la necesitatea întăririi autoconducerii și autogestiunii muncitorești, a aplicării consecvente a mecanismului economico-financiar, sublinia cerința majoră a legării nemijlocite a veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii de realizarea în cele mai bune , condiții a sarcinilor de productie.de acțiunile întreprinse pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor tehnice, materiale și financiare, în vederea sporirii eficienței economice. „Trebuie să pornim permanent de la faptul că veniturile fiecărui om al muncii, ale fiecărui cetățean al patriei trebuie să fie determinate numai și numai do muncă, de contribuția adusă la dezvoltarea țării" — spunea secretarul general al partidului.Cu alte cuvinte, pentru a se cîștiga trebuie să se muncească pe măsură, dar nu oricum și în orice condiții, ci numai pentru ceea ce este realmente util societății, este prevăzut în plan și în contractele economice. Această precizare se dovedește necesară întrucit în activitatea unor întreprinderi s-a putut sesiza tendința de a nu se produce întotdeauna produsele sau sortimentele de care este absolută nevoie, ci, din dorința de a sa face planul cu orice preț, se consumă materiale și muncă pentru alte produse mal puțin importante sau care nu au desfacere asigurată. Pentru a preveni asemenea practici și a îndrepta eforturile întreprinderilor spre realizarea riguroasă a producției fizice planificate, recent, în cadrul mecanismului legislativ al retribuirii muncii in acord global, a fost adoptat un decret al Consiliului de Stat prin care se Îmbunătățește și se completează un decret anterior (nr. 336/1983) privind calcularea, eliberarea și controlul utilizării fondului de retribuire a muncii.Rolul prevederilor din ultimul de- eret aprobat este, in esență, acela de a asigura corelarea drepturilor de retribuire individuale, determinate pe baza cantităților fizice obținute, a criteriilor specifice (cum sînt : indicele planificat de valorificare a materiilor prime sau de scoatere a produselor și ponderea planificată a producției de calitate superioară) și a condițiilor de acordare integrală a sumelor cuvenite (cum ar fi : încadrarea în indicele planificat de utilizare a mașinilor și instalațiilor și în consumurile specifice normate) cu fondul de retribuire și cu numărul de personal muncitor. Concret, potrivit noilor reglementări, 

în industrie fondul de retribuire planificat pentru întregul personal retribuit în acord, exclusiv personalul din conducerea unității, se calculează în raport cu gradul de realizare, pe ansamblul unității respective, a producției fizice, corectat cu o cotă de 0,5 pentru fiecare procent de depășire a numărului mediu de personal, in situația nerealizării productivității muncii (determinată prin calcul cumulat de la Începutul anului de plan). De asemenea, sumele ce se cuvin potrivit legii pentru depășirea producției de export și a criteriilor specifice se pot elibera de bănci peste fondul de retri

buire calculat conform prevederilor noului decret.Pentru explicarea semnificației reglementărilor cuprinse în acest act normativ, de această dată ne vom referi la problemele legate de calculul fondului de retribuire pentru întregul personal retribuit în acord, exclusiv personalul din conducerea unității — pentru care stnt stabilite reguli distincte.Prin decret se statuează obligația tuturor unităților economice de a realiza toate produsele și sortimentele prevăzute în plan, potrivit contractelor încheiate, urmărlndu-se îndeplinirea cu prioritate a producției fizice destinate exportului. Se poate afirma pe drept cuvînt că producția fizică este principalul Indicator în funcție de care se stabilesc veniturile pentru munca In acord global, alături de celelalte criterii și condiții prevăzute de lege. Alegerea producției fizice ca indicator de bază in acordarea, calcularea și eliberarea fondului de retribuire a pornit de la realitatea că aceasta exprimă cel mai bine eforturile depuse de fiecare colectiv pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, in concordanță cu cerințele generale ale economiei naționale. în fond, economiei noastre naționale ti sint necesare valori de Întrebuințare concrete, în structura și cantitățile prevăzute tn plan, de calitate corespunzătoare, competitive pe piața externă.Plecind de la ideea că fiecare întreprindere este, pe de o parte, producător de valori de întrebuințare,
(Continuare în pag. a IlI-a)
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președintele Comisiei pentru relații internaționale a P.S.D.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, 18 septembrie, pe Hans Koschnick, membru al Prezidiului Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, președintele Comisiei pentru relații internaționale a P.S.D., aflat in vizită in țara noastră.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise, din partea președintelui Partidului Social-Democrat din R. F. Germania, Willy Brandt, un mesaj de salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită președintelui P.S.D. din R.F. Germania salutul său, împreună cu urări de succes în activitatea sa.în timpul întrevederii a fost evocată evoluția ascendentă « relațiilor dintre P.C.R. șl P.S.D. și s-a exprimat dorința ca aceste raporturi să se dezvolte in continuare. Totodată, s-au evidențiat posibilitățile existente pentru dezvoltarea mai intensă a conlucrării dintre România și R.F. Germania, pentru extinderea cooperării în producție, precum și
Delegația Mișcării Patriotice de Renaștere Națională (P. R. 0. N.) din R. P. PolonăTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației si Unității Socialiste, a primit, joi, delegația Mișcării Patriotice de Renaștere Națională (P.R.O.N.) din R.P. Polonă, condusă de Jan Dobraczynski, președintele Consiliului Național al Mișcării, aflat în vizită in țara noastră.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut din partea tovarășului Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone. Totodată, oaspetele a exprimat mulțumiri pentru întrevederea acordată. pentru posibilitatea oferită de a vizita țara noastră și de a cunoaște realizările poporului român în construcția socialismului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu • 

pentru intensificarea schimburilor comerciale.Abordindu-se o serie de probleme ale vieții internaționale, s-a apreciat că, în actualele împrejurări, cînd situația se menține deosebit de gravă și continuă să crească pericolul unui nou război mondial, se impune ca toate statele, partidele politice și forțele sociale progresiste de pretutindeni să acționeze cu hotărîre pentru trecerea la măsuri reale de dezarmare, și în primul rind de dezarmare nucleară, de asigurare a păcii. în acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că în primul rlnd țările și popoarele europene, precum și celelalte state ale lumii, trebuie să-și asume o răspundere mai mare și să acționeze pentru realizarea dezarmării, pentru reluarea și consolidarea politicii de destindere, securitate, pace. înțelegere și colaborare internațională. A fost reliefată însemnătatea deosebită a creării unor zone lipsite de arme nucleare și chimice în Balcani. în nordul și centrul Europei, ca și pe alte continente.S-a subliniat că este imperios necesar să se facă totul pentru reglementarea numai pe cale pașnică.
mulțumit și a rugat să fie transmise tovarășului Wojciech Jaruzelski salutul său călduros și cele mai bune urări.în timpul întrevederii a fost relevat cursul pozitiv al relațiilor de prietenie și colaborare româno- polone — pe plan politic, economic, tehnico-științific și in alte sfere de activitate — și a fost exprimată hotărîrea comună de a se acționa tn continuare pentru dezvoltarea și mai puternică a acestor relații, spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului, păcii si înțelegerii in lume. S-a evidențiat rolul însemnat ce revine F.D.U.S. și P.R.O.N. în soluționarea problemelor economice și sociale din cele două țări, în mobilizarea maselor de oameni ai muncii la conducerea societății. Totodată, a fost relevată contribuția pe care cele două organizații o pot aduce la întărirea legăturilor de prietenie si colaborare româno-polone.Au fost discutate, de asemenea. 

prin tratative, a problemelor litigioase dintre state, a tuturor stărilor de încordare și conflict existente în diferite regiuni ale globului.In cadrul convorbirii a fost subliniată. de asemenea, necesitatea lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice mondiale. In acest context, tovarășul, Nicolae Ceaușescu a relevat importanța organizării unei conferințe internaționale. în cadrul O.N.U.. la care să participe, cu drepturi egale, toate tarile, în curs de dezvoltare, cit și cele dezvoltate. în vederea realizării unui acord și a unor înțelegeri menite să favorizeze progresul economic și social al tuturor popoarelor.In cursul întrevederii s-a evidențiat necesitatea asigurării unei largi colaborări îritre partidele comuniste, socialiste, social-democrate. intre forțele progresiste și democraticele pretutindeni în vederea soluționării marilor probleme ale lumii contemporane. și în primul rind a problemei dezarmării, asigurării păcii și independentei popoarelor.La primire a participat tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
unele aspecte ale vieții politice internaționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a se face totul pentru întărirea conlucrării tuturor popoarelor, a forțelor Înaintate. realiste de pretutindeni pentru oprirea cursului periculos al vieții internaționale, spre încordare și război, pentru trecerea la măsuri practice, eficiente de dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleară, pentru lichidarea, pe calea tratativelor. a conflictelor și stărilor da încordare existente în diferite regiuni ale planetei, pentru instaurarea unui climat trainic de destindere, securitate, pace și colaborare în Europa și în întreaga lume.La primire a participat tovarășa Tamara Dobrin, președinte al Biroului Executiv al Consiliului Național al F.D.U.S.A fost de fată Michael Szczerski. însărcinatul cu afaceri ad-interim al Poloniei la București.

TELEGRAMA ADRESATA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la simpozionul ,,600 de ani 
de la urcarea pe tron a Marelui Mircea Voievod"

MESAJUL
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

președintele Republicii Socialiste România,

Mult iubite ți stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,Participanții la simpozionul brganizat la Tîr- goviște, străveche cetate de scaun, cu prilejul aniversării a 600 de ani de la venirea în fruntea Țării Românești a Munteniei a Marelui Mircea Voievod, vă adresează, din adîncul inimilor, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, strălucit revoluționar patriot, ilustru conducător de tară și popor, continuator al luptei marilor înaintași pentru afirmarea liberă, suverană a patriei noastre în rîndul statelor lumii, prinosul celor mai alese simțăminte de dragoste, stimă și respect pentru neobosita și prodigioasa activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și poporului, pentru mobilizarea și unirea uriașelor energii creatoare ale națiunii noastre in ampla operă de edificare a unei țări puternice, prospere, libere și demne pe vatra străbună.Folosim și acest prilej pentru a vă exprima întreaga noastră admirație și recunoștință pentru contribuția dumneavoastră hotăritoare la cunoașterea și înțelegerea, în lumina adevărului științific, in spiritul materialismului dialectic și Istoric, a trecutului nostru național, la elaborarea și fundamentarea unor concluzii care au deschis un larg cîmp de afirmare stiintei istorice românești. Prin strălucita și larg cuprinză- toarea dumneavoastră concepție asupra istoriei noastre unice și unitare, prin tezele noi privind interpretarea fenomenelor trecutului, prin tenacitatea și consecventa cu care ați acționat pentru înlăturarea ideilor dogmatice, simplificatoare, denaturate, a înțelegerii rigide, conjunctura- le, preconcepute a evenimentelor, ați redat poporului român istoria sa națională in întreaga ei frumusețe și măreție, ați făcut ca aceasta să devină o adevărată carte de învățătură si educație, așa cum prin veacuri au năzuit cei mai luminați dintre înaintași.Sub semnul înaltei prețuiri a istoriei poporului român, comunicările prezentate in cadrul simpozionului au relevat faptul că luptele purtate sub conducerea Marelui Mircea Voievod pentru independentă și unitate statală au reprezentat un moment crucial in dezvoltarea poporului român, inriurind pentru multe secole cursul istoriei acestuia. Victoriile repurtate de poporul român în vremea marelui voievod împotriva cotropitorilor străini au asigurat — într-o epocă in care de pe harta Europei, sub loviturile Imperiului otoman, au dispărut numeroase state ca entități politice de sine stătătoare — păstrarea ființei de stat a tării și, prin aceasta, a condițiilor necesare liberei dezvoltări a poporului nostru, progresului său social-economic. Totodată, s-a subliniat că in timpul glorioasei domnii a Marelui Mircea Voievod tara a cunoscut o perioadă de puternică consolidare a orga- k

nizării statale, de intensă dezvoltare a vieții economice, de remarcabilă înflorire a artei și culturii.In comunicările susținute s-a evidențiat faptul că in eroica luptă pentru apărarea neatir- nârii. Marele Mircea Voievod s-a bazat pe ridicarea întregului popor, bătăliile purtate, sub conducerea sa, dobîndind un profund caracter popular și național. S-a subliniat, totodată, că în eforturile pentru păstrarea libertății pămintu- lui strămoșesc, demnul înaintaș al istoriei a realizat o strînsă colaborare cu celelalte țări române. lupta comună a Țării Românești a Munteniei. Țării Românești a Moldovei și Țării Românești a Transilvaniei dovedindu-se în perioada ce a urmat un factor hotăritor in obținerea iz- binzilor noastre in dreapta luptă pentru libertate și independentă. în cadrul simpozionului s-a relevat faptul că sub conducerea marelui domnitor poporul român a constituit un puternic scut de apărare a libertății multor popoare din Europa, amenințate de Imperiul otoman, stăvilind pentru decenii întregi înaintarea acestuia spre inima Europei, ceea ce conferă domniei sale o uriașă valoare și semnificație internațională.Cu vii simțăminte de mîndrie patriotică, comunicările au evidențiat adevărul că tot ceea ce au visat mai înălțător înaintașii, sublimul ideal al independenței — căruia Marele Mircea Voievod i-a consacrat întreaga sa viață — și-au aflat în anii socialismului, cu deosebire în epoca Inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, de cînd la conducerea destinelor națiunii noastre socialiste vă aflati dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, suprema lor împlinire. Constituie pentru noi, cei de azi, un puternic motiv de mîndrie faptul că la vremurile noi pe care le cerea tara In urmă cu 21 de ani, in fruntea destinelor naționale ați fost ales dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe secretar general, în înaltele dumneavoastră virtuți de comunist, de patriot înflăcărat, de strălucit conducător, cu -amplă și profundă viziune a dialecticii fenomenelor politice contemporane, fiind întruchipate cele mai alese însușiri ale poporului nostru, un om născut de istorie pentru a făuri istorie. Marcati de personalitatea dumneavoastră, acești ani au însemnat perioada cea mai înfloritoare din întreaga existență a poporului român, răstimpul In care țara a străbătut un lung și glorios drum, a înaintat în ritmuri fără precedent spre culmile de lu
PARTICIPANȚII LA SIMPOZIONUL DE LA TIRGOVIȘTE 
„600 DE ANI DE LA URCAREA PE TRON A MARELUI 

MIRCEA VOIEVOD”

mină ale civilizației comuniste, asigurîndu-se sporirea necontenită a avuției naționale și a forței economice a țării, întărirea coeziunii întregii națiuni — trainice temelii ale independenței patriei noastre.în comunicări au fost relevate, totodată, activitatea prodigioasă a tovarășei Elena Ceaușescu desfășurată în conducerea partidului și statului. personalitatea sa remarcabilă ca om politic și savant de largă recunoaștere internațională, excepționala sa contribuție la progresul științei, învătămintului și culturii românești, la întărirea independentei și creșterea prestigiului patriei noastre pe toate meridianele globului.Participanții la simpozionul de la Tirgoviște aduc, totodată, un vibrant omagiu vastei și susținutei activități internaționale pe care o desfășurați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru afirmarea dreptului popoarelor la independență șl suveranitate, la dezvoltare de sine stătătoare, pentru apărarea păcii, pentru încetarea cursei înarmărilor. Mindri de faptul că astăzi România se bucură în lume de un imens prestigiu, că președintele său este considerat pretutindeni în lume „Eroul României", „Eroul păcii", folosim acest prilej pentru a face auzit cu putere glasul nostru unanim în sprijinul noii și generoasei inițiative de pace a României, a marelui său conducător, inițiativă care conferă o nouă și strălucită ilustrare a vocației multimilenare de pace, înțelegere și colaborare a poporului nostru.Răspunzind mobilizatoarelor îndemnuri pe care le-ati adresat întregii noastre națiuni de la tribuna recentului forum al democrației muncitorești revoluționare, tn acest moment in care celebrăm — intr-o perioadă, de efervescentă creație istorică a poporului, într-o epocă eroică purtînd numele strălucitului său ctitor, „Epoca Nicolae Ceaușescu" — împlinirea a șase veacuri de la înscăunarea Marelui Mircea Voievod, ingăduiți-ne să dăm glas legămintului nostru de a cinsti glorioasele fapte ale trecutului prin muncă plină de dăruire și abnegație. de a acționa permanent In spirit revoluționar. pentru a transpune in viată istoricele hotărîri ale Congresului al XlII-leș al partidului. pentru a scrie, prin fapte, noi și luminoase pagini In marea carte a Istoriei patriei, pentru ca România socialistă să urce pe noi trepte de progres, bunăstare și civilizație, să se afirme ca o patrie a demnității, libertății și independenței.

Dragi prieteni tineri,Îmi face o deosebită plăcere să adresez tuturor participanților la Seminarul internațional „Tineretul și pacea" un călduros salut, împreună cu cele mai bune urări de succes in desfășurarea acestei importante manifestări.Organizat în cadrul manifestărilor ce marchează „Anul Internațional al Păcii" în România, Seminarul internațional „Tineretul și pacea" își propune să dezbată probleme de cea mai mare importantă pentru viața și viitorul tineretului, pentru toate popoarele lumii — pacea, dezarmarea și edificarea pe planeta noastră a unei lumi fără arme și fără războaie.După cum este cunoscut, viața internațională se caracterizează in prezent printr-o Încordare deosebit de gravă ca urmare a continuării cursei înarmărilor, a menținerii și chiar amplificării unor conflicte și stări de tensiune în diferite regiuni ale globului, prin folosirea forței și amenințarea cu forța, prin amestecul în treburile interne ale altor popoare. Toate acestea fac să crească și mai mult pericolul unui nou război mondial, care, in condițiile actuale, s-ar transforma inevitabil într-o catastrofă nucleară ce ar duce la distrugerea a înseși condițiilor pentru existenta vieții pe planeta noastră.Iată de ce se poate afirma cu toată tăria că problema fundamentală a epocii contemporane o constituie oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, inlăturarea pericolului unui război nuclear nimicitor. In actualele împrejurări internaționale nu există problemă mai importantă decît dezarmarea și pacea ! Este necesar să se facă totul pentru unirea eforturilor popoarelor, ale forțelor progresiste, realiste de pretutindeni, pentru a pune capăt politicii de înarmări, atît pe Pămînt cit și in Cosmos, pentru a apăra dreptul suprem âl oamenilor, al națiunilor — la viată, la pace, la existentă liberă și demnă.In fata acestor grave realități, tineretul de pretutindeni — care reprezintă o uriașă forță a progresului și păcii — trebuie să-și strîngă și mai puternic rindu- rile, să conlucreze larg pentru ca, Împreună cu popoarele lor. să oprească mersul spre catastrofă al omenirii, să impună un curs nou in viata internațională — spre destindere, dezarmare și pace. Pe deasupra oricăror deosebiri de convingeri politice, ideologice și filozofice, tînăra generație trebuie să spună un NU hotărit politicii de înarmări, politicii, de încordare și război. Tineretul — care. în orice confruntare militară, a dat. întotdeauna, cel mai greu tribut de singe — trebuie să se afle în permanentă în primele rînduri ale luptei popoarelor pentru pace, pentru a-și asigura un viitor pașnic. în care să-și poată vedea împlinite aspirațiile sale fundamentale de libertate și independență, de progres, să-și pună larg In valoare capacitățile creatoare, să se afirme plenar tn toate domeniile de activitate.Tineretul de pretutindeni este vital interesat să acționeze cu toate forțele pentru a se ajunge Ia înțelegeri concrete și Ia măsuri practice de dezarmare, de înlăturare a rachetelor și a oricăror arme nucleare din Europa și din lume, de reducere, tn același timp, a armelor convenționale, a trupelor și cheltuielilor militare, care au ajuns In acest an la enorma sumă de 1 000 miliarde de dolari. Uriașele resurse materiale. tehnico-științifice și umane care se cheltuiesc astăzi pentru înarmări trebuie să fie puse In slujba vieții, a progresului, a soluționării unor probleme care afectează profund viața multor popoare ale lumii, îndeosebi a tineretului — cum șînt șomajul, foametea, bolile, analfabetismul — pentru sprijinirea eforturilor țărilor tn curs de dezvoltare tn vederea lichidării ră- mînerii în urmă.Dind expresie înaltei sale responsabilități față de prezentul și destinele omenirii, ale tinerei generații, România socialistă s-a pronunțat și militează cu con
NICOLAE CEAUȘESCU

secvență pentru măsuri eficiente de oprire a cursei înarmărilor, pentru realizarea unui program complex de dezarmare, care, avind în centrul său lichidarea armelor nucleare, să asigure reducerea, în același timp, a armelor convenționale, a efectivelor șl cheltuielilor militare. In acest spirit, țara noastră consideră că ar avea o mare însemnătate dacă o serie de state, cu deosebire din Europa, ar trece la o reducere unilaterală a efectivelor, armamentelor și cheltuielilor militare. In cursui acestei luni. Congresul oamenilor muncii — marele forum al democrației noastre muncitorești revoluționare, la care au participat peste 11 000 de delegați — a hotărît ca România să treacă, Încă din acest an, la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. Congresul a hotărît să supună întregului popor, In cadrul unui referendum, aceste măsuri, care dau expresie concretă dorinței de pace și voinței nestrămutate a României de a sa trece la înfăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare. Apreciem că o astfel de măsură, luată și de alte state, ar constitui un bun început care ar spori posibilitățile de a se ajunge, Intr-un timp cît mai scurt, la acorduri corespunzătoare de dezarmare.Ne pronunțăm, totodată, pentru încheierea cu înțelegeri corespunzătoare a Conferinței' de la Stockholm privind măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare, precum și a negocierilor de la Viena referitoare la reducerea armamentelor și a trupelor în centrul Europei — ceea ce ar contribui la întărirea încrederii, colaborării și păcii pe continent.Milităm, de asemenea, ferm pentru dezvoltarea înțelegerii și colaborării in Balcani, pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și colaborării, fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine. Sprijinim crearea unor asemenea zone în nordul, centrul Europei și In alte regiuni ale lumii.Avînd in vedere situația economică mondială gravă, care afectează profund. îndeosebi țările în curs de dezvoltare, România consideră că este necesar să se acționeze cu toată hotărirea în vederea lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale, bazată pe deplină egalitate și. echitate, pentru soluționarea globală a problemei datoriilor externe, care împovărează tot mai grav țările in curs de dezvoltare.în fața popoarelor, a lumii de azi stau probleme deosebit de grave și complexe. Noi avem însă convingerea că, acționînd unite, popoarele dispun de forța necesară pentru a asigura soluționarea constructivă a acestor probleme, pentru a impune pacea, dezarmarea, afirmarea unor relații noi în viața internațională, de egalitate, de respect al independenței și suveranității naționale, de neamestec în treburile interne ale altor popoare. Tineretul de pretutindeni trebuie să se încadreze cu toate forțele sale in această luptă, să-și aducă întreaga contribuție la promovarea nobilelor idealuri și năzuințe ale omenirii, de pace, colaborare și înțelegere deplină între toate națiunile lumii.Doresc să relev, cu multă satisfacție, că tineretul României socialiste — care, în deplină unitate cu întregul popor, participă activ și entuziast la opera de edificare a noii orînduiri — militează cu hotărîre și responsabilitate pentru pace și dezarmare, pentru o largă colaborare internațională. Animat de aceste nobile idealuri, tineretul român va participa și In viitor, cu toate forțele, alături de tînăra generație de pretutindeni, la lupta comună consacrată dezarmării și păcii, instaurării unui climat trainic de colaborare, securitate și pace pe planeta noastră.Avînd convingerea că Seminarul internațional „Tineretul și pacea" se va înscrie ca o nouă contribuție la unirea și impulsionarea eforturilor tinerei generații In lupta pentru pace și dezarmare, pentru un viitor fericit, de libertate, independență și progres, urez succes deplin lucrărilor sale 1
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RĂSPUNDERE
„Electroputere". Pentru oamenii întregii țări acest nume a devenit de mult timp sinonim cu cel al puternicelor locomotive electrice, care străbat necontenit magistralele de cale ferată ale României. Dar — chiar dacă s-a transformat in renume — această identitate, luată în sine, ar putea să restringă imaginea reală a participării marelui colectiv muncitoresc craiovean la dezvoltarea economico-socială a țării. De fapt, nu există platformă industrială sau ramură de producție, sursă de energie sau șantier de construcții, sistem de irigații sau de transport urban, sondă sau mină, ansamblu de locuințe sau dotări social-edilitare în care Bă nu se regăsească, într-o formă sau alta, produsele celor de la „Electroputere". O întreprindere în continuă și viguroasă dezvoltare, al cărei volum de producție se va dubla pină la sfîrșitul acestui cincinal ; o citadelă a spiritului' revoluționar și responsabilității muncitorești în perpetuu efort de creație, de modernizare, de autodepășire, urmărind cu iscusință și hărnicie realizarea și depășirea performantei de nivel mondial. Un colectiv a cărui forță de acțiune izvorăște din calitatea da producători, proprietari și beneficiari a membrilor săi, din participarea lor la conducere, la decizie, ca și la înfăptuirea hotăririlor.

Dinamism, 
operativitate, 

acțiuneDe Îndată ce-1 întîlnești, de îndată ce-1 vezi la lucru pe președintele consiliului oamenilor muncii de la „Electroputere“, îți dai seama că al de-a face cu un om dinamic, un om al acțiunii în deplină cunoștință de cauză. Intr-adevăr. Paul Streinu — lucrînd aici ca muncitor, așa cum spune, „de mai bine de 30 de ani, adică dintru începuturi'1 — cunoaște de la cele mal intime și mai mici amănunte pină la cele mal mari și importante aspecte „pulsul" uzinei...— Și totuși...— Totuși, nu există o singură zl In care să nu simt nevoia de a lua din nou și din nou acest puls. Și fac acest lucru cunoscind situațiile concrete de la cit mai multe locuri de muncă și pe cele centralizate la centrul de calcul electronic, ascultind părerea cit mai multor oameni și analizînd munca tuturor sectoarelor importante, ocuplndu-mă atît de problemele curente cit și de cele vi- zind perspectiva. Așa cum spune o vorbă mai de demult, nouă, membrilor consiliului oamenilor muncii, nu trebuie să ne fie străin nimic din ceea ce Înseamnă.........Electroputere".Și nu doar „Electroputere" în sine, ci și în ansamblul economiei națio-
cri/ice “

Probleme ale ocrotirii sănătății
RĂSPUNS FERM, MĂSURI EFICIENTE

ln cîteva din articolele apărute în 
„Scinteia", sub genericul „Probleme 
ale ocrotirii sănătății", au fost sem
nalate unele deficiențe constatate in 
rețeaua de ocrotire a sănătății. Ast
fel, in ancheta intitulată „Misiunea salvării nu este... suplinirea medicilor navetiști de la sate", apărută in 
numărul 13.604, se critica faptul că 
in unele comune din județul Călă
rași, deși există încadrat un număr 
corespunzător de medici, nu se asi
gură in toate cazurile permanenta 
asistenței sanitare, inregistrindu-se 
absențe îndeosebi din cauza navetis- 
mului. In legătură cu aceste consta
tări, Direcția sanitară a județului 
Călărași ne-a trimis un răspuns 
prompt din care relatăm :„Direcția sanitară județeană a analizat cu responsabilitate cele sesizate in ancheta ziarului, care se confirmă în totalitate. Ca urmare, direcția sanitară și conducerile spitalelor teritoriale au intensificat activitatea de control la nivelul dispensarelor medicale, in special în cursul după-amiezei și nopții, în zilele de duminică și sărbători legale. Menționăm că pentru cei ce s-au abătut de la norma asigurării permanenței asistenței medicale în teritoriul arondat s-au luat măsuri ferme de sancționare pe linie administrativă și în cadrul colegiului de disciplină al personalului sanitar. De asemenea, direcția sanitară, cu sprijinul consiliului popular județean ți al organelor comunale se va preocupa mai îndeaproape de crearea condițiilor de muncă și viață pentru corpul medico-sanitar care activează în dispensarele comunale. Mulțumim redacției ziarului „Scînteia" pentru sprijinul acordat și asigurăm că pe viitor permanența asistenței sanitare In teritoriul județului Călărași se va îmbunătăți continuu."

In legătură cu o altă anchetă, in
titulată „Dispensare de cartier nu Înseamnă periferia rețelei sanitare" 
(Scinteia, nr. 13 667) întreprinsă in 
municipiul Galați, Direcția sanitară 
a județului Galați ne-a dat la nndul 
său. in termenul legal, următorul 
răspuns :„Vă informăm că acest material a fost analizat cu simț de răspundere în consiliul oamenilor muncii al direcției sanitare județene, cu participarea tuturor factorilor de răspundere din unitățile sanitare, în adunările generale ale oamenilor muncii din spitale, precum și în ședințele de instruire cu medicii de dispensare din fiecare teritoriu de spital. Pentru remedierea deficiențelor constatate la dispensarul nr. 17, s-au luat operativ măsuri de igienizare a unității și dotare cu mobilier corespunzător. In locul doctoriței Banu Vasilica a fost numit un olt medic titular, iar cadrele medii au fost mutate disciplinar și sancționate administrativ. La dispensarul nr. 18, dr. Ciuruchian Lev a fost mutat la o altă unitate, în locul său fiind numit un nou medic."

După ce se fac cunoscute unele 
măsuri administrative si disciplina
re. in continuarea răspunsului se 
arată :„Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și funcționalității în unele dispensare, direcția sanitară județeană, cu sprijinul organelor locale, a luat măsuri de remediere, dezafecta-

ȘI EFICIENTĂ 1N IM PENTRU NOU
nale. Iar pe baza rezultatelor — mai ales din ultimul timp — îndrăznesc să vorbesc chiar de ansamblul relațiilor economice internaționale.— Așadar, totul pornește de la cunoaștere...— Pornește, e bine zis. Deoarece urmează ceea ce este mai important : acțiunea. De calitatea cunoașterii și de cea a acțiunii depind întru totul rezultatele întregii munci.— Ce înseamnă, tovarășe președinte. calitate în acțiunea consiliului oamenilor muncii 7— In spiritul înaltelor cerințe formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la cel de-al III-lea Congres al oame

Însemnări privind prezenta consiliului oamenilor 
MUNCII IN VIATA UNEI MARI UZINE CRAIOVENE

nilor muncii, marele forum al democrației noastre muncitorești revoluționare, aceasta înseamnă : dinamism, operativitate, participare, măsuri temeinic fundamentate, urmărirea fermă a îndeplinirii lor. De altfel. fiecare întrunire a forului nostru de conducere colectivă începe cu analiza Îndeplinirii hotăririlor precedente. Altminteri, ne-am călca mereu pe urme, și am ajunge să batem pasul pe loc. Nici nu s-ar mai putea vorbi despre eficiență...— Se poate înțelege că totul funcționează perfect ?— Nicidecum. Se poate înțelege doar că ne străduim continuu să ne perfecționăm munca, metodele. Una dintre aceste metode este dezbaterea celor mai Importante probleme în reuniuni comune ale biroului comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii. în acest cadru am analizat modul în care se îndeplinesc programele de modernizare șl de organizare științifică a producției și a muncii, stadiul pregătirilor de iarnă. înfăptuirea măsurilor de creștere a productivității muncii și alte aspecte privind solutionarea problemelor de muncă și de viață ale colectivului nostru.— Vorbeați despre eficientă...— Aș ilustra-o printr-un singur argument : pină la 1 septembrie planul producției-marfă a fost depășit cu aproape 60 milioane lei. Este un rezultat al activității comuniștilor din cele 90 organizații de bază de la „Electroputere", al muncii pline de dăruire, de spirit revoluționar al întregului nostru colectiv.

re și destinare de noi spații pentru cele cîteva dispensare necorespunzătoare din municipiul Galați.Pătruns de importanța problemelor negative supuse spre analiză în articolul publicat, colectivul de conducere al Direcției sanitare a județului Galați, în numele întregului personal sanitar, mulțumește redacției ziarului „Scinteia", asigură că va face totul pentru ca aspecte de genul celor relatate să nu mai poată fi întîlnite în activitatea noastră."
Răspunsuri concrete, judicioase ce 

denotă receptivitate si responsabili
tate, interes si dorință de remediere 
a deficiențelor sesizate, preocupare 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
ocrotire a sănătății oamenilor muncii.

Ion MARIN

O cerință a democrației socialiste
REZOLVAREA PROMPTĂ, TEMEINICĂ 

A SCRISORILOR OAMENILOR MUNCII
Răspuns cu omisiuni„Mă adresez și ziarului „Scînteia" deoarece soluționarea sesizărilor trimise de mine și de alți locuitori ai comunei noastre unor organe de partid și de stat județene, in legătură cu abateri și nereguli din activitatea primarului Ion Stratulat, a vicepreședintelui consiliului popular, Petru Moroca, a secretarului biroului executiv, Ion Lădaru, și a altor cadre din localitate se tergiversează de foarte multă vreme — afirmă intr-o scrisoare adresată redacției Viorica Munteanu, secretar adjunct al comitetului comunal de partid Găiceana, județul Bacău. Deși in cîteva rînduri s-au deplasat, de la județ, mai multe colective care au constatat justețea sesizărilor, continuă autoarea, se întirzie în mod nejustificat discutarea concluziilor și aplicarea măsurilor corespunzătoare, incit să se asigure înlăturarea neajunsurilor și întărirea muncii de partid în cadrul organizației noastre comunale".In referatul de răspuns al Comitetului județean Bacău al P.C.R., căruia redacția i-a trimis scrisoarea spre soluționare, se arată că, intr- adevăr, s-au confirmat abaterile și neregulile săvirșite de primarul comunei Găiceana. Deși mai fusese sancționat, cu vot de blam, și primise un sprijin concret pentru a-și îmbunătăți activitatea, el a continuat să comită diferite abuzuri si să încalce disciplina de partid. (A

Din resursele secundare ale pădurii - 
venituri importanteLa o scrisoare adresată ziarului, privind mai buna valorificare a fructelor de pădure și producerea lemnului pentru celuloză, Ministerul Silviculturii, for la care a fost trimisă spre soluționare, a răspuns arătind că recoltarea fructelor de pădure și a ciupercilor, a plantelor medicinale, creșterea albinelor, a

Exigență 
în valorificarea 

resurselorMaistrul Uie Popa, inginerul Dumitru Drăgănescu, sculerul Ion Viju- lie sint trei dintre cei ce au pus la inimă problema folosirii utilajelor cu care este înzestrată întreprinderea :— Cum se poate ca bunătate de mașini să nu intre la timp in funcțiune ?— Nu putem Îngădui nici ca, din comoditate sau din nepricepere, să existe utilaje folosite sub capacitatea lor maximă...

— Noi răspundem In primul rlnd de utilizarea mijloacelor din dotare ; asta înseamnă că noi trebuie să acționăm în primul rînd.Atitudinea lor exigentă a fost exprimată mai întli in cadrul comisiei care se ocupă de problemele productivității muncii, organizării științifice a producției și a muncii, al cărei președinte, ing. Ion Lupulescu, ne relatează :— Această inițiativă a membrilor comisiei noastre a declanșat o vastă acțiune. Au fost inventariate toate utilajele folosite necorespunzător. Pornind de la realități, pe baza unei analize științific fundamentate, s-a pregătit un material care a fost dezbătut In consiliul oamenilor muncii. Aici s-au adoptat hotărîri, au fost stabilite măsuri concrete, operative care au și fost aduse la Îndeplinire,— Un exemplu concret T. — Darea în funcțiune a Instalației de Încălzire prin curent! de Înaltă frecventă pentru piese de contact, care asigură o înaltă calitate și productivitate. Aș mai putea adăuga multe alte exemple, dar altceva mi se pare mai important...— Vă rugăm, ce anume ?— Crearea in întreaga Întreprindere a unui puternic curent de opinie în privința tot mai bunei folosiri a utilajelor. Aceasta este o sursă inepuizabilă a creșterii productivității muncii, a sporirii producției. Cred că — așa cum au arătat și lucrările celui mai reprezentativ forum al democrației muncitorești revoluționare, Congresul al III-lea al oamenilor muncii — tocmai în valorificarea unor asemenea resurse stă puterea colectivului nostru.
Școala autodepâșiril
O altă comisie a consiliului oamenilor muncii se ocupă de problemele de aprovizionare, desfacere și export. Președinta acesteia, economista Maria Silvestru, are argumente prin care demonstrează sporirea continuă a ponderii activității desfășurate :— Dacă luăm numai activitatea de export, trebuie să arătăm că anul acesta contractele cu partenerii din străinătate au crescut cu 65,7 la sută față de anul trecut, din care 61,5 la sută la locomotive, 292,9 la sută la transformatoare, 156,8 la sută la utilaje — toate produse cu înalte performante tehnice. In aceste importante creșteri este implicată și activitatea comisiei noastre.— In ce fel ?— Să pornim de la un exemplu. Cu cîtva timp în urmă s-a primit de la un partener din străinătate solicitarea de a executa un transformator de măsură cu caracteristici tehnice cu totul deosebite. „Păi, așa ceva nu s-a mai făcut nici Ia noi și nici în altă parte în lume" au zis unii Ia început. „Nu s-a mai făcut, dar noi putem face" au replicat frezorul Dumitru Strejescu, inginerul Claudiu Mitruț, economistul Valentin Oprișiu și alți membri 

folosit fără drept unele suprafețe de teren ale C.A.P. și consiliului popular. a debitat material lemnos la circularul cooperativei fără să plătească contravaloarea serviciilor, a închiriat abuziv sălile căminului cultural la tarife stabilite de el etc.). Se mai menționează că primarul se comporta dur în relațiile cu oamenii, tărăgăna soluționarea problemelor ce interesau bunul mers al localității, se ocupa mai mult de rezolvarea chestiunilor personale. în finalul răspunsului se precizează că plenara comitetului comunal de partid din luna august a.c., dezbătind faptele săvirșite de I.. Stratulat, a hotărît schimbarea sa din funcție, precum și suspendarea pe termen de 3 ani a dreptului de a îndeplini funcții de conducere pe linie de partid sau de stat. Sint, totodată, în curs de finalizare și - alte măsuri, care vor duce la îmbunătățirea muncii de partid în această comună.Răspunsul este insă incomplet, deoarece din el nu rezultă : a) dacă au fost clarificate toate faptele cuprinse în sesizare (neajunsurile din activitatea vicepreședintelui consiliului popular, a secretarului biroului executiv ș.a.) ; b) în ce mod au fost recuperate pagubele provocate avutului obștesc ; c) cine se face vinovat de tergiversarea, luni in șir, a soluționării acestui ‘ caz — care trebuia de mult soluționat.
viermilor de mătase, a tăurașilor reprezintă îndatoriri de serviciu ale personalului silvic. în anii cu fruc- tificație mai slabă la fructe de pădure și ciuperci comestibile din flora spontană, s-a propus și s-a aprobat ca Ministerul Silviculturii să livreze și unele cantități de lemn pentru celuloză, lemn (de carpen, mestea- 

a! comisiei noastre. împreună am luat legătura cu membrii comisiilor care se ocupă de progres tehnic, de eficiența economică, precum și cu compartimentele de creație și cu institutul nostru de cercetări științifice. I-am antrenat la muncă. A fost o mare investiție de creativitate tehnică. Acuni, modelul este realizat și urmărim fabricația. Dar produsul în sine nu este singurul rezultat.— Ce mai aveți în vedere ?— A fost cîștigat un partener străin, încă o piață externă. Apoi s-a demonstrat concret faptul că devotamentul, hărnicia, priceperea colectivului creează — așa cum o cer și documentele Congresului al XIII-lea al partidului — capacitatea de a atinge și a depăși performanța de nivel mondial. In felul acesta, fiecare realizare deosebită devine o adevărată școală a auto- depășirii.
Competența 

participării - întărită 
prin fapte -La Fabrica de mașini electrice rotative de la „Electroputere" o întll- nim pe muncitoarea bobinatoare Dumitra -Antonie, Erou al Muncii Socialiste. Doar după cîteva replici, discuția, pornită de la realitățile locului de muncă, ajunge repede la o viziune de ansamblu.— Ce caracterizează activitatea întreprinderii noastre de la începuturile ei și pină astăzi ? Fără îndoială, dezvoltarea neîntreruptă ai cărei pași au fost deosebit de importanți îndeosebi după cel de-al IX-lea Congres al partidului. Fiecare din cele zece vizite de lucru cu care ne-a onorat secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, sfătuindu-se cu noi, jalpnînd proporțiile ascensiunii noastre, a determinat o nouă și semnificativă etapă de dezvoltare, in concordanță cu imperativele revoluției științifice și tehnice contemporane. Iată, pe baza indicațiilor date de secretarul general al partidului in cadrul vizitei de anul trecut, s-a declanșat o vastă acțiune de organizare, modernizare și dezvoltare, prevăzind nu mai puțin de 663 măsuri concrete, din care 259 au și fost aplicate.— Cu ce rezultate ?— Un spor de producție-marfă da 321 milioane lei. o creștere a productivității cu 26 000 lei pe fiecare om al muncii, reducerea consumului de metal cu 1 500 tone, de energie electrică cu 389 megawați-oră și de combustibil convențional cu 90 de tone. Dar trebuie să vă spun că aceste rezultate sint departe de a ne mulțumi. Analizindu-ne munca în spiritul de exigență și înaltă responsabilitate, determinat în toate colectivele de către cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, trebuie să arăt că mai avem multe de făcut in ce privește modernizarea tehnologiilor, că încă producem mașini electrice și apara- taje cu mari consumuri materiale. La fabricația de motoare electrice, echiparea și dotarea proceselor de producție sint învechite, întreprinderea este dotată cu un număr mic de mașini-agregat care să execute simultan mai multe operații.— Cele relatate de dumneavoastră se situează la un nivel înalt de competență, de cunoaștere.— Cred că e normal ! Fac parte din consiliul oamenilor muncii și consider că fiecare membru al a- cestui organism de conducere trebuie să cunoască temeinic realitățile și problemele unității in care lucrează. Pentru a'decide in deplină cunoștință de cauză. Pentru a asigura, in spiritul Înaltei responsabilități muncitorești, desfășurarea întregii activități la nivelul sarcinilor încredințate de partid.x Sint cerințe pe care cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii le-a pus puternic în evidență și pe care noi sîntem hotăriți să le îndeplinim exemplar.

Gh. ATANASIU

căn și alte specii de foioase mai puțin valoroase) rezultat din tăieri de îngrijire in păduri tinere, substituiri și refaceri de păduri degradate și slab productive, precum și din operațiuni de igienă a pădurilor executate de ocoalele silvice. Astfel
Unde a fost opinia colectivului?Șeful de echipă de la atelierul electric al întreprinderii „Inox" din Capitală, Florea Popescu, a sesizat redacției actele de necinste ale unui maistru, Ilie Dumitru, care, abuzind de funcție, a pretins și a luat diferite sume de bani din primele muncitorilor. „Atrăgîndu-i atenția și exprimind nemulțumirea oamenilor — relata semnatarul scrisorii — maistrul respectiv mi-a răspuns cu cuvinte jignitoare".Sesizat de redacție, Inspectoratul de miliție al municipiului București a efectuat verificările de rigoare și a constatat că faptele sint întemeiate. Motiv pentru care, împotriva

La semnalele cititorilor• Pentru reconstruirea podului din localitatea Mihăeni, comuna Aciș, la care se referă in scrisoarea adresată redacției cititorul Dan Aurel. ne-a răspuns Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Satu Mare. Direcția județeană de drumuri și poduri a întocmit documentația tehnică necesară. Lucrările urmează să se execute prin contribuția in bani și muncă a locuitorilor comunei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/1985.• Mai buna organizare a muncii la ferma din satul Manoleasa Volo- văț a cooperativei agricole de producție din comuna Manoleasa a fost analizată de Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Botoșani cu prilejul soluționării unei sesizări trimise de ziar. Constatîn- du-se că șeful de fermă, Constantin Dobrea, nu a desfășurat in ultimul

Noi construcții da locuințe pe „Colea Unirii" din Buzău Foto : Eugen Dichiseanu

Pe teme cetățenești
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Grădinile cantinelor-restaurant, 
între îndatoriri și realități

• O situație cifrică ar putea consemna că In Plo
iești funcționează 11 cantine-restaurant, 27 microcan- 
tine și 47 bufete de incintă, unde servesc zilnic in
tre una și trei mese, peste 9 mii de oameni ai mun
cii din unitățile economice ale municipiului • Ca 
urmare a unor preocupări sporite, unitățile au fost 
bine dotate, s-au dezvoltat sectoarele proprii de pro
ducție culinară, s-au realizat o serie de modernizări
• Fișcare unitate dispune de o gospodărie-anexă, iar 
suprafața totală cultivată in acest an de către canti- 
nele-restaurant, cu legume și furaje, este de 16,8 ha
• Pină in prezent au fost recoltate din grădinile pro

prii mai mult de 6,5 tone legume ți zarzavaturi ți 
aproape 30 tone furaje pentru gospodăriiie-anexă 
© Efectul direct al preocupărilor de pină acun» se 
reflectă ți in faptul că aceste unități au in sold 
peste 4 milioane lei beneficii (cu 500 mii lei mai mult 
decit in aceeași perioadă a anului trecut), din care 
1,5 milioane lei au fost alocați pentru îmbunătățirea 
meniurilor • In acest an se preconizează ca in gas- 
podăriile-anexă să se crească peste 2 100 capete porci, 
iar din grădinile de legume ți din cele destinate fu
rajelor să se obțină 25 tone legume ți 120 tone furaje.

Datele sintetice prezentate mal susoferă o imagine de ansamblu asupra acestor importante unități, mult solicitate de oamenii muncii. După cum a reieșit dintr-un raid-anchetă efectuat in majoritatea cantinelor- restaurant din Ploiești, comitetele de cantină, conducerile unităților pe lingă care funcționează, întreprinderea comercială pentru alimentație publică Ploiești, (I.C.S.A.P.), cari îndrumă și sprijnă activitatea lor acordă multă atenție dezvoltării activității acestei categorii de unități, îmbunătățirii calității produselor pe care le desfac, întăririi disciplinei, corectitudinii. Un aspect esențial este folosirea cu maximum de eficientă a gospodăriilor-anexe și grădinilor de legume, tema raidului nostru fiind tocmai modul cum suit folosite aceste grădini pentru îmbunătățirea și diversificarea meniurilor, in concordanță cu cerințele principiului autofinanțării.Un prim răspuns s-a conturat, Încă de la început : pe lingă preocupările gospodărești ale unor unități, care se oglindesc in creșterea numărului celor ce solicită să mă- nince aici, in calitatea superioară a meniurilor servite, in creșterea veniturilor, mai sint, — este adevărat puține la număr — unități unde nu și-au făcut încă loc răspunderea și grija pentru o activitate pe măsura cerințelor....După părerea multor preopinenți, cea mai bună cantină din municipiu

de acțiuni, se menționează In răspuns, au fost, de asemenea, incluse în obligațiile de serviciu ale personalului silvic, ele dovedindu-se deosebit de eficiente, fără a se aduce prejudicii pădurii.
celui în cauză, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru comiterea infracțiunilor de abuz in serviciu, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Desigur, aspectele penale ale faptelor sale vor fi elucidate și sancționate potrivit legii de organele de stat competente. Este de neînțeles însă cum au putut tolera asemenea ilegalități și fapte grave colectivul respectiv, organizația de partid, conducerea unității ! Se impune o analiză amănunțită a felului în care acționează opinia colectivului, a factorilor răspunzători.
timp o activitate eficientă și a avut o comportare nesatisfăcătoare față de membrii cooperatori, el a fost pus in discuția consiliului de conducere și a comitetului de partid al cooperativei, adunarea generală hotărind schimbarea sa din funcție.• Cite luni îi trebuiesc oare Consiliului popular Cislău, județul Buzău, să răspundă la o scrisoare ce i-a fost trimisă de redacție încă din luna mai a.c., scrisoare semnată de comitetul asociației de locatari nr. 1 din această localitate, referitoare la situația unui imobil ? Termenul de răspuns a fost de mult depășit, iar locatarii au revenit cu o altă sesizare. Este bine să se știe că termenele de soluționare a scrisorilor nu sint facultative, ci sint obligații stabilite prin lege.

Gheorqhe PÎRVAN

și una dintre cele mai bune dinjudețul Prahova este cea de la Rafinăria Ploiești. Pe lingă grija pentru diversificarea meniurilor — (se servesc zilnic 3 variante de meniuri pentru abonați și 5—6 pentru flotanți) și asigurarea unor condiții optime de servire a celor peste 800 de oameni ai muncii ce mă- nîncă aici, harnicul colectiv al cantinei se preocupă de valorificarea superioară a suprafețelor din incintă și a serei în vederea obținerii unor cantități sporite de legume proaspete. „în perioada martie, sfîrșitul lunii iunie, cînd
ÎNSEMNĂRI

DIN JUDEJUL PRAHOVA 

piața nu este aprovizionată In ritm constant, ne spunea șeful cantinei, producțiile proprii de legume și zarzavaturi ne-au fost de foarte mare ajutor. Numai de la inceputul acestui an, din propria grădină de legume, și din seră, am recoltat aproape 3 tone de roșii, salată, varză timpurie, castraveți, spanac, ridichi ș.a., in valoare de peste 22 mii lei, care au contribuit la ridicarea calității meniurilor, consumatorii exprimind numai cuvinte de laudă.Un adevăr evidențiat și altfel : costul unui meniu este de 10 lei, dar, se servește o masă ce valorează 18 lei, diferența fiind suportată din beneficiul unității, constituit in bună parte și din cîștigurile obținute prin cultivarea cu legume și zarzavaturi a unei suprafețe de aproape 3 mii m.p.Bune rezultate am putut constata și la cantinele de la întreprinderea „1 Mai", întreprinderea de utilaj chimic, întreprinderea „Dorobanțul", Combinatul petrochimic Brazi, întreprinderea de reparații ș.a....Din păcate nu același lucru sa poate spune despre cantina-res- taurant de la întreprinderea „Fero- email", (responsabil Lucreția Petre) care și-a realizat indicatorii de plan numai in proporție de 80 la sută, ceea ce evidențiază, din capul locului serioase neajunsuri în activitatea unității. Este adevărat, s-au înregistrat, unele progrese mai ales in ce privește ordinea și curățenia, dotarea unității cu perdele, veselă, ta- cimuri și altele. Dar aceasta nu poate justifica .faptul că, de mai bine de doi ani, comitetul de cantină, conducerea întreprinderii nu au reușit să găsească soluția pentru ca și cantina să aibă Ia dispoziție un teren pe care să cultive legume și zarzavaturi, absolut necesare, mai ales că, așa cum am văzut din datele furnizate, mai mult de jumătate din cheltuieli s-au făcut pentru legume. La fel de ușor a fost privită și problema furajelor pentru gospodă- ria-anexă (au 34 capete porci). Timida încercare de a cultiva, in
BACĂU: Sporește zestrea edilitarăIn noile ansambluri de locuințe din orașele și centrele muncitorești din județul Bacău au fost finalizate și date in folosință oamenilor muncii încă 1 556 noi apartamente moderne și confortabile, cu 442 apartamente mai mult decit prevede planul la zi. Cu acestea, numărul apartamentelor puse la dispoziția oamenilor muncii din loca

SATU MARE : Noi baze sportiveDe curind s-a dat in folosință, In municipiul Satu Mare, primul bazin descoperit de dimensiuni o- limpice din județ, construit in zona de agrement „Someș", prin muncă patriotică și cu sprijinul întreprinderilor și al asociațiilor sportive. Tot în acest an, s-au mai dat în folosință în municipiul Satu Mare stadionul de fotbal al asociației 

incintă, cîteva zeci de metri cu sfeclă furajeră nu poate rezolva problema. Contabilul șef al Întreprinderii, Iosif Șlapanschi, ne spunea că „nu ni s-a oferit un teren", dar in același timp recunoștea că „nu s-a făcut vreo adresă in acest sens către consiliul popular municipal", singura „soluție" discutată în comitetul de cantină la un moment dat, fiind aceea de a apela la sprijinul cooperativei agricole de producție din comuna Fulga (situată la peste 40 km de Ploiești 1).In legătură cu această problemă, prim - vicepreședintele Consiliului popular al municipiului Ploiești, Nicolae Coman, ne spunea că „erau și sint posibilități pentru a pune la dispoziția acestei cantine un lot ajutător, dar era necesar ca întreprinderea să-1 fi cerut și să se angajeze să-1 lucreze, așa cum au făcut și celelalte unități care au astăzi grădini model"....La întreprinderea „Electrocen- trale" Brazi situația este și mal puțin îmbucurătoare : aici mănincă zilnic, cum ne spunea șefa cantinei. Doina Badea, cel mult 100 de oameni ai muncii, din care 40 sint abonați. Beneficiul, realizat in exclusivitate din rabatul obținut pe vinzările din bufet, era de numai 36 mii lei. în gospodăria-anexă sint doar 8 porci. „Pentru că nu avem cultivate furaje ne este foarte greu să dezvoltăm acest sector", ne mărturisea șefa unității. „Grădină de legume aveți ?“. „Nu 1 Avem o seră, dar nu s-a făcut nimic în ea".Mergind în întreprindere am văzut mari suprafețe care puteau fi ușor cultivate cu cartofi, sfeclă, roșii, dar care stau imburuienate sub privirea indiferentă a tuturor factorilor de răspundere din unitate. De fapt, nici nu putea să-i intereseze o asemenea preocupare de vreme ce nici unul dintre ei nu mănincă la cantină 1Cit privește folosirea serei (sînt de fapt două, în suprafață totală de peste 700 m.p.) optica este și mai păgubitoare : într-una s-au cultivat flori, iar în cealaltă... cîteva fire de roșii și ardei gras.Directorul întreprinderii, Mircea Dumitrescu, ne-a asigurat că in cel mai scurt timp lucrurile se vor îndrepta. Numai că. verificind ulterior stadiul aplicării măsurilor stabilite in prezența noastră, am constatat că nimic nu se schimbase...Este de sperat că, măcar acum, pornind de la experiența unităților fruntașe, de la cerința aplicării riguroase, în orice domeniu, a principiilor autofinanțării, comitetele de cantină din toate unitățile vor înțelege cum se cuvine necesitatea de a face totul pentru a rezolva în mod corespunzător aceste probleme, de mare însemnătate pentru condițiile de viață ale oamenilor muncii, ca și pentru întărirea economico- organizatorică a cantinelor respective.
Ioan MARINESCUcorespondentul „Scinteii"

litățile băcăuoane în răstimpul care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului se ridică la 80 000. In prezent, în mai multe localități urbane și rurale se află în diferite stadii de execuție alte peste 500 apartamente, situate în blocuri prevăzute la parter cu unități comerciale și prestatoare de servicii. (Gheorgbe Baltă).
sportive de la întreprinderea de utilaj minier și a fost modernizat, potrivit normelor internaționale, terenul de tir cu arcul al asociației „Voința". In ultimii patru ani, in această localitate s-au mai amenajat terenuri de tenis de cirpp. po- picării, terenuri de fotbal și lupte, a fost extinsă baza nautică. (Octav Grumeza).
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S! INSAMINTARILE - IN RITM ÎNALT, DE DUNĂ CALITATE ■

O toamnă care solicită toată priceperea 
și hărnicia agricultorului adevăratPretutindeni, pe un traseu prin numeroase unități din județul Argeș avem imaginea unei concentrări de forte masive la stringerea și depozitarea recoltei. E de subliniat că pentru prima dată in istoria județului in acest an se obțin recolte mai mari cu 25 pină la 30 la sută față de cele planificate la porumb, cu 20—25 la sută la floarea-soarelui, cu aproape 400 kg mai mult la hectar la cartofi, iar la 'fructe — mere, prune, pere și struguri — o producție aproape dublă. De la aceste niveluri de recoltă, care fără Îndoială sint un rezultat al muncii pline de răspundere desfășurate de lucrătorii ogoarelor argeșene, au pornit și măsurile stabilite de comitetul județean de partid care prevăd concentrarea mijloacelor mecanice și a forței de muncă necesare pentru stringerea și depozitarea în cel mai scurt timp a întregii recolte de toamnă. Sint semnificative in acest sens măsurile întreprinse de comitetul județean de partid pentru încheierea recoltării porumbului pină la mijlocul săptă- minii viitoare. Cura se acționează in acest sens 7 „Față de 1 116 ha cit a

IALOMIȚA

GRAFICELE STABILITE

In unitățile agricole din județul Ialomița, față de anii treeuti, cînd, la mijlocul lunii septembrie, porumbul era cules doar de pe 10—15 la sută din suprafața cultivată, acum, la această dată, producția a fost strînsă de pe 60 la sută din cele a- proape 90 000 hectare. Coacerea timpurie, datorată temperaturilor foarte ridicate, a determinat intrarea intr-un ritm alert și susținut la cules. Încă de la începutul lunii septembrie, cînd viteza zilnică a fost de 2 000 hectare și s-a ajuns, după prima săptămină, la 3 000 hectare. Important în desfășurarea recoltării este faptul că în cooperativele agricole peste 75 la sută din suprafețe sint culese manual, realizînd în acest fel economii de combustibil și posibilitatea stringcrii integrale a cocenilor.Pentru corelarea recoltării cu transportul. comandamentul județean pentru agricultură a luat o serie de măsuri care, acum, sint urmărite cu rigurozitate de îrnputerniciții săi, de organele locale de partid și de stat. Mijloacele de transport sint repartizate acum doar echipelor formate din 20—25 oameni și oare au in dotare coșuri de nuiele. în acest fel, fiecare cuplu de remorci sau autocamion cu remorcă este încărcat în cel mult o jumătate de oră. Eficienta acestei măsuri a condus ca în ultimele zile, acolo unde munca a fost bine organizată să se facă cîte 3 și chiar 4 drumuri.La C.A.P. Grindu. de exemplu, printr-o bună utilizare a mijloacelor de transport proprii se duc la baza de recepție peste 400 tone. în acest fel, cantitățile de porumb rămase de pe o zi pe alta sint reduse, iar tăierea cocenilor și transportul lor la baza furajeră se face și pe timpul nopții cu atelaje special pregătite.Printre unitățile agricole mari producătoare de porumb se numără și cooperativa agricolă din Gîrbovi, care are de recoltat 1 630 hectare. Pe parcursul mai multor zile am putut urmări modul cum este organizat culesul, mai ales că întreaga producție este strinsă manual. Zilnic, in lanurile de porumb sînt peste 700 de oameni care culeg recolta de pe 60—65 hectare. Munca începe la orele 6,30 dimineața și se încheie cînd se lasă întunericul. Cînd sosesc mijloacele de transport, ele sint încărcate in timp record de 15—20 minute. Pină în seara zilei de 16 septembrie, la C.A.P. Gîrbovi, porumbul a fost recoltat de pe 1150 hectare.
Mihai V1ȘOIU
corespondentul „Scinteii" 

fost viteza inițială stabilită pentru recoltarea porumbului — ne spune inginerul Vasile Duțâ. directorul general al Direcției agricole județene Argeș — s-a ajuns in prezent la un ritm zilnic de 2 200 ha. ritm in care, prin utilizarea în continuare a echipamentelor disponibile de la recoltarea florii-soarelui la porumb, viteza va crește la 2 500 ha pe zi“.Membrii biroului comitetului județean de partid, toți activiștii se află in unități, pe cîmp, ajutind direct la organizarea întregii activități.Practic, tot ce se culege, în aceeași 
Echipa de reporteri a „Scinteii" 

transmite din județul Argeș

zi este depozitat în bazele de recepție. în acest scop, pe lingă livrarea producției către baze, in fiecare consiliu unic au fost înființate 1—2 puncte volante pentru preluarea mai rapidă a producției. Nu putem încheia aceste rinduri fără a menționa aportul deosebit pe care îl aduc școlarii la stringerea si înmagazi- narea operativă a recolței. Pe terenurile cooperativei agricole Albota, cîteva sute de școlari de la Școala generală nr. 3 din Pitești, sub directa supraveghere a directorului Nicolae Mitulescu, desfășoară o activitate rodnică. ..Avem o producție mai bună decit anul trecut, ne spune directorul. Si de aceea participăm zilnic cu 400 elevi .la depănușatul știuleților".— Cum adică aveți o producție mai bună 7— Scuzați exprimarea, dar ne socotim implicați total în activitatea cooperativei, deoarece de cîțiva ani la rind participăm cu școala la lucrările de sezon ale cooperativei. De aceea, bucuria acestei recolte bune este deopotrivă și a noastră.Ca in nici un an, livezile și viile 
EXECUTAREA ARĂTURILOR DETOAMNĂ
• Pînă în seara zilei de 17 septembrie au fost făcute arături pe 67 
la sută din suprafețele ce se vor însămînța în această toamnă

• Obiectivul principal - lucrări de cea mai bună calitate
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STADIUL EXECUTĂRII ARĂTURILOR PENTRU INSĂMINȚĂRILE DE TOAMNĂ, în procente, pe județe, in seara
zilei de 17 septembrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii)

Argeșului au rodit deosebit, Ingine- rul-șef al C.U.A.S.C. Stilpeni, Virgil Nițescu, consiliu care deține o mare Suprafață de pomi, ne spunea oarecum îngrijorat : „Oricum, la fructe vom ține pasul cu recoltatul porumbului. Producția de fructe este bună și, ținind seama de specificul acestei lucrări, ne preocupăm să o adunăm la timp. După cum vedeți, la cules participă sute de oameni“. Imagini asemănătoare, am surprins și in livezile cooperativelor agricole din Topoloveni, Cîmpulung, Vedea. Domnești. Deocamdată nu sint greutăți în preluarea fructelor datorită mă

surii luate la indicația comitetului județean de partid de a se asigura pe plan local încă din iarna anului trecut întregul necesar de ambalaje, inclusiv a acelora pentru export. Multe cooperative agricole din județ, și nu numai ele, își confecționează cu forțe proprii ambalajele pentru fructe. „Prin aceste măsuri putem aprecia — ne spune inginerul Mihai Gheorghe, directorul trustului horticol — că ne-am asigurat necesarul, de ambalaje pentru transportul recoltei de fructe pe care o avem".Inginera-șefă a cooperativei agricole Buzoiești, Mihaela Damian, ne spune : „Am semănat culturile pentru masă verde. Pentru a avea un pat germinativ cît de cît acceptabil am fost nevoiți să facem cinci treceri cu discurile și trei treceri cu tăvălugul". Este încă un caz fericit, subliniază directorul general al direcției agricole. aflat de față. Pe terenurile I.A.S. Costești aveam să înțelegem mai bine cele spuse. Aici, tovarășul Marcel Calangiu, directorul trustului județean al I.A.S., ne 

spunea : „Sîntem la a șaptea trecere a discurilor și incă nu ne putem declara mulțumiți cu calitatea patului germinativ. De fapt, de la comitetul județean de partid și pină la organele agricole locale ni s-a accentuat preocuparea existentă pretutindeni pentru însămînțarea culturilor de toamnă la un înalt nivel". Constatare pe care am făcut-o in toate unitățile trustului. Pămîntul se lucrează greu și foarte greu. Din 15 iulie nu a mai căzut o picătură de ploaie. în schimb, în acest interval a fost o căldură excesivă, de 35 de grade. Pămîntul e foarte uscat. „Pentru a realiza un pat germinativ optim executăm lucrări suplimentare — ne preciza directorul trustului I.A.S. Argeș. Numai arătura în condițiile actuale necesită un consum de motorină de 60 litri la hectar, față de 27 litri, cît e normal. Tocmai de aceea este mare nevoie să se asigure cantitățile necesare suplimentare de combustibil pentru a face fată condițiilor de insămințare ale toamnei pe care o parcurgem.De notat că în județ s-au sca- rificat si afinat 15 000 hectare, din care s-au - aplicat amendamente pe 12 000 ha șl s-a asigurat fondul de semințe în proporție de 73 la sută din categoriile superelită, elită și superioară, întreaga sămînță fiind tratată în mod centralizat și asigurate cantitățile necesare. Pentru ca acești factori să aibă efectul scontat, organele de resort centrale trebuie să asigure atît cantitățile de combustibil necesar pregătirii în bune condiții a terenurilor, cît și în- grășămintele chimice la care în prezent se constată un deficit de peste 70 la sută din necesarul de îngrășăminte fosfatice. -
Aurel PAPAJMUC 
Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii"

RESPECT PENTRU LEGE, 
PENTRU OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE!
„Cu livrarea legumelor 7 Cum să fie : am spart o nucă, mai am un sac și gata". Metafora inginerului Traian Gabriel, directorul Asociației economice de stat și cooperatiste pentru legumicultura Jegălia, juder țul Călărași, este puțin cam exagerată, dar nu prea departe de imaginea pe care ți-o dau cifrele. Această unitate, una dintre cele mai moderne și bine organizate din legumicultura noastră, ale cărei produse prin calitatea lor sint intens căutate atît pe piața internă, cît și pe piața externă, livrase pină la data de 15 septembrie mai puțin de 40 la sută din cantitatea de minimum 25 000 tone estimată a se realiza în acest an. Dacă în ceea ce privește producția unor cooperative sau a altor unități producătoare de legume beneficiarul mai poate schița reproșuri cu privire la calitate și deci nu se simte îndemnat să'se facă răspunzător de nepreluarea unor cantități de legume, aici nu se poate pune problema refuzului. Și totuși...Nu relatăm faptele concrete pentru că ele sînt parcă trase la indigo după cele întîlnite în zeci de ferme legumicole și din alte județe mari producătoare. Am încercat, pe baza datelor de pină acum, a faptelor constatate și a opiniilor exprimate de specialiști din județele Ialomița,Teleorman, Giurgiu și, respectiv, în județul Călărași, să sintetizăm cauzele pentru care activitatea în acest domeniu nu se desfășoară corespunzător cerințelor și sarcinilor stabilite de conducerea partidului.O primă constatare : lipsa ambalajelor, o dereglare complet nejustifi- eată in asigurarea și circulația acestora între fermele legumicole, I.L.F. și unitățile comerciale. De la început trebuie spus că I.L.F.-urile au fost surprinse foarte slab pregătite in ce privește asigurarea ambalajelor, ceea ce se reflectă acum in modul defectuos de preluare a producției. Din discuțiile cu factorii de răspundere din aceste întreprinderi a rezultat că la începutul anului, în perioada cînd s-a produs reorganizarea activității în acest domeniu, nu s-a făcut ceea ce trebuia să se facă de fapt incă din toamna anului trecut, în tot cursul iernii și începutul primăverii, și anume repararea tuturor ambalajelor, asigurarea numărului corespunzător de lădițe noi, repartizarea acestora pe întreprinderi, pe ferme legumicole. De aceea s-a ajuns în situația ca la unele întreprinderi specializate în producerea legumelor pentru aprovizionarea Capitalei, de exemplu, să sosească zilnic cîte 2 000—3 000 de ambalaje în loc de 8 000—10 000 sau chiar 20 000. Aceasta a dus automat la încălcarea unei prevederi contractuale foarte importantă, și anume că ambalajele să sosească la producător cu cel puțin trei zile înainte de livrare și, bineînțeles, în stare de folosință.Reglementările după care își desfășoară activitatea în momentul de față cei trei factori care concură Ia producerea și valorificarea legumelor sînt dare și concepute să asigure o creștere a exigenței nu numai față de calitatea producției, ci și față de valorificarea ei. Dar in realitate, o a doua cauză esențială a serioaselor neajunsuri manifestate in această toamnă în valorificarea legumelor o constituie lipsa de răspundere, de exigență față de propria muncă. mai ales la Întreprinderile intermediare între producător și cumpărător, tendința de a da vina unii pe alții. Iată în cele ce urmează cîteva elemente care confirmă aprecierile de mai sus șl care sugerează, credem, necesitatea adoptării acelor măsuri, incă de la sfîrșitul acestei toam

ne, capabile a aduce lucrurile pe făgașul normal, in interesul producției și al bunei aprovizionări. Să comparăm, de exemplu, modul în care se făcea aprovizionarea magazinelor de legume in anul trecut și în ceilalți ani cu modul in care se face aceasta acum, cu precizarea că ceea ce vom spune nu este regulă generală, dar, oricum, o practică frecventă și, cum se va vedea, păgubitoare. Pină în acest an, spunea unul dintre participanții la dezbaterea organizată de redacție pe tema valorificării legumelor, și anume directorul I.L.F.-ului Călărași, înainte de ora de închidere a riiagazinelor sau după ora de închidere, atunci cînd soseau mijloacele de transport la magazin cu marfă din cîmp, toată lumea, dar absolut toată lumea — gestionarul magazinului, vînzătorii, șoferii și cei care îi ajutau la aducerea producției din cîmp — lucrătorii I.L.F., tot1 personalul T.E.S.A. — mergeau să ajute la descărcatul legumelor, la sortarea ambalajelor, care trebuiau retrimise în cîmp, astfel incit mașinile puteau pleca la prima oră a dimineții din nou spre ferme, iar în magazin în
Cîteva sugestii pentru o analiză aprofundată a cauzelor 
unor neajunsuri in activitatea de valorificare a legumelor

treaga marfă era aranjată In rafturi, în galantare, în expoziții special a- menajate. Ora deschiderii magazinului coincidea automat cu ora începerii vînzării. Timpul de lucru al mijloacelor de transport era folosit incomparabil mai bine, produsele erau ferite de perioada timpului de așteptare care duce la ofilire, la deprecierea lor. Pentru edificare este suficient să arătăm că din cele 3 700 tone capacitate de transport repartizate I.L.F.-ului Berceni pe data de 10 septembrie, a doua zi se mai aflau blocate pe diferite rețele așteptind la. descărcat sau în rețeaua comercială circa 2 000 tone. Acum, dacă gestionarul vrea, descarcă marfa, dar de regulă nu face acest lucru. Iar I.L.F.-urile evident nu-1 pot obliga pentru că aparține de întreprinderea de comercializare a legumelor care, după cum se știe, este subordonată altui for tutelar. Din aceasță cauză sint frecvente situațiile în care mașinile sosite după ora de închidere a magazinelor pot aștepta pînă a doua zi către prînz sau pină seara, pină ce lucrătorii magazinului își găsesc „timp" să descarce marfa. Dar nu în puține locuri ei pretind acum ca operația de descărcare a legumelor și încărcarea ambalajelor să o facă I.L.F.-ul, problemă aflată $i la această dată în litigiu.A mal apărut și următoarea situație : sosește camionul încărcat cu produse la magazin conform graficului întocmit cu întreprinderea comercială. Dar gestionarul spune NU! Nu vrea deloc marfă sau vrea din cutare și cutare produs, sau vrea o anumită cantitate, de obicei mult mai redusă decit ar putea să vîndă. Măsură de precauție pentru a nu avea bătaie de cap în cazul în care o anumită cantitate rămîne nevîndu- tă. Pentru că, fapt foarte important, dacă in anii trecuți produsele devenite nevandabile erau colectate de la magazine și trimise spre fabricile de prelucrare, acum acest lucru nu se mai face.O altă situație care trebuie analizată și căreia trebuie să i se găsească soluționare este următoarea : în multe cazuri. în prea multe cazuri producția preluată de mașinile I.L.F. este fie declasată, fie re- turnată. Sint, fără nici o discuție, am constatat în numeroase ferme, neglijențe, unele destul de mari, la sortarea legumelor. Sint amestecate 

produse de cea mai bună calitate cu legume care ar trebui să meargă la industrializare ; uneori în lădițe se găsesc resturi vegetale sau pămint, ceea ce explică, in parte, refuzurile amintite. Dar constatăm și in această situație, ca și în multe altele la care ne-am referit și ne vom referi, încălcarea prevederilor contractuale, in fond a normelor legale care reglementează activitatea în acest domeniu. Cum este posibil ca la un I.L.F. să se refuze mari cantități de legume din moment ce. conform prevederilor contractuale, produsele se recepționează loco-furnizor, I.L.F.-ul avînd in acest scop delegați trimiși special în fermele legumicole. Nu vrem să generalizăm, dar am văzut cum delegați ai I.L.F. trimiși pe lingă mari întreprinderi producătoare de legume nu făceau altceva decit să asiste la basculă, la cintărirea producției și la expedierea mărfii. în multe situații, șoferul este și delegatul recepționer al I.L.F. Indiferent pe cine deleagă I.L.F.-ul să facă nu numai preluarea cantitativă, ci și recepția calitativă la fața locului, conform legii el trebuie să răspundă de calitatea producției din momentul în care a încărcat-o in camion. Se pare că la comisiile de arbitraj se află maldăre de contestații fie de o parte, fie de alta, toate izvo- rînd din neglijențele ce se petrec pe de o parte la sortare, pe de altă parte la controlul ce se face Ia preluare. Lanțul refuzurilor continuă, evident, și la comerț, unde, așa cum am menționat, se pare că e- xigența gestionarilor față de calitatea legumelor a devenit brusc de o sută de ori mai mare decît calitatea serviciului pe care îl prestează. Este bine ca unitățile comerciale să fie exigente, să nu primească produse de proastă calitate. dar socotim absolut anormal ca acestea să pretindă produse numai de calitate extra și întîl în condițiile în care legumele de calitatea a doua (și se știe foarte bine : în nici o grădină nu se obțin legume numai de calitatea extra și întîi) pot fi date în consum și sînt realmente cerute pentru ceea ce am numit marea uzină de prelucrare pe care o reprezintă bucătăria și cămara de iarnă a gospodinei. în condițiile în care fabricile nu reușesc să prelucreze întreaga cantitate de produse, ce justificări au cei care refuză să pună spre vinzare produse care nu sînt „extra" sau de calitatea întîi, lăsîndu-le astfel să se degradeze sau să fie pur și simplu băgate sub brazdă 7 Nu pledăm pentru scăderea exigentei față de calitatea produselor, ci pentru o exigență oorectă, izvorîtă nu din spirit departamental, pledăm pentru folosirea integrală a produselor, pentru că sub nici un motiv nimeni nu are dreptul să irosească produsele a- gricole. Nu se poate face un calcul al risipei de muncă, risipei de carburanți pe care le provoacă acest lanț al refuzurilor și care ar putea fi evitate dacă exigența, ar fi reală, corectă, in interesul producției.Aceste cîteva sumare observații vor constitui, credem, un semnal pentru organele centrale competente și răspunzătoare pentru activitatea în acest sector de a întreprinde o analiză aprofundată și de a stabili măsurile ce se impun, pentru că, se înțelege, dincolo de orice situație de conjunctură, dincolo de orice explicație rămîne faptul fundamental, și anume că nimeni, sub nici o formă, nu are dreptul să risipească recolta. Aceasta trebuie s-o înțeleagă cu atît mai mult cei direct răspunzători de această activitate.
Iosif POP )

PRODUCȚIA FIZICĂ
*

-realizată ritmic, integral,
la toate sortimentele

(Urmare din pag. I)respectiv de producție fizică, iar, pe de altă parte, beneficiar de astfel de bunuri materiale, a fost imperios necesar să se stimuleze realizarea riguroasă a producției fizice de care este realmente nevoie, cu ajutorul pirghiilor de cointeresare proprii sistemului de retribuire. De asemenea, prin faptul că dimensionarea fondului de retribuire cuvenit atit la nivelul subunităților, cit și pe ansamblul intreprinderii este condiționată de același Indicator — producția fizică — se evită neconcordan- țele care ar putea apărea între drepturile individuale însumate ale personalului muncitor și fondul de retribuire calculat. Firește, cu condiția ca incă din faza de planificare să se asigure corelarea fondului de retribuire planificat cu manopera aferentă produselor. sortimentelor, lucrărilor sau serviciilor ce urmează a fi realizate in perioada respectivă.O mențiune se impune : potrivit noilor reglementări se instituie ferm obligația de corelare a producției fizice cu producția-marfă și cu ceilalți indicatori de plan.Pentru a înțelege mai bine metodologia de calculare a producției fizice se cuvine să precizăm că, potrivit reglementărilor în vigoare, aceasta reprezintă, la nivelul între

prinderii, totalitatea produselor, serviciilor sau lucrărilor cu caracter industrial, fabricate, și recepționate cantitativ și calitativ, destinate livrării către alte unități, sectorului de investiții sau altor sectoare neindustriale din cadru! aceleiași unități, precum și consumului propriu în scop productiv.în mod deosebit se cuvine a fi reținut că producția fizică se consideră îndeplinită numai in situația in care s-au fabricat integral toate sortimentele prevăzute in plan, cu prioritate cele destinate exportului. Este deci limpede că nerealizarea unui produs sau sortiment nu poate fi compensată cu producerea peste plan, in afara prevederilor legii, a altor articole sau sortimente. Concret, cu prilejul calculării și eliberării fondului de retribuire, depășirile de plan sint luate in considerare numai la acele produse la care există o aprobare legală expresă prealabilă, in acest sens, din partea organelor competente, la cele destinate exportului, precum și la cele care înlocuiesc importul, pe baza acordului beneficiarului de import. Reține atenția faptul câ depășirile la produsele destinate consumului propriu — piese de schimb, apă, abur industrial și altele asemănătoare — pot fi luate în considerare cel mult în aceeași proporție în care s-a depășit producția-marfă planificată.

planificatePrincipiul care se aplică este deci acela că producția fizică realizată trebuie să fie necesară economiei naționale și, in consecință, produsele fabricate fără a avea desfacerea asigurată, conform repartițiilor și contractelor economice la intern sau la export, sau aflate în stoc fără respectarea dispozițiilor legale, precum și cele respinse ca necorespunzătoare calitativ nu vor fi luate în considerare la determinarea gradului de realizare a producției fizice planificate.Cum funcționează concret aceste reguli 7 Pentru ilustrare, am recurs la un exemplu, elaborat cu sprijinul specialiștilor din Banca Națională. Metodologia de determinare a gradului de realizare a producției fizice este fundamentată pe prevederea din decret potrivit căreia fondul de retribuire se planifică pe unități de producție, pe baza producției fizice și a normelor de consum de muncă stabilite pentru fiecare produs sau lucrare. Așadar, criteriul de dimensionare a producției fizice îl reprezintă consumul de manoperă necesară realizării produsului respectiv. Avînd în vedere reglementările la care ne-am referit, în mod firesc, manopera aferentă acelor produse care au fost fabricate fără respectarea prevederilor legale nu va fi eliberată de către bancă. Cu alte cuvinte, este clar că. 

în aceste condiții, pentru a-și asigura fondurile de retribuire necesare eliberării drepturilor individuale' ale personalului muncitor, în
UN EXEMPLU CARE PREZINTĂ MUOUL DE CALCUL AL PRODUCȚIEI FIZICE

Pentru demonstrareo metodologiei de calcul a producției fizice s-a luat exemplul unei întreprinderi care 
realizează șase produse, fiecare cu o anumită manoperă. Practic, se determină o medie a gradului de realizare 
a planului la fiecare produs, ponderată cu manopera pe produs.

VARIANTA Aîntreprinderea își realizează șl depășește cu 3 la sută planul la
Produsul

Producția fizică 
(bucăți)

Consum de 
manoperă 

directă 
pe produs 

- lei -

Consum de manoperă Producția 
fizică 

neluată 
în calcul 
(bucăți)

Manopera 
aferentă 

produselor 
neluate 

în calcul 
(col. 8x5)

Planificat
(col. 2x5)

Realizat
(col. 3x5)Pian Realizat %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A 1 000 1 100 110,4 900 900 000 990 000 100 90 000
B 1 500 1 550 110,0 350 525 000 542 500 50 17 500
C 1 900 1 900 100,0 570 1 083 000 1 083 000 50 28 500
D (export) 2 000 2 050 102,5 650 1 300 000 1 332 500 X X
E (consum intern) 2 000 2 300 115,2 420 840 000 966 000 240 100 800
F (consum intern) 1 700 1 700 100,0 310 527 000 527 000 X X

TOTAL X 'X X X 5 175 000 5 441 000 X 236 800Din consumul total de manoperă realizat, de 5 441 000 lei. se scade manopera aferentă produselor care nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege, in sumă de 236 800 lei. ră- minind o producție fizică realizată de 5 204 200 lei, deoarece :La produsul A, cantitatea neluată în calcul reprezintă produse realizate peste plan fără respectarea prevederilor legale.La produsul B, cantitatea neluată în calcul reprezintă produse realizate care nu au desfacere asigurată.La produsul C, cantitatea neluată 

treprinderile vor trebui să se preocupe în modul cel mai serios să realizeze numai producția prevăzută în plan sau cerută expres de eco

producția-marfă, dar în condițiile utilizării unui număr mediu de personal cu 6 la sută mai mare decît cel planificat și nerealizării decît în 

în calcul reprezintă produse necorespunzătoare calitativ.La produsul D, cantitatea realizată peste plan este destinată exportului, pe baza contractelor încheiate, fiind admisă la depășire.La produsul E, cantitatea neluată în calcul reprezintă depășirea consumului intern într-o proporție mai mare decit cea a producției-marfă.Gradul de realizare a producției fizice va fi : 5 204 200 lei : 5 175 000 lei X 100 - 100,6%.Dar gradul de realizare a producției fizice utilizat la calcularea și 

nomia națională, de calitatea prevăzută in standarde și norme de calitate și cu desfacere asigurată la intern și la export.

proporție de 97,2 la sută a productivității muncii planificate.îndeplinirea planului pe sortimente și calculul producției fizice sint redate sintetic în tabelul de mai jos: 

eliberarea fondului de retribuire se determină astfel :— procentul de depășire a numărului de personal (+6%) se ponderează cu 0,5 rezultind un coeficient de reducere a gradului de îndeplinire a producției fizice de 3% (6% X 0,5 - 3%) ;— din gradul de îndeplinire a producției fizice (100,6%) se scade coeficientul de reducere de 3%, stabilit ca mai sus, rezultind procentul de realizare al producției fizice exprimată în consum de manoperă 

directă. In raport de care se calcu Alează și eliberează fondul de retribuire (100,6% — 3% = 97,6%).
VARIANTA Bîn această variantă, planul la producția-marfă a fost depășit cu 3 la sută, întreaga producție suplimentară fiind obținută pe seama creșterii, in aceeași proporție, a productivității muncii, deci s-a lucrat cu numărul mediu de personal planificat. Gradul de realizare a planului pe sortimente a fost : la sortimentul A — 110,4 la sută ; B — 110 la sută ; C — 100 la sută ; D —102,5 la sută ; E — 115 la sută ; F — 100 Ia sută.Calculele se efectuează potrivit metodologiei arătate, cu următoarele precizări :Din consumul total de manoperă realizat, de 5 441 000 lei, se scade manopera aferentă depășirii consumului intern de 100 800 lei la produsul F, obținut într-o proporție mai mare decit Ia producția-marfă, rezultind o producție fizică realizată de 5 340 200 lei (depășirile la celelalte produse s-au realizat cu respectarea prevederilor legale).în aceste condiții, gradul de realizare al producției fizice, pe ansamblul întreprinderii se determină ast-, fel: 5 430 200 lei : 5 175 000 lei X 100 - 103,2%.întrucit unitatea s-a Încadrat In numărul de personal planificat și a realizat productivitatea muncii planificată. procentul de Îndeplinire a producției fizice nu se mai corectează.

In concluzie î gradul de realizare a producției fizice pe ansamblul întreprinderii, determinat potrivit metodologiei arătate, este utilizat la calcularea șl eliberarea fondului de retribui
re pentru întregul personal mun
citor al intreprinderii, așa cum 
vorh arăta într-un articol următor.

Corneliu CÂRLAN
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SIMPOZIONUL „600 DE ANI DE LA URCAREA
PE TRON A MARELUI MIRCEA VOIEVOD"în cadrul amplei suite de manifestări consacrate împlinirii a 600 de ani de la suirea pe tronul Țării Românești a Marelui Mircea Voievod, la Tirgoviște a avut loc. joi, un simpozion. Au participat cadre didactice din învățămîntul superior, cercetători. alți specialiști din domeniul istoriei. activiști de partid' și de stat, numeroși oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile tîrgoviș- tene, studenți, elevi.Lucrările au fost deschise de Su- zana Gâdea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, relevat că sărbătorirea împlinirii a șase secole de la urcarea pe tron a Marelui Mircea Voievod se desfășoară sub arcul de lumină al „Epocii Ceaușescu", cea mai înfloritoare perioadă din istoria multimilenară a poporului român.în atmosfera de .puternică efervescentă creatoare, ce caracterizează azi viata României socialiste și în care se contopesc într-un nobil aliaj pildele trecutului cu patosul revoluționar al prezentului — a spus vorbitoarea — sărbătorind împlinirea a 600 de ani de la urcarea pe tron a Marelui Mircea Voievod, cinstim, cu drepte temeiuri, pe luptătorul consecvent și neînfricat pentru apărarea tuturor teritoriilor românești, pentru consolidarea, statului român și a instituțiilor sale — premisă a desfășurării luptei înverșunate, multiseculare, pentru independență, unitate politică și progres social.Arâtînd că năzuințele Marelui Mircea Voievod au coincis cu idealurile perene de libertate, unitate și progres ale poporului român, că faptele lui de arme s-au contopit cu lupta de veacuri a poporului nostru pentru apărarea libertății, unității și independenței naționale, că acțiunile de politică externă ale voievodului de acum șase secole corespund cu cele pentru care națiunea noastră a luptat dintotdeauna — dreptul tuturor popoarelor la o existență liberă, de a se afirma de sine stătător, de a colabora în pace și securitate — vorbitoarea a subliniat că aceste idealuri au triumfat numai după grele și necurmate lupte și numai atunci cînd obștea noastră națională și-a aflat conducătorul cu adevărat devotat și cu adevărat neînfricat în luptă — clasa muncitoare și avangarda sa revoluționară. Partidul Comunist Român.Pe fundalul și din viltorile acestei aprige și eroice lupte — s-a relevat în continuare — se detașează figura luminoasă și activitatea eroică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. omul și comunistul care, încă din tinerețe, și-a închinat întreaga viață luptei revoluționare a partidului comunist, a clasei munpitoare. fericirii și libertății poporului român. Drept încununare a acestei aprige și eroice lupte stau anii de lumină și biruință ai „Epocii Nicolae Ceaușescu11 — perioada cea mai dinamică și mai rodnică din întreaga noastră istorie, anii celor mai îndrăznețe și mărețe împliniri năzuite vreodată de oamenii din Carpați, de la Dunăre și Marea Neagră.Comunicarea „Lupta lui _ Mircea Voievod pentru independență și unitate statală — moment de referință în dezvoltarea istorică a poporului român" de conf. univ. Edroiu, prorector al

locuitorii acestora, orașele

părere. în jurul nostru se stinseseră citiva oameni și m-am bucurat : cuvintele lui au făcut asupra lor o puternică impresie...— E mare lucru să fii meșter la vorbă, firește, mi-a spus Vasile Zvanciuc, secretarul comitetului d* partid al exploatării miniere. Dar viața ne-a invătat că accentul trebuie pus pe fapte, pe exemplul personal. Sub acest aspect, eu cred că „model" trebuie considerați in primul rind cei care dovedesc cu viața lor că fac ceea ce gindesc. Exemple ? Nicolae Poenar, mecanic la mașinile de extracție. în mină i se spune „rezolvă-tot", iar asta pen-

că surprind unul și același portret : de la punctualitate, corectitudine, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție la inițiativă si un pronunțat sentiment a) răspunderii pentru tot ceea ce este in jurul lor. Sentimentul că prin oameni diferiți se conturează același portret avea să mi se precizeze și in discuția cu minerul Costache Moldovan. L-am întrebat ce semnificație are pentru el noțiunea de „model". A răspuns :— Consider modele pe aceia care dovedesc cea mai mare receptivitate față de nou, oameni care nu-și precupețesc inteligența, aptitudinile, talentul, care

— Cred că cei mai multi nu-și propun să fie „modele", s-o facă pe „profesorii", să dea cuiva lecții. Vor numai să lucreze bine. Atit. Așa e felul lor de a fi. Mai exact spus : așa s-au format in familie, in partid, în mină. Vă recomand să discutați cu tehnicianul Vasile Șincai, E un tip modest, meseriaș desă- virșit, inspiră încredere și are o forță de convingere imbatabilă. Datorită lui. nici anul trecut și nici in perioada care a trecut din ’86 sectorul in care lucrează n-a mai scos din depozit nici măcar un metru de cale ferată de mină. A re- folosit tot ceea ce se poate

La ministerul de resort din București am auzit'despre ei numai cuvinte frumoase : „Organizare bună, disciplină, eficiență. Sint un adevărat exemplu pentru Țara de Sus. dar și pentru alții...11. Despre aceiași, la Combinatul minier Suceava — cu sediul la Gura Humorului — mi s-a spus că „Exploatarea de la Fun- du Moldovei este un adevărat model, motiv pentru care la începutul lunii august, am organizat acolo un util schimb de experiență11. Aurelian Rotaru, secretar al Comitetului orășenesc de partid Cîmpulung Moldovenesc, mi-a confirmat același lucru și a adăugat : „Colectivul este - imaginea în oglindă a directorului Onisim Todașcă, el însuși un model. Todașcă provine din familia unui muncitor forestier din Vatra Dornei. Acum a împlinit 48 de ani, dar în mină lucrează de la 14... A pornit-o de la vagonetar, a urcat toate treptele meseriei, a învățat și a ajuns inginer. în partid a fost primit în 1961, iar din 1973 este director Ia mina Fundu Moldovei, decorată cu „Ordinul Muncii11. Acum exploatarea condusă de el se află pe primul loc în întrecerea socialistă, lucrează deja în contul lunii viitoare:..“— Cum își cîștigă „modelele" autoritatea ?— E bine zis, „cîștigă". Problema nu-i simplă,, dar nici foarte complicată. Important —- aici, la noi — mi se pare a fi unghiul sub care privești lucrurile. O mină nu este numai o unitate economică de producție, ci și o societate în mic. Avem aproape 300 de comuniști care, în totalul de 640 personal muncitor, reprezintă o celulă vitală a exploatării miniere, un nucleu organizat de deprinderi etice, un mare animator colectiv și un model. Am reușit să ajungem la o fluctuație practic nulă și să ne putem mîndri că procentul personalului muncitor calificat este la noi de peste 95 la sută, iar cel al policalificaților — mineri care sînt în același timp și lăcătuși, si electricieni — trece de 50 la sută. Comuniștii au fost cei care au oferit modelul înaintat...— Cum procedează un bun miner pentru a face ca exemplul lui să fie urmat ? Unii sint de părere că „răul este mult mai... «molipsitor» decit binele".— Mi se pare greșit să vorbim atit de des despre puterea de contagiune a răului și să uităm că și binele are forța lui, nu mai mică, de influențare și de impunere ; ba chiar mai mare, dacă ținem seama că are de partea sa societatea în ansamblu, diferitele ei forțe...— Știu, dar nu mi-ați răspuns la întrebare : cum procedează un asemenea „model111

— veche vatră de istorie — pe coordonatele dezvoltării economico-so- ciale în Epoca Nicolae Ceaușescu" i'ost prezentată de Faptelimon Găvă- nescu, prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.Se poate afirma cu deplin temei, se subliniază în comunicare, că toate marile prefaceri din viața eco- nomico-socială a județului Dîmbovița sint nemijlocit legate de cuvîn- tul si fapta secretarului general al partidului, ale cărui vizite de lucru pe aceste meleaguri au constituit tot atîtea prilejuri de a pune temelii marilor ctitorii ale epocii care-i poartă cu strălucire numele.Beneficiind de sprijinul și îndrumarea permanentă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. județului Dîmbovița i-au fost alocate, in această perioadă, importante fonduri de investiții, în toate orașele județului și mai cu seamă în municipiul Tirgoviște , construindu-se mari platforme industriale, dezvoltîndu-se și modernizîn- du-se continuu agricultura, crescind în mod corespunzător, ca urmare a puternicei dezvoltări economice a județului, nivelul de trai al locuitorilor acestor meleaguri.înscriindu-se în orientările stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român de dezvoltare intensivă, județul Dîmbovița, asemenea tuturor județelor țării, își va continua și în actualul cincinal creșterea sa economico-socială în ritm susținut, prin modernizarea structurilor de producție, dezvoltarea cu prioritate a bazei energetice, de materii prime și materiale, a ramurilor de vîrf, prin promovarea largă a cuceririlor tehnico-științifice în getivitatea de producție, creșterea mai accentuată a eficienței economice în toate ramurile de activitate.Relevînd succesele obținute în dezvoltarea economico-socială a județului Dîmbovița în contextul general al înfloririi patriei — se spune in comunicare — definim o epocă istorică fără seamăn, pe care o datorăm conducerii înțelepte, clarvăzătoare, profund științifice a ilustrului conducător al partidului și al tovarășul Nicolae Ceaușescu, între eroii neamului, căruia îi cern și cu acest prilej cel mai binte omagiu.Comunicarea „Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu despre afirmarea dreptului popoarelor la independentă, suveranitate și pace — expresie a vocației poporului român" a fost prezentată de conf. univ. dr. Vasile Cristian, de la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași, și dr. Gheorghe Buzatu, cercetător științific principal la Institutul „A. D. Xenopol".In comunicare se evidențiază că secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, făuritor el însuși de istorie, prezent de peste cinci decenii în toate marile momente ale luptei poporului român, în toate etapele ce au marcat drumul națiunii noastre pe calea transformărilor revoluționare ale societății, a conferit strălucire și valoare istoriei românești, prin gîndirea sa teoretică profundă și prin activitatea sa militantă pusă în interesul celor mai înalte idealuri ale poporului român.Comunicarea subliniază că președintele României socialiste, aple- cîndu-se cu statornică dragoste și profund respect asupra istoriei naționale, manifestă aceeași prețuire și pentru istoria celorlalte popoare, in viziunea sa istoria prezentindu-se ca o puternică armă a .prieteniei și darității între popoare, în lupta tru socialism, peptru colaborare, greș și pace internațională.In concepția secretarului neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acțiunile pentru respectarea independenței și suveranității națiunilor, pentru dreptul la pace al popoarelor ocupă un loc cu totul aparte. în același timp, aceste acțiuni atestă vocația poporului, continuitatea unor bogate și originale tradiții de gindire politică.Evoluția vieții internaționale confirmă pe deplin justețea politicii, a orientărilor și aprecierilor fundamentate de Congresul al XIII-lea, realismul concluziilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind problemele cardinale ale lumii contemporane. Forțele iubitoare de pace de pretutindeni dau o înaltă prețuire contribuției remarcabile a tovarășului Nicolae Ceaușescu la soluționarea politică, pe calea tratativelor, a problemelor litigioase, la democratizarea reală a vieții internaționale, greș i beră,în tr-o brație adresat

tatc, unitate și independență — factor de progres in istoria poporului român. Reflectarea acesteia in opera tovarășului Nicolae Ceaușescu", prezentată de prof. univ. Gheorghe Ioniță, decanul Facultății de istorie-* filozofie a Universității București, și conf. univ. dr. Ion Ardeleanu, de la institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu11. /evidențiază perenitatea nobilelor aspirații de dreptate socială, libertate și neatirnare in întreaga istorie a neamului, care au luminat ca o flacără vie drumul eroic, de lupte, sacrificii și izbinzi ale poporului român pentru afirmarea sa neîngrădită, pentru asigurarea progresului și prosperității patriei.în comunicare sint reliefate pe larg aprecierile exprimate de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu privire la toate momentele importante ale istoriei noastre. în care lupta pentru dreptate, unitate națională si independență a avut o puternică inrîu- rire asupra întregii dezvoltări a societății românești pe calea progresului economic și social, deschizînd largi orizonturi națiunii noastre spre afirmarea liberă, de sine stătătoare,Rememorind mărețele pagini de istorie scrise în acei ani ai marilor și grelelor încleștări, dăm glas mîn- driei și satisfacției că din rîndul poporului nostru s-a ridicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, erou între eroii națiunii, patriot revoluționar, care, prin strălucita și exemplara sa dăruire față de cauza națiunii noastre se bucură de aleasa prețuire a tuturor cetățenilor patriei, de o înaltă stimă și apreciere în conștiința lumii.în încheierea comunicării se spune : Cu deplină satisfacție pentru ceea ce am realizat și realizăm pe toate fronturile construcției socialiste in România, în relațiile noastre internaționale, mindri de tradițiile îndelungate ale luptei pentru dreptate. unitate și independență ale poporului nostru. înțelegîndu-ne bine rosturile în societatea de azi și de mîine și manifestindu-ne hotărirea de a duce mai departe mesajul patriotic înaripat care ne vine din vremuri trecute, sîntem datori să răspundem și vom răspunde exemplar chemărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu : „Să dezvoltăm puternic spiritul de dragoste față de tară, față de partid, față de popor. Să împletim educarea generală cu spiritul patriotic, al dragostei față de trecutul glorios de luptă al poporului nostru care în cele mai grele timpuri a știut să înfrîngă orice greutăți, să-și asigure existența, dezvoltarea economică și socială, formarea statului național, trecerea la făurirea socialismului ăi să înainteze spre comunism11.A fost prezentată, apoi, comunicarea „Epoca Nicolae Ceaușescu — perioada cea mai înfloritoare din istoria poporului român — mărturie a vocației neclintite a poporului nostru pentru libertate, independență și suveranitate națională", univ. dr. Mircea Mușat. de demia de Studii Economice, univ. dr. Ion Patroiu, de versitatea din Craiova.în comunicare se spune : du-1 acumNicolae Ceaușescu pentru a-i conduce destinele, poporul român a ales eroul epocii noastre, care personifică idealurile și năzuințele națiunii române. se identifică cu istoria listă a tării, cu mărețele ei ■zări, cu viitorul României.Epoca nouă inaugurată de greșul al IX-lea al partidului — cea mai înfloritoare și mai demnă din întreaga existentă a acestor meleaguri — poporul nostru o numește cu legitimă mîndrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu11, după numele alesului său fiu, omul a cărui gîndire cutezătoare și activitate clocotitoare au acționat și acționează ca o uriașă pîrghie de progres, ca un statornic și neasemuit exemplu și indemn in slujirea devotată a țării, la efort și pasiune pentru propășirea ei in libertate. în această epocă nouă, înscrisă cu litere de aur în cartea gloriei românești, țara a progresat cel mai mult, a făcut, pașii cei mai mar- canți spre viitorul ei comunist, și-a sporit in ritmuri altădată de neconceput avuția națională, suportul însuși al libertății și independentei, s-a consolidat necontenit o magistrală cucerire —• unitatea de neclintit a poporului în jurul partidului — s-a cimentat mai puternic ca oricind frăția oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.în glorioasa epocă pe care o trăim, ce poartă numele marelui nostru conducător de țară, „Epoca Nicolae Ceaușescu11, partidul și statul nostru și-au ciștigat — prin extraordinara forță de afirmare a noului, prin substanța profund umanistă și constructivă a demersului românesc — stima și aprecierea lumii, un prestigiu pe care nicicînd țara nu l-a avut in multimilenara sa istorie.Comunicarea intitulată „Tirgoviște

satele, și tîrgurile, cele mai multe ridicate sub domnia sa. Cetățile orînduite la hotare îndeplinesc funcția ce le era hărăzită, de apărare a țării. Centralizarea politico-statală urmărită de domn vreme de trei decenii s-a finalizat într-un organism statal capabil să reziste în încercările la care a fost supus și să se afirme in spațiul din estul și sud-estul Europei.„Tirgoviște — capitala Țării Românești in vremea domniei lui Mircea Voievod11 este titlul comunicării susținute de prof. Iulian Antonescu, director adjunct în Consiliul care a . Culturii și Educației Socialiste, și dr. Răzvan Theodorescu, cercetător științific principal la Institutul de istoria artei, care relevă că acest' oraș s-a,afirmat de fapt, în plenitudinea forțelor sale medievale, odată cu domnia marelui voievod Mircea și în jurul curții princiare zidite de acesta. Semnificațiile sale multiple trebuie înțelese mai ales in legătură cu însuși procesul de desăvîrșire a întemeierii, al statornicirii statului muntean, mergînd pînă la închegarea sa definitivă. Așezarea Tîrgoviș- tei pe drumul dintre Transilvania și Dunărea brăileană era, de fapt, și o nouă orientare a domniei spre acele părți răsăritene ale Munteniei integrate înaintașii Voievod.Pentru locul Tîrgoviștei in evul de mijloc românesc, devine limpede un fapt pe care chiar vechii călători îl remarcau : cetatea, încinsă de dealuri și apropiată de munți, dar contro- lînd și calea către Dunăre, avea un preț strategic foarte mare înaintea amenințărilor Semilunei, rațiunea însăși a apariției unei noi reședințe la Tirgoviște în timpul lui Mircea fiind în legătură cu evenimentele militare ale ultimului deceniu din secolul al XIV-lea, atunci cînd toate argumentele — istorice, arheologice și artistice — plasează începuturile curții de pe cea mai înaltă terasă a Ialomiței. Se poate spune că din anii din preajma lui 1.400 s-a conturat cu limpezime vocația luptătoare a Tîrgoviștei, acolo unde și-au găsit loc de retragere și luptă, fără excepție, toți voievozii Țării Românești ce au reprezentat, în descendența genealogică sau numai spirituală a lui Mircea, linia militantă, antiotomană, a politicii muntenești din evul mediu și de la începuturile epocii moderne, atașată ideii de neatirnare.Cetate cetate a niază în Mircea prin aceste trei vocații ale sale, în vremea entuziasmului pașoptist și a regenerării moderne, o transfigurare poetică predilectă a ideii naționale.A fost prezentată în continuare comunicarea „Victoriile lui Mircea cel Mare împotriva Imperiului otoman. și însemnătatea lor pentru apărarea țărilor române", de colonel dr. Gheorghe Tudor, directorul centrului de istorie și teorie militară, și Sergiu Iosipescu, cercetător științific la centrul de istorie și teorie militară.Punînd în evidență impactul pe care marile izbînzi militare ale domnitorului muntean l-a avut asupra continuării luptei de apărare duse de țările române, comunicarea subliniază că numele-simbol al Iui Mircea s-a încrustat adînc și pentru totdeauna în conștiința națiunii prin faptul că, ridicîndu-se la nivelul cerințelor vremii, a găsit căile, modalitățile și mijloacele de a se opune cu sorți de izbîndă, în cei 32 de ani de glorioasă domnie, încercărilor repetate ale Imperiului Otoman de a transforma țările române în pa- șalicuri și a lipsi poporul nostru de organizarea statală ce-i asigura singura șansă de a-și apăra ființa etnică, glia străbună și independența. • Firește că în acele condiții istorice, forță trebuia răspuns prin forță se arată în comunicare — ceea Mircea a și făcut-o, și nu oricum, într-un mod genial, apărând și în

hotarelor țării de către de la Argeș ai lui Mirceacine scrutează istoria și

a luptei, cetate a zidirii și unirii românești, se subli- comunicare, Tîrgoviștea lui Voievod devenea, tocmai

de la Și la conf. Aca- conf. Uni

a

tarii, erou adu- fier-

de referință Alegîn-21 de ani pe tovarășul

CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

•*

„«MODELELE» ?
- Oameni care privesc 
mai departe și vor 
cu mai multă tărie..."

refolosi, iar exemplul lui l-au urmat toți.Vasile Șincai mă trimite însă la alții :Vă spun un secret : deloc „model", dați-mi să mă cunosc mai ca oricare,, mai ales

sint animați de un puternic spirit revoluționar, exigenți cu ei și cu ceilalți. Printre minerii noștri, model nu poate fi considerat decit acela care promovează consecvent politica partidului. Modelul comunist nu are viață dublă : una in mină și pe la adunări, alta in familie și societate.— Socotiți deci că „modelul" trebuie să fie un om perfect ? Există așa ceva ?— Poate n-ar strica, dar nimeni nu e perfect. Din oameni imperfecți, fiecare cu slăbiciunile lui, totuși oameni «de bază» în muncă, se formează cu timpul un model comunist colectiv, mult mai puternic decit suma modelelor individuale care-1 compun. Mai mult. în fiecare trăiește dorința permanentă de a se identifica cu un model superior. Performanțele minei noastre așa se și explică : nu pentru, că fiecare dintre noi am fi „modale", ci pentru că 
fim.Am vrut să fel. Am ales în așa fel incit să zinte virste și categorii de încadrare diferite, membri și nemembri de partid. Întrebările au fost trei, între care am inserat-o și pe următoarea, principală pentru ancheta de față : „Din
tre tovarășii dv. de muncă, 
pe care — indicați-i nu- 

. mele — îl socotiți demn de 
a fi luat ca model ? După ce am obținut răspunsurile am putut observa un fapt caracteristic : deși diferiți între ei din multe puncte de vedere, cei indicați ca modele semănau intr-o privință : din totalul de 40, 37 
sint membri ai Partidului 
Comunist Român. Semnificația acestei alegeri este, desigur, clară cititorului : cel. mai bun model~de comportare il reprezintă comuniștii. îl întrebasem și pe inginerul Onisim Todașcă, directorul minei, ce înțelege prin „model comunist viață". Știți ce mi-a puns ? „-Modelele- 
oameni cu o forță, morală 
deosebită, oameni care PRI- Pe măsură ce discutam VESC plai departe' si VOR

tru că, chiar dacă-1 chemi la miezul nopții, el vine și înlătură orice defecțiune. Asta înseamnă să fii competent, dar să te simți și foarte atașat de locul ca- re-ți asigură piinea. „Model" îl consider și pe maistrul Baia Remus, miner din tată-n zece, unde-i care-i cu» oAcasă-i la fel. Are o familie pe care o admirăm toți.' Are 4 fete, două sint deja studente, iar celelalte învață și ele foarte bine. Sau minerul Costache Moldovan. De șase ani este in fruntea întrecerii socialiste, e decorat cu „Ordinul Muncii", iar exigenta lui a devenit proverbială. De aceea a și fost ales in consiliul oamenilor muncii. De ce îl ascultă oamenii ? Pentru că nimeni nu l-a văzut vreodată călcîndu-și cuvîntul. Ceea ce spune aceea face. Nu așteaptă nu știu ce fel de ședință. îndreaptă lucrurile atunci, acolo, pe loc. Nu se sfiește să-1 critice — dacă e cazul — chiar pe director. Ascultă pe fiecare și caută să învețe de la fiecare...

încercăm săverific și alt-40 de mineri repre-nu-s voie bine după ce m-am verificat în vred treizeci de ani de minerit... Povestea cu recuperările ? înseamnă că nu 1-ațî cunoscut încă pe maistrul electromecanic Dumitru Ivanciuc. Ăsta are o evidență ceva de speriat. I se spune „tovarășul știe- tot-vede-tot". Nu ți-ar da o piuliță dacă nu-i dovedești că cea veche e bună doar ca fier vechi, ferit-a sfin- tul 1 Sau maistrul Alexandru Cazac. Operativ, dinamic, îngrijește utilajele ca nimeni altul. Odată m-a și „înfuriat". îi făcea morala unuia din sectorul meu că bruschează mașina. Am vrut să-1 încerc și l-am luat pe departe : „Ce te bagi, nu-i din «parohia» ta". La început a luat-o și el pe „după piersic" și m-a întrebat așa „Ce-ai face dacă ți s-ar fura ceva ,?“ Mi-am dat seama că, pentru el, mașina respectivă reprezenta un avut personal. De altfel mi-a și spus-o : ..Răspunderea pentru utilajele din dotare o purtăm toți cu oamenii de la exploata- cu mai multă tărie". cei care lucrăm aici". Ca și rea minieră Fundu Moldo- cînd eu aș fi fost de altă vei mi se contura impresia

fiu. Știe meserie cit totdeauna-1 găsești mai greu, și pe cei conduce i-a obișnuit disciplină de fier.

de răs- 
sint

dr. Nicolae _________ r__________ r Universității Cluj-Napoca. și prof.'univ. dr. Pom- piliu Teodor, de la aceeași universitate, pune în evidență figura luminoasă a marelui domnitor muntean, așezat la loc de frunte în panteonul istoriei poporului român, lunga sa domnie marcind o perioadă de consolidare a organizării statale, de dezvoltare economică a țării, de intensificare a luptei românilor pentru libertate și existentă de sine stătătoare.în comunicare se arată că lupta pentru independența Țării Românești este expresia procesului de a- firmare a statului românesc medieval din sudul Carpaților, a române in general, care au cat in secolul al XIV-lea politic sud-est european.Ajuns la domnie intr-un in care succesul otoman, confruntat cu o lume creștină divizată, a dus la prăbușirea rezistenței statelor sud-dunărene. domnul Țării Româ- nești, în politice, frontului eminente pus și a plomatice,. în prima fază a domniei, consolidarea poziției internaționale a Țării Românești.Arătînd că Mircea a împletit lupta pentru independență și neatîrna- rea țării cu efortul pentru unitate statală, comunicarea relevă că domnitorul a acționat in vederea consolidării statului muntean, a făcut operă de ctitor în principalele compartimente ale vieții sociale de atunci, baza puterii politice si militare a domniei lui constituind-o

statelor modifi- peisajulmoment
condițiile noilor realități se afla în prima linie a antiotoman. înzestrat cu calități politice, și-a pro- înfăptuit prin stăruințe di-

Avem de multe ori de luptat cu propriile noastre imagini ftioștenite sau preconcepute. De pildă, ne imaginăm prea adesea satul ca o zonă arhaică, producătoare de bunuri agricole sau de frumuseți artistice anonime. Contactul cu realitățile lui contemporane ne surprinde într-atît, încit se naște firesc întrebarea : ce a devenit satul tradițional in acest timp contemporan, cu adevărat revoluționar prin modul profund iu care a schimbat totul ? Anchetele socio-economice și culturale oferă în termenii matematici ai statisticii unele răspunsuri obiective, însă neînsuflețite. De aceea, pentru a încerca un răspuns cit de cît sensibil, ne-am oprit într-o asemenea așezare din cîmpia Ie soare și belșug a Banatului, în comuna Biled.Satul bănățean, satele tării in ansamblu, slujind aceleiași străvechi legătuii vitale cu pămintul, reazemul și izvorul dăinuirii lu>. învață să-1 prețuiască tot mai mult prin ceea ce rodește și se străduiesc să sporească rodul printr-o muncă tenace și chibzuită: temeiul satului rămîne așadar tot pămintul. cu neputință de întins, dar tot mai productiv prin nemărginirea zămislitoare a minților.Au apărut, ca semn al noului, sau ca rezultat al cercetării in profunzime a

laceci .. .ipostaza de neîntrecut comandant de oaste. în expresie organizatorică, ctitoria sa de bază o constituie instituirea cadrului juridic pentru oastea cea mare, care a făcut gloria luptei pentru apărarea ființei etnice a poporului român, a unității și independenței sale, exprimind în fapt o cărei cerință apărarea patriei popor.doctrină militară a fundamentală era cu participarea întreguluiPrivită de sub cupola momentului aniversar — se spune în comunicare — însemnătatea victoriilor obținute de Mircea se concentrează în cîștigarea celei mai însemnate bătălii, aceea pentru apărarea ființei etnice a poporului român, a stabilității și independentei sale, devenită simbol al gîndirii și acțiunii tuturor conducătorilor de țară și de oaste români in perioada care a urmat, un crez al tuturor românilor.Comunicarea „Lupta pentru drep-

Mircea BUNEAsocia- reali-Con soli- pen- pro-ge

la lupta pentru pace și pro- social, pentru dezvoltare independentă a popoarelor, încheierea simpozionului, atmosferă de puternică ! patriotică, oNICOLAE general al Român, președintele Republicii Socialiste România. (Telegrama se publică în pagina I).

li-în-vi- au tovarășului t, secretar Comunistparticipant^ telegramă CEAUȘESCU,Partidului Noua casă de cultură pentru tineret din Slatina Foto : Sandu Cristian
ANSAMBLUL DE CÎNTECE Șl DANSURI „PHENIAN"pămîntului, și îndeletniciri industriale. Alături de S.M.A. se află o importantă schelă petrolieră care a adus în liniștea cîmpiei neîndoielnice schimbări de peisaj, profesii, fel de a trăi. Chiar mișcarea umană este alta, au apărut printre cei peste 8 000 de locuitori chipuri noi, probabil' vor veni și obiceiuri

zeci de profesori și învățători sporesc zestrea de învățătură a celor mai tineri. Profesorul Orner Wendel, directorul uneia din școlile de opt clase, prezintă cu mîndrie chipul nou al școlii, dotată în ultimii ani cu cabinete de limba română, matematică, istorie, geografie, limbi străine, cu laboratoare de biologie și

creșă sau din cele cinci grădinițe din comună.Agricultură, activități industriale, comerț, asistență medicală, învățămînt general, tot atîtea zone de existență a comunei. Toate dau un temei solid, echilibrat așezărilor de aici, oferă funcțiuni esențiale. Dar satul nu și-a pierdut nici un moment dimensiunea

de oameni de toate vîrste- le. Activitatea se concentrează, după cum sublinia directorul căminului cultural, loan Bogdan, în jurul unor formații artistice și cercuri al celor două fanfare cu o îndelungată tradiție, al formației de ipu- zică ușoară, ceva mai ti- nără, laureată a Festivalului național „Cîntarea
SATUL-V ATRĂ DE CULTURĂ

noi. Dar Biledul este pregătit să-și păstreze identitatea lucrind asupra,lui însuși, devenind mai bogat și mai frumos. După cîțiva ani mai slabi, recunoștea primarul comunei. Ilie Petru, comuna revine printre localitățile de frunte ale județului. Se muncește mai bine, se obține mai mult.Tendința localității de a se întări ca entitate socio- economică este pe deplin relevabilă, de asemenea. în domeniul activităților sociale și culturale. Trei școli generale, una de zece clase și două de opt clase, aduna circa 820 de elevi în bănci: o școală profesională de mecanici agricoli oferă schimbul de mîine pentru cei ce vor munci pămintul;

agricultură, de fizică și chimie, instalații pentru sala de spectacol, două săli de sport cu terenuri bituminate. Două clădiri mai vechi au fost parchetate și înfrumusețate din veniturile realizate prin creșterea viermilor de mătase (in ultimii ani peste 53 000 lei). Sănătatea oamenilor cade în grija celor șase medici ai dispensarului, care acordă anual, după datele oferite de medicul șef Victor Telescu, peste 25 000 de consultații, au la dispoziție două autosalvări. aparatura necesară și un fond de medicamente oferite de cele două farmacii. De altfel, în sarcina cadrelor medicale cade și veghea asupra sănătății copiilor din

spirituală, spațiu distinct de manifestare culturală care dăinuie și se întărește continuu. La sfîrșitul anului trecut a avut loc deschiderea centrului 'cultural din comună. Aici s-a organizat un punct de documentare politico-ideologică dotat cu aparatură audiovizuală și bibliotecă politică și tehnică. Acțiunile orientate pentru a veni în sprijinul producției dezbat indicatorii economico-so- ciali. locali sau naționali, sprijină pregătirea cadrelor de partid și de stat, a specialiștilor din industrie și agricultură. Căminul cultural rămîne centrul acestei activități prin complexitatea manifestărilor și atragerea unor largi categorii

României", intens solicitată, al corului mixt, formațiilor de teatru, dansuri populare și moderne, ori al celor două brigăzi artistice, una aparținind schelei petroliere, prezente cu programe atractive atit pe scena căminului cultural, cit și la clubul petroliștilor. Remarcabile sint cercurile de creație dramaturgică și de creație diapozitive, laureate ale Festivalului „Cintarea României", sau cercul literar „Prima verba".Se 'organizează periodic manifestări culturale prilejuite de sărbătorirea unor mari evenimente. In fiecare an, in august, are loc o paradă a portului popular românesc și german din localitate, spectacole dedica

te fruntașilor în producție sau dezbateri, cea mai recentă fiind intitulată „Cum participăm noi la înfăptuirea noii revoluții agrare". In luna iulie s-a organizat o tabără de creație cu artiști amatori din județele Timiș. Arad și Maramureș, din ale căror lucrări s-a organizat o expoziție de pictură naivă și grafică, precum și sculptură in lemn. Pe lingă căminul cultural ființează clubul „Femina". clubul tineretului, un club al pensionarilor cu activități specifice genului sa î virstei, avînd ca model un club al pompierilor. club vechi de șase decenii. Biblioteca comunală cu cele peste 26 000 volume, alături de alte două biblioteci sindicale, susține o bogată activitate cu cartea prin împrumut, recomandări bibliografice, expoziții. intilniri cu editori sau autori, participări la lecturi deschise, șezători literare sau seri distractive. Alături de evidentul caracter educativ al manifestărilor culturale se acordă atenția cuvenită petrecerii plăcute a timpului liber prin baza de agrement, cu două bazine de înot și trei terenuri de sport, adevărate oaze de recreare și mișcare.Comuna crește, se dezvoltă, dar mai ales privește spre viitor.
Eniil VASTLESCU

Un spectacol de mare succesCoborite parcă din stampe negrăit de frumoase, din tapiserii țesute, in delicate fire de mătase, din tablouri pictate in culori vegetale — cele șapte fete care au depănat melodia „Peste tot unde se aud cin- tece" au dat de fapt tonul unui spectacol de cintece și dansuri de mare atractivitate. Și, tot ce a urmat — cintece. dansuri, o romanță. un solo instrumentai etc. — a fost plămădit cu dăruire, cu emoție, cu respect față de publicul care i-a urmărit și i-a răsplătit din plin cu a- plapze. Pentru că, într-adevăr, solii artei coreene — Ansamblul de cintece și dansuri „Phenian" care a evoluat pe scena Operei Române — știu să construiască fiecare . moment cu minuțiozitate, cu grijă pentru fiecare detaliu. Cînd cele 12 dansatoare au încins „Dansul evantaiului" (jocul mîinilor, al e- vantaielor verzi-roz,

alternantele de culori, traversările plutitoare, elegante ale scenei, tabloul final) — totul dovedea că a fost construit pentru etalarea grației, pentru dezvăluirea discretă a unor delicate imagini și sentimente. In schimb „Dansul de cuțite" (tot in interpretarea fetelor), mai dur, desenat din mișcări rapide, ferme, te trimitea cu gindul la jocurile pline de vitalitate ale flăcăilor. S-au legănat și pitorești lampioane (dansul de perechi intitulat „Cînd iese luna") — un poem coregrafic închinat dragostei și o suplă mișcare numită „Lingă izvor" etc. — de fapt un buchet de dansuri populare coreene cu grijă stilizate prin susținerea simfonică, prin eleganta și rafinamentul costumelor, prin căutarea unor cit mai ingenioase, diverse și sugestive da- sene coregrafice pentru a capta interesul

spectatorilor I Și.-fără îndoială, au reușit, așa cum mare succes a avut Trio-ul vocal feminin și virtuoza solistă Ia faiagu (in piesa „Cintec de pescari") și mai ales Kim Sun- Ion, artist al poporului (o frumoasă si profundă voce baritona- lă) pentru tălmăcirea melodiei „O noapte in capitală", pentru excelenta redare a popularelor noastre piese : „Trandafir de la Moldova" și „Pe lingă plopii fără soț", cu deplina înțelegere a vorbelor, a nuanțelor...O minunată seară de cintece și dansuri deci, susținute de solii artei coreene de la care păstrăm imaginea frumoaselor fete, emisia acelor sunete speciale lansate de faiagu (o curioasă harpă), ritmurile sacadate de abac (un incisiv instrument de percuție) și parfumul discret al melopeelor de dragoste.
Smaranda 
OȚEANU

*t
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Deschiderea lucrărilor Seminarului 
internațional „Tineretul și pacea'1

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Joi s-au deschis Ia Costinești lucrările Seminarului' international „Tineretul și pacea", organizat de Uniunea Tineretului Comunist din România, in contextul manifestărilor consacrate „Anului Internațional al Păcii".La seminar participă reprezentanți ai unor organizații naționale de tineret de diferite orientări politice. filozofice șl ideologice din numeroase țări ale lumii, al unor organizații Internationale de tineret, precum și ai unor organisme din sistemul O.N.U.Participant!! au primit cu adincă emoție și deosebit interes Mesajul adresat seminarului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.Constituindu-se intr-o nouă și strălucită expresie a grijii și preocupării statornice pe care conducătorul partidului și statului nostru le ntanifestă fată de destinele tinerei generații, mesajul subliniază misiunea importantă care revine tineretului de pretutindeni în lupta generală a popoarelor pentru eliminarea pericolului unui război nuclear. pentru înfăptuirea dezarmării, instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru promo
Cronica zilei

Intre 16 și 18 septembrie a efectuat 
o vizită in tara noastră Didier Ba- riani. secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Franței, membru al guvernului.Oaspetele a avut o întrevedere cu loan Totu. ministrul afacerilor externe. si a purtat convorbiri cu Aurel Duma, ministru secretar de stat Ia Ministerul Afacerilor Externe, privind dezvoltarea relațiilor bilaterale pe diverse planuri și evoluția situației internaționale.A fost exprimată dorința reciprocă de intensificare a dialogului politic, de extindere a schimburilor comerciale și cooperării economice, industriale și tehnice, definindu-se și o serie de măsuri în acest sens.De asemenea. D. Bariani a avut întâlniri la conducerile Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și Consiliului' National pentru Educație Fizică și Sport, a vizitat unele obiective economice si social-culturale din Bucu
re* ti.La încheierea vizitei, Didier Bariani. secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Franței, membru al guvernului, s-a Întâlnit cu reprezentanți ai ziarelor centrale. Ra- dioteleviziunii și Agerprșs.Oaspetele a exprimat satisfacția deosebită de a fi primit de președintele Nicolae Ceaușescu și de a avea împreună un amplu schimb de păreri, deosebit de util, referitor' la relațiile bilaterale și la principalele probleme ale vieții mondiale.Secretarul de stat francez a arătat că în timpul primirii de către președintele Nicolae Ceaușescu și in cadrul celorlalte convorbiri avute la Ministerul Afacerilor Externe și la

Informații sportiveHANDBAL. Cea de-a 3-a ediție a competiției internaționale masculine de handbal „Dinamoviada" s-a in- cheiat la Halle (R.D. Germană) cu victoria echipei Dinamo București. In meciul decisiv, handbaliștii români au întrecut cu scorul de 18—16 110—10) formația cehoslovacă H.C. Bratislava.ȘAH. In runda a 10-a a turneului internațional de șah de la Szirak (Ungaria), marele maestru român Mihai Șubâ, jucind cu piesele negre, a cîștigat la englezul Flear, Adorj an l-a învins pe Pinter și Romanișin pe Spragett, iar partidele Hazai — Ftachnik și Nogueiras — Smejkal s-au încheiat remiză. în clasament se menține lider Lev Psahis (U.R.S.S.) cu 6,5 puncte și o partidă întreruptă. Mihai Șubă se află pe locul 6, cu 5 puncte. • Cea de-a 7-a partidă’ a finalei turneului can- didaților lă titlul mondial de șah, ce se desfășoară la Riga între marii maeștri sovietici Artur Iusupov și Andrei Sokolov, s-a întrerupt la mutarea a 41-a. Scorul este favorabil cu 4—2 puncte (1) lui Iusupov.CICLISM. Proba masculină de urmărire pe echipe (4 000 m) din cadrul campionatelor mondiale universitare de ciclism de la Moscova a fost ciștigată de selecționata 

varea năzuințelor nobile de pace, înțelegere și colaborare internațională ale omenirii. In cadrul ședinței de deschidere a luat cuvintul tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, care s-a referit Ia activitatea desfășurată în prezent de tinăra generație din patria noastră, împreună cu întregul popor, sub conducerea partidului, pentru traducerea în viată a amplelor programe de dezvoltare economico-socială a țării. subliniind că înfăptuirea acestora nu poate fi concepută decit în condițiile unei lumi a păcii și securității. lipsită de pericolul războaielor.A fost pe larg relevată adeziunea deplină a tineretului român față de principiile și obiectivele politicii externe a partidului și statului nostru, fată de contribuția neobosită și inițiativele remarcabile întreprinse pe plan internațional de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolâe Ceaușescu, în direcția soluționării corespunzătoare a problemelor vitale ale lumii contemporane.Lucrările seminarului continuă.

Ministerul Comerțului Exterior și Co-, operării Economice Internaționale a putut constata dorința comună de a dezvolta în continuare legăturile tradiționale dintre România și Franța, în acest cadru, el a evidențiat interesul manifestat de ambele țări pentru stabilirea unor relații mai bune intre întreprinderile românești si franceze, arătînd că va cere Consiliului Național al Patronatului Francez să trimită în tara noastră o delegație pentru a analiza posibilitățile concrete de amplificare și intensificare a legăturilor economice, atît pe plan bilateral, cît și pe terțe piețe.Referindu-se la colaborarea ro- mâno-franceză pe plan cultural, științific, artistic, secretarul de stat francez a arătat că există o identitate de păreri în ce privește intensificarea acestor raporturi în interesul unei mai bune cunoașteri reciproce între țările și popoarele noastre.Secretarul de stat francez a apreciat că rezultatele vizitei sale în România sînt deosebit de fructuoase și utile, ele putând constitui un prilej favorabil pentru intensificarea contactelor româno-franceze la diferite niveluri, pentru lărgirea colaborării dintre România și Franța, atât pe plan bilateral, cît si pe arena internațională.
★Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Chile, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări Ia București, Francisco Ossa Concha, a oferit joi o recepție.Au participat miniștri, reprezentanți ai conducerii unor Instituții centrale, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.

U.R.S.S.. cu timpul de 4’21”87/100, urmată de formațiile Japoniei — 4’30”43/100 și Italiei — 4’38"54/100.In cursa cu adițiune de puncte, pe locul întâi s-a situat sportivul sovietic Leonid Lebedeev, secundat de olandezul Bob Rasenberg.
VOLEI. în prima zi a turneului International feminin de volei de la Lausanne, reprezentativa U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 3—2 (15—9, 12—15. 15—10. 12—15. 15—6) formația Braziliei, iar selecționata S.U.A. a dispus tot cu 3—2 (5—15. 6—15, 15—8, 15—10, 15—9) de echipa Perului.TENIS. In turul II al turneului internațional de tenis de la Hamburg, jucătorul american Mel Purcell a furnizat o mare surpriză, eliminîn- du-1 cu 7—5, 2—6, 7—6 pe campionul vest-german Boris Becker, favoritul nr. 1 al concursului. Alte rezultate : Sanchez (Spania) — Svensson (Suedia) 6—4. 6—2 ; Mecir (Cehoslovacia) — Gunnarsson (Suedia) 6—1, 6—1 ; Muster (Austria) — Tulasne (Franța) 7—6, 6—2 ; Westphal (R.F. Germania) — Gomez (Ecuador) 6—4, 6—4 ; Casai (Spania) — Vilas (Argentina) 6—3, 6—4; Sundstroem(Suedia) — McNamee (Australia) 3—6. 6—0, 7—6.

Prezentăm, tn continuare, rezultatele obținute In întrecerea socialistă de alte colective fruntașe dc oameni ai muncii din întreprinderi industriale, transporturi, construcții, unități agricole, din domeniul circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.Ca urmare a rezultatelor obținute șl a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 august pe primele locuri se situează :In domeniul producerii ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA DE HIDROCARBURILocul 1 ; întreprinderea elcctro- centrale Galați, cu 581,5 puncte.Locul II : întreprinderea electro- centrale Arad, cu 548.3 puncte.Locul III : întreprinderea elec- trocentrale Timișoara, cu 520,1 puncte.ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI ȘI PREPARĂRII MINEREURILORLocul I : Cariera minieră Vetel, județul Hunedoara, cu 1 277,9 puncte.Locul II : Mina Turț, județul Satu Mare, cu 1 119,3 puncte.Locul III : Mina Baia Sprie. județul Maramureș, cu 972,7 puncte.IN DOMENIUL PRELUCRĂRILOR METALURGICELocul I : Uzina „Cablul Românesc" Ploiești, cu 639,6 puncte.Locul II : Combinatul metalurgic Cîmpia Turzii, județul Cluj, cu 272,7 puncte. '
IN DOMENIUL GEOLOGIEILocul I i întreprinderea de prospecțiuni geologice și geofizice București, cu 619,7 puncte.Locul II ! întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Suceava, cu 607,1 puncte.Locul III : Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologic* Hunedoara, cu 575,5 puncte.IN INDUSTRIA DE MAȘINI DE RIDICAT, MATERIAL RULANT, CONSTRUCȚII NAVALE, ECHIPAMENT AERONAUTIC Locul I : Întreprinderea „Turbo- mecanica* București, cu 956,8 puncte.Locul II t întreprinderea de construcții aeronautice Ghimbav. județul Brașov, cu 882,5 puncte.Locui III : întreprinderea de avioane Bacău, cu 591,9 puncte.ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI ȘI UTILAJE ELECTRICE, MOTOARE ȘI MATERIALE ELECTROTEHNICELocul I : întreprinderea de fri

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

GIURGIU : O nouă 
instalație in funcțiuneLa Combinatul chimic din Giurgiu a fost conectată la circuitul productiv o nouă și modernă instalație pentru producerea azotitului de sodiu. Acest nou produs se va folosi ca materie primă necesară obținerii parafenetilenei, produs care urmează a se realiza pe o altă instalație modernă aflată în- tr-un stadiu avansat de montaj. Se creează condițiile pentru reducerea importului acestui produs. (Ion Manea).

COVASNA :
Dotări socialeLucrătorii de la întreprinderea antrepriză de construcții-montaj din municipiul Sfîntu Gheorghe au '"predat sondorilor din zona petroliferă Ghelința un bloc cu garsoniere pentru nefamiliști cu 100 de locuri și săli, pentru desfășurarea activităților cultural-educative, un altul cu 20 de apartamente și o cantină. Noile dotări sociale șe adaugă celor existente și contribuie la îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viată ale petroliștilor. (Constantin Timaru).

SLATINA : Pod rulant 
telecomandatLa întreprinderea de produse cărbunoase Slatina a fost pusă în funcțiune o instalație de telecomandă prin radio a podurilor rulante. Echipamentul montat pe pod asigură toate comenzile mecanice necesare manevrării acestuia. 

gidere GăeștI, județul Dîmbovița, cu 659,4 puncte.Locul II : întreprinderea „Elec- tromureș" Tirgu Mureș, cu 511,8 puncte.Locul III : întreprinderea „Elec- trotimiș" Timișoara. cu 476,6 puncte. ÎN INDUSTRIA DE MEDICAMENTE, COSMETICE, COLORANTE LACURILocul I : întreprinderea de produse cosmetice „Farmec" Cluj-Na- poca, cu 917,5 puncte.
Panoul fruntașilor 

pe opt luni ale anului
Locul II : întreprinderea de medicamenta București, cu 547,8 puncte.IN INDUSTRIA CIMENTULUI, MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII, AGREGATELOR MINERALE PENTRU CONSTRUCȚIILocul I : Combinatul de lianți și azbociment Bicaz, județul Neamț, cu 962,2 puncte.Locul II : întreprinderea de lianți Brașov, cu 525,4 puncte.Locul III : Întreprinderea de prefabricate „Progresul" București, cu 384 puncte.1N INDUSTRIA LINII, MĂTASE INULUI ȘI A CtNEPIlLocu) I : întreprinderea d« stofe „Postăvăria Română" București, cu 524,7 puncte.Locul II : întreprinderea de stof» „Dorobanțul" Ploiești, cu 265 puncte.Locul III : întreprinderea textilă „Unirea" București, cu 203,1 puncte.ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELORLocul I : întreprinderea de tricotaje și perdele Pașcani, județul Iași, cu 823,5 puncte.Locul IIîntreprinderea de tricotaje Caracal, județul Olt, cu 703,4 puncte.

Un echipament portabil, de telecomandă de la sol, are prevăzute pe panoul frontal toate elementele necesare conducerii de la distanță a podului, fiind executat într-o casetă ușor de purtat de către un operator. Această realizare deosebită, componentă a acțiunii de modernizare a proceselor de producție, a fost finalizată cu concursul Institutului de cercetări și proiectări tehnologice în transporturi București și va fi extinsă la toate podurile rulante din unitatea clăti- neană. (Mihai Grigoroșcuță).
MEHEDINȚI : Servicii 

către populațieUnitățile cooperației meșteșugărești din Mehedinți înregistrează an de an o tot mai puternică dezvoltare. Accentul se pune pe extinderea și, cu deosebire, pe modernizarea spațiilor de ' producție. în prezent, in acest sector se realizează peste 4 000 de produse, atît pentru piața internă, cit si pentru export. în totalul activității, prestările de servicii către populație dețin la ora actuală peste 65 la sută. La parterele blocurilor de locuințe construite in cartierele Crihala, Kiseleff și CET-Nord din municipiul Drobeta-Turnu Severin și în orașele Orșova, Strehaia, Baia de Aramă și Vînju Mare s-au dat în folosință, în ultimii cinci ani. spații de producție care totalizează peste 5 800 metri pătrați. Concomitent cu diversificarea prestărilor de servicii, o atenție deosebită se acordă ridicării calității acestora, astfel incit să răspundă pe deplin cerințelor și exigențelor mereu sporite ale populației. (Virgiliu Tătarul.

Locul III : întreprinderea de tricotaje „8 Martie" Piatra Neamț, cu 539,7 puncte.ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, SPIRTULUI, AMIDONULUI, APELOR MINERALE ȘI TUTUNULUILocul I : întreprinderea de vinl- ficație și produse spirtoase Drăgă- șani, județul Vilcea, cu 1 297,6 puncte.Locul II : întreprinderea de vinuri și șampanie „Zarea" București, cu 1 294 puncte.Locul III : întreprinderea de țigarete București, cu 948 puncte.ÎNTREPRINDERI AGRICOLE DE STAT CU PROFIL MIXT Locul I : întreprinderea agricolă de stat Prejmer, județul Brașov, cu815,5 puncte.Locul II ; întreprinderea de sere .,30 Decembrie", comuna 30 Decembrie. sectorul agricol Ilfov, cu 766,4 puncte.Locul III : întreprinderea agricolă de stat Codlea, județul Brașov, cu 748,3 puncte.ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR FEROVIARE — STAȚII DE CALE FERATĂ Locul I : Stația de cale ferată Iași, cu 518,6 puncte.Locul II : Stația de cale ferată București-Băneasa, cu 517,1 puncte.Locul III : Stația de cale ferată Videle, județul Teleorman, cu 430,6 puncte.ÎN DOMENIUL COMERȚULUI INTERIOR — ÎNTREPRINDERI COMERCIALE CU RIDICATA Locul I : Întreprinderea comercială cu ridicata pentru mărfuri alimentare Timișoara, cu 284,4 puncte.Locul II : întreprinderea comercială cu ridicata pentru mărfuri metalochimice Timișoara, cu 22? puncte.Locul III : întreprinderea comercială cu ridicata pentru mărfuri textile. Încălțăminte Ploiești, cu 204,1 puncte.ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII ȘI DESFACERE A MĂRFURILORLocul I : Uniunea județeană Neamț, cu 1 024,7 (puncte.Locul II : Uniunea județeană Gorj, cu 800,9 puncte.Locul III : Uniunea județeană Bihor, cu 648,4 puncte.

PITEȘTI : Linie modernă 
de accesorii autoLa Fabrica de piese auto și produse metalice din Pitești a fost pusă în funcțiune o modernă linie pentru producerea accesoriilor auto. Este vorba de repere stilizate pentru dotarea noilor tipuri de autoturisme Dacia și ARO : panouri planșe bord, volane, co- tiere. panouri de uși, mască față etc. O mare parte din modernele utilaje de producere a accesoriilor au fost realizate de colectivul fabricii prin autodotare. (Gheorghe Cîrstea).

BOTOȘANI : Economii 
de energie 

și combustibilîn perioada care a trecut din a- cest an. unitățile industriale ale județului Botoșani au economisit2,5 milioane kilowați-oră energie electrică și peste 4 000 tone cdm- bustibil convențional. Obținerea a- cestor economii are la bază promovarea pe scară largă. în cadrul programelor de modernizare a proceselor de producție, a unor noi tehnologii Me fabricație, ce se caracterizează, între altele, șl prin consumuri energetice reduse. Rezultatele cele mai bune se înregistrează în unitățile industriale care au aplicat și continuă să aplice in devans măsurile de modernizare, între care întreprinderile textilă „Moldova" și de utilaje șl piese de schimb din Botoșani, întreprinderea de sticlărie și porțelan din Dorohoi. (Silvestri Ailenei).

DIN VIATA PARTIDELOR COMUNISTE1

SI MUNCITOREȘTI

Partidul Comunist Portughez

in ■iii onor uni comune pentru 
CONSOLIDAREA COCERIRIEOR DEMOCRATICE 

lntr-un interviu acordat presei, secretarul general al P.C. Portughez,
Alvaro Cunhal, a abordat un fir de aspecte privind evoluțiile politice 
din Portugalia, ca și unele probleme ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale.In prima parte a interviului, Alvaro Cunhal a exprimat opiniile sale în legătură cu schimbările intervenite în ultima vreme in raportul de forțe pe scena politică portugheză, evidențiate îndeosebi cu prilejul alegerilor parlamentare anticipate din octombrie anul trecut și al alegerilor prezidențiale din ianuarie și februarie 1986.Mai ales alegerile prezidențiale, a spus Alvaro Cunhal, au dobîndit în acest sens o importanță specială. Scontînd pe dezbinarea forțelor democratice, reacțiunea a crezut că victoria ii este asigurată. Planul reacțiunil era de a lichida regimul democratic portughez. înfrîngerea pe care ea a suferit-o a Însemnat înlăturarea unui mare pericol — respectiv perspectiva victoriei candidatului dreptei — și a constituit o victorie importantă a democrației. Reacțiunea a fost învinsă datorită asocierii voturilor partidelor democratice, respectiv ale partidelor comunist, socialist și renovator democratic. Acționăm ca această asociere să nu rămină doar produsul unui moment de conjunctură, ci să se constituie într-un sprijin comun față de alternativa democratică. Astfel, Mario Soares a fost ales președintele republicii cu voturile stângii. Am evitat in acest fel pericolul fascist, insă nu am înlăturat și celelalte primejdii pentru democrație.Secretarul general al P.C.P. a apreciat că, pe plan politic, aderarea Portugaliei la Piața comună constituie o operațiune amplă, care urmărește ca, sub pretextul necesității de egalizare a structurilor social-econo- mice portugheze cu cele ale țărilor C.E.E., să fie reinstaurate monopolurile pe care revoluția portugheză le-a lichidat prin naționalizarea băncilor, a sectoarelor economice de bază și prin reforma agrară. în afară de aceasta — a spus A. Cunhal — acordurile semnate cu C.E.E. nu țin seama de interesele naționale portugheze. Gradul nostru de dezvoltare nu ne permite să concurăm cu țările C.E.E. nici pe piața internă și nici pe^plan extern. Aderarea la C.E.E. deschide calea spre dominația companiilor multinaționale asupra întregii economii portugheze, reprezintă o lovitură serioasă pentru independența noastră națională.Referindu-se la situația clasei muncitoare după revoluția din aprilie 1974, Alvaro Cunhal a subliniat că marile cuceriri revoluționare (majorarea salariilor, asigurările sociale, dreptul la grevă etc.) au fost rezultatul direct al luptei muncitorilor. Unul din scopurile ofensivei contrarevoluționare din ultimii zece ani — a spus secretarul general al P.C.P. — l-a constituit tocmai lichidarea acestor cuceriri ale muncitorilor, în vederea reinstaurării formelor de exploatare din perioada fascismului și, pe această bază, a acumulării mai rapide a capitalului in cadrul grupurilor monopoliste.Lupta clasei muncitoare și a maselor care, in ultimii zece ani, a fost îndreptată spre apărarea acestor cuceriri este o dovadă clară a evoluției conștiinței lor in perioada de după revoluție. Partidele de gu- vernămint din această perioadă au investit mari resurse (alături de ajutorul consistent din partea S.U.A., R.F.G. și al altor state) pentru lichidarea marii centrale sindicale — Confederația Generală a Muncitorilor Portughezi (C.G.T.P.) — și crearea unei alte centrale, sindicale, ca instrument al politicii îndreptate împotriva cuceririlor revoluției din aprilie. Ele au reușit să creeze Uniunea Generală a Muncitorilor (U.G.T.), din care fac parte doar sindicatele din sectorul serviciilor și numără circa 200 000 muncitori, tn timp ce C.G.T.P. — în cadrul căreia influența decisivă o are partidul comunist — rămîne în continuare cea mai mare centrală sindicală din țară, cu 1.6 milioane de membri.Cu prilejul alegerilor, marea majoritate a muncitorilor a votat pentru P.C.P. și P.S.P., deși în unele provincii o parte a muncitorilor au cedat voturile lor dreptei. Lupta Intre partide se reflectă și într-o oarecare divizare a muncitorilor pe plan electoral. Experiența pozitivă dobin- dită în ultimii ani evidențiază capacitatea poporului portughez de a 

accepta și apăra schimbările democratice profunde aduse de revoluția din aprilie. P.C. Portughez nu a reușit să aprofundeze aceste cuceriri.Consecințele crizei generale a capitalismului se resimt și in Portugalia. In plus, Portugalia se confruntă cu o criză cu trăsături și cauze specifice. Considerăm că principalele dificultăți cu care se confruntă Portugalia nu sint determinate de criza financiară și economică mondială, ci de atacurile forțelor contrarevoluționare, care urmăresc distrugerea marilor cuceriri democratice : naționalizarea, reforma agrară și drepturile muncitorilor. Obiectivul principal al politicii financiare și economice promovate de guvernele de pînă acum l-au constituit centralizarea și acumularea accelerată in vederea consolidării marelui capital nu numai în sectorul particular, ci și într-o serie de întreprinderi naționalizate, precum și în unități și cooperative agricole create prin reforma agrară.Această campanie a însemnat degradarea întreprinderilor naționalizate. destrămarea sectorului industrial, uzurparea cooperativelor agricole, nefolosirea integrală a capacităților de producție, rezilierea contractelor, ducînd în ultimă instanță la dezorganizarea și destabilizarea proceselor comerciale, la creșterea deficitului balanței comerciale și la acumularea de datorii externe, care se ridică deja la 16 miliarde dolari.Pe plan social, ca o consecință directă a ofensivei contrarevoluționare, criza se reflectă in scăderea veniturilor reale, in concedieri și șomaj, in suprimarea asistentei sociale. Căutând să diminueze consecințele crizei mondiale a capitalismului In Portugalia, partidul nostru propune, pe baza consolidării cuceririlor democratice ale revoluției și a noilor structuri social-economice, o politică de mobilizare a resurselor naționale, care să permită tării noastre să depășească criza pe care o parcurge.Referindu-se la unele probleme ale mișcării comuniste internaționale, A. Cunhal a spus : Comuniștii și mișcarea comunistă internațională joacă in continuare rolul decisiv, de avangardă în procesul revoluționar de eliberare a omenirii. Sint cunoscute dificultățile care există în cadrul mișcării comuniste internaționale. Deosebirile de păreri și divergentele sint firești, dacă se ține seama de diversitatea condițiilor in care acționează această mișcare complexă. In pofida deosebirilor de păreri, considerăm că trebuie depuse eforturi pentru a se ajunge la o apropiere, la o mai bună înțelegere reciprocă, la consolidarea prieteniei și găsirea unor forme concrete de colaborare și acțiune comună a tuturor partidelor comuniste și muncitorești.In ce privește Partidul Comunist Portughez, cu cei 200 000 de membri ai săi, avînd un puternic sprijin în mișcarea sindicală și organizațiile de masă, el se bucură in continuare de o mare influentă și contează pe aproape 20 la sută din numărul total al alegătorilor, care se pronunță in favoarea partidului nostru și a aliaților noștri celor mai apropiați.Nu Împărtășim părerea potrivit căreia in statele capitaliste europene nici un popor nu poate să înfăptuiască schimbări sociale profunde în afara țărilor C.E.E. Exemplul revoluției portugheze a demonstrat că o asemenea concepție nu este sprijinită de fapte.De asemenea, nu împărtășim aprecierile potrivit cărora socialismul ca proces mondial se află in criză, el continuînd să reprezinte speranța popoarelor și viitorul lumii. Pentru ca problemele și dificultățile existente să poată fi depășite este necesar, pe de o parte, ca forțele revoluționare conducătoare din fiecare țară, respectiv partidele comuniste și muncitorești, să găsească soluții adecvate pentru propriile probleme. Pe de altă parte, trebuie consolidate prietenia, colaborarea și solidaritatea reciprocă a partidelor comuniste și muncitorești și unitatea forțelor antiimperialiste — a arătat în încheiere secretarul general al P.C.P.
INVITAȚIE PE LITORAL

Nisipul mării, încă fierbinte, Ca și soarele strălucitor fac din frumosul nostru Litoral atracția numărul unu și in luna septembrie. Biletele pentru un sejur reconfortant pe Litoral, in această perioadă, se pot procura de Ia toate oficiile județene de turism și de ia întreprinderea dc turism, hoteluri și restaurante — I.T.H.R. București. La dispoziția oaspeților din stațiunile de pe Litoral se află multiple posibilități de divertisment ; vizite Ia obiective tu

ristice. călătorii în mirifica Deltă a Dunării, plimbări cu vaporul pe Canalul Dunăre — Marea Neagră.Tot în această perioadă se organizează excursii cu trenul pe Litoral.Este demn de reținut faptul că în luna septembrie se practica tarife reduse aproape !a jumătate.Oricind, pentru orice zi de plecare, pentru orice durată de sejur, doritorii pot apela la serviciile a- gențiilor de turism.

Concurs de afișe cu tema 
„Avantajele economisirii la

în scopul stimulării creației gra
fice pe tema economiei și pentru 
realizarea unor afișe de populari
zare a ideii și avantajelor econo
misirii la Q.E.C., cit mai sugestive, 
Casa de Economii și Consemnațiuni, 
in colaborare cu Uniunea Artiștilor 
Plastici, organizează cu prilejul 
„Săptămânii economiei" — 1986 cea 
de-a XVIII-a ediție a concursului 
de afișe cu tema : „Avantajele eco
nomisirii la C.E.C.".

Lucrările pentru concurs se vor 
prezenta in formatul 70X100 cm, 
numai cașerate și vor fi astfel rea
lizate incit să permită tipărirea lor 
in maximum șase culori.

Casa de Economii și' Consemna
țiuni acordă pentru cele mai bune 
afișe următoarele premii :

— Premiul I : un libret de econo
mii cu dobindă cu o depunere de 5 000 de lei ;

— Premiul II : un libret de eco
nomii cu dobindă cu o depunere 
de 3 500 de lei ;

— Premiul III : un libret de eco
nomii cu dobindă cu o depunere 
de 2 000 de lei ;

— Două mențiuni constind in li
brete de economii cu dobindă cu o 
depunere de 1 500 de lei fiecare.

Pentru acordarea premiilor, afi
șele vor fi selecționate de către 
un juriu format din reprezentanți 
ai Uniunii Artiștilor Plastici și ai 
Casei de Economii și Consemna
țiuni.

Casa de Economii și Consemna
țiuni își rez'ervă dreptul de a mul-

C.E.C.“
tiplica unele dintre afișele pre
miate.

Pentru lucrările prezentate la con
curs pe care le va achiziționa Casa 
de Economii și Consemnațiuni se 
vor plăti drepturile legale de au
tor.

Afișele pentru concurs se vor ex
pedia pină la data de 15 octom
brie a.c. (data poștei) pe adresa : 
Casa de Economii și Consemna
țiuni, Serviciul economii. Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 13. Afi
șele se vor preda împreună cu un 
plic închis pe care se va menționa 
același moto, înscris și pe spatele 
afișului, tn plic se va introduce o 
coală de hirtie pe care se va men
ționa, de asemenea, motoul înscris 
pe spatele afișului, precum si nu
mele, prenumele și adresa exactă a 
autorului.

Casa de Economii și Consemna
țiuni va organiza cu prilejul ..Sâp- 
tămînii economiei “ 25—31 octom
brie 1985 o expoziție în care vor 
fi prezentate afișele selecționate 
de juriul concursului.

Afișele care nu au fost selecțio
nate pentru expoziție pot fi ridi
cate de autori de la Centrala ' C.E.C. in maximum 15 zile de la 
închiderea expoziției.

Afișele prezentate in cadrul ex
poziției pot fi ridicate in maximum 
10 zile de la închiderea acesteia.

Lucrările neridicate în limitele 
acestor termene nu vor fi păstrate.

Informații suplimentare privind 
organizarea concursului pot fi so
licitate la telefonul 13 38 14/185.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie
20,35 Memoria documentelor (color). Zi

ditor de țară — documentar.
20,55 Cadran mondial (color). România 

— Ceaușescu — Pace.
21,-10 Timp al marilor înfăptuiri revolu

ționare. Epoca Ceaușescu. Q Arc 
peste fluviu. Reportaj.

21,25 Serial științific (color). „Din tai
nele mărilor*4 — episodul 15.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

MEHEDINȚI. La întreprinderea de construcții navale și prelucrări la cald din Drobeta-Turnu Severin s-a organizat simpozionul cu tema „Epoca Ceaușescu — epoca marilor realizări obținute de poporul nostru sub conducerea înțeleaptă a P.C.R." 9 Comitetul județean al U.T.C. a organizat, la Casa tineretului din Drobeta-Turnu Severin, o vibrantă, manifestare desfășurată sub " genericul „Viața și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu — exemplu permanent pentru tânăra generație". (Virgiliu Tâtaru).IAȘI. în cadrul manifestărilor consacrate „Anului Internațional al Păcii", creatorii de artă din Iași au dezbătut tema „Concepția P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind problemele păcii și războiului în epoca actuală, tnsemnătatea și înalta semnificație a programului de pace și dezarmare preconizat de România, de secretarul general al P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu". Participanții

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 19 septembrie, ora 21 — 21 
septembrie, ora 21. tn țară: vremea va 
deveni răcoroasă, mai ales in regiunile 
din nordul și centrul țării. Cerul va fi 
variabil. Izolat, la începutul interva
lului, in regiunile sud-feștice ale țârii, 
va ploua slab. Vtntul va sufla slab pinâ 
la moderat, cu intensificări la începu
tul Intervalului la munte și In regiunile

CARNET CULTURALși-au exprimat, și cu acest prilej, hotărîrea lor fermă de a contribui la Înfăptuirea politicii partidului nostru de pace și dezarmare, din- du-și unanim adeziunea la măsurile stabilite de cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii. (Ma- nole Corcaci).VÎLCEA. In organizarea secției propagandă a comitetului județean de partid. Ia Casa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret din municipiul Rimnicu Vîlcea s-a desfășurat un simpozion cu tema ..600 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a iui Mircea cel Mare". Manifestări omagiale dedicate aceluiași eveniment au mai avut loc la așezămintele culturale din Drăgășani. Horezu. Călimă- nești, Olănești, Băbeni. Bălcești și altele. (Ion Stanciu). 

estice ale țării, cu viteze de 40—70 km 
pe oră din sectorul nordic. Tempera
turile minime vor ti cuprinse între 3 
și 13 grade, mal coborlte tn zonele de- 
presionare și In nordul tării pînă la 
minus 3 — minus 4 grade, unde pe 
alocuri se va produce brumă, dar mai 
ridicate pe litoral, iar cele maxime 
Intre 15 și 25 de grade. In București: 
vremea va deveni răcoroasă. Cerul va 
fi variabil. Ploaie slabă, la Începutul 
Intervalului, cînd și vtntul va pre
zenta Intensificări de scurtă durată din 
sectorul nord-estic. Temperaturile mi
nime vor oscila Intre 8 și 12 grade, iar 
cele maxime intre 22 șl 25 de grade.

GIURGIU. La Teatrul „Ion Vasilescu" din Giurgiu au avut loc primele manifestări cultural-ar- tistice in cadrul sălii „Studio- 100". o nouă modalitate de amplificare a contribuției colectivului de aici la educarea maselor. Este vorba de acțiuni care vizează promovarea teatrului scurt, a poeziei și muzicii patriotice și revoluționare, organizarea de întîlniri ale oamenilor muncii cu actori și scriitori, cu muzicieni și artiști plastici, stimularea mișcării artistice de amatori. (Ion Manea).TULCEA. Sub genericul „File de istorie oglindite în grafica românească contemporană". Ia Galeriile de artă ale filialei din Tulcea a Uniunii artiștilor plastici s-a deschis o expoziție de grafică. Organizată de secția de artă a Muzeului Delta Dunării, expoziția cuprinde lucrări ale graficienilor contemporani aflate în patrimoniul așezământului tulcean. (Neculai Amihuiesei).



ANUL INTERNAȚIONAL 
AL PĂCII IN LUME

• Acțiuni • Poziții • Manifestări
Tot mai conștiente de realitatea câ in prezent nu există problemă 

mal importantă decît dezarmarea și pacea, forțele înaintate din în
treaga lume, unite in ampla mișcare pentru pace, își Intensifică efortu
rile pentru schimbarea cursului periculos al evenimentelor din viața in
ternațională, pentru afirmarea politicii de dezarmare, securitate și des
tindere, împotriva gravei amenințări reprezentate de uriașele acumulări 

arme nucleare.de

„Crearea de zone denudearizate - o necesitate 
urgentă a asigurării păcii"PHENIAN. — într-un articol in-i titulat „Crearea de zone lipsite de / arme nucleare constituie o necesi- ț tate urgentă în interesul unei păci i durabile", ziarul „Rodong Sinmun" 1 relevă că, pentru a împiedica izbuc-

J 
l 
î 
ț
j în sprijinul edificării unei . LONDRA. — Mișcarea pentru } dezarmare nucleară din Marea Bri-

nirea unul nou război mondial, a unui război nuclear, pacea trebuie garantată ferm. In primul rînd in zonele unde tensiunea este extremă. Ca urmare, constituie o nece-

sitate urgentă crearea unei denudearizate. de pace, in nile în care sînt amplasate nucleare, iar pericolul de se agravează. înființarea de zone lipsite de arme nucleare, ale păcii în diferite regiuni ale lumii reprezintă un mijloc important pentru asigurarea unei păci durabile și a securității în lume. subliniază „Rodong Sinmuri".
„Să fie interzise experiențele atomice 1"OSLO. — „Să intensificăm acțiunile vizind crearea unei zone denuclerizate în nordul Europei !“, „Să fie interzise experiențele nucleare !“. ..Să înceteze cercetările ce urmăresc militarizarea spațiului cosmic !“ — sub aceste lozinci se va desfășura campania națională norvegiană, inițiată de mișcarea

i tanie. cea mai importantă organi- zație a militanților antirăzboinici < din țară, a declanșat in cursul * acestei săptămîni o amplă campa- ț nie în favoarea Înlăturării pcrico-

zone regiu- arme război

„Nu, armelor nucleare", pentru marcarea zilei Organizației Națiunilor Unite, la 24 octombrie. Intr-o declarație dată publicității la Oslo, secretariatul mișcării a anunțat că zeci de organizații pacifiste locale au început deja pregătirea acestor acțiuni de masă — mitinguri, marșuri in favoarea păcii.

*
*
*

*
*

*

i 
î

lumi fără arme și războaie ț lului unul război nuclear. într-o ț declarație a mișcării se precizează că. pină la sfîrșitul anului. In diferite jorașe ale tării vor avea loc mitinguri pentru edificarea unei lumi a păcii.
„Spania dorește să-și mențină statutul nenuclear"

LUCRARILE SESIUNII SPECIALE 

A ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

Sprijin ferm dreptului la independență 
al Namibiei

Intervenția reprezentantului român

CONGRESUL SINDICAL MONDIALLIMA

Manifestare 
consacrată 
României

LIMA 18 (Agerpres). — In 
cadrul relațiilor culturale dintre 
România și Peru, la Universi
tatea din Lima, in prezenta a 
peste 500 de persoane — profe
sori universitari, oameni de ști
ință și cultură, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați in 
Peru, reprezentanți ai M.A.E., 
ai altor ministere, studenți — a 
avut loc un program cultural.

Despre relațiile de prietenie 
dintre cele două țări, despre 
realizările pe care poporul ro
mân le-a obținut in cei 42 de 
ani de la eliberare, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, precum si despre contri
buția deosebită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii, la obținerea acestor 
importante realizări au vorbit 
ambasadorul țării noastre in 
Peru, precum și rectorul Uni
versității din Lima.

A fost prezentată o expoziție 
de fotografii infățișind aspecte 
din realizările țării noastre. 
Participanții au vizionat filmul 
„România — efigii contempora
ne", care s-a bucurat de apre
cieri deosebite.

Cuvîntarea președintelui Consiliului Central al U.G.S.R.BERLIN 18 (Agerpres) — La Berlin continuă lucrările celui de-al XI-lea Congres Sindical Mondial.Luind cuvintul în plenul congresului, tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., a înfățișat pe larg realizările obținute în construcția țării îndeosebi în anii de după Congresul al IX-lea al P.C.R., rolul sindicatelor din România in opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Referindu-se la politica externă a României, vorbitoarea a reliefat inițiativele și demersurile tovarășului Nicolae Ceaușescu puse în slujba cauzei păcii și colaborării în lumea întreagă. în acest context a fost subliniată recenta inițiativă a conducătorului partidului și statului nostru de a se reduce efectivele, armamentele și cheltuielile militare cu 5 la sută, arătind că sindicatele din România susțin cu toată fermitatea această propunere și trecerea la

realizarea ei de către țara noastră încă din acest an.Congresul sindical mondial, a arătat vorbitoarea, care își desfășoară lucrările în Anul Internațional al Păcii și a cărui deviză este pace și muncă, constituie un prilej deosebit pentru dezvoltarea unității de acțiune a oamenilor muncii și sindicatelor de pretutindeni in lupta pentru Încetarea cursei înarmărilor, care reprezintă o grea povară pentru toate popoarele, pentru trecerea la dezarmare, în primul rînd nucleară, pentru o lume a egalității și dreptății, a păcii pe planeta noastră.
★Miercuri a avut loc o îniîlnlre între tovarășa Lina Ciobanu și Harry Tisch, președintele Federației Sindicatelor Libere Germane, prilej cu care s-a exprimat satisfacția comună pentru bunele relații dintre U.G.S.R. și F.D.G.B., care se dezvoltă continuu, in spiritul înțelegerilor la nivel înalt.

destinele, fără nici o ingerință din afară.Aceste sentimente de solidaritate deplină cu lupta poporului namibian au fost reafirmate de România, de președintele Nicolae Ceaușescu, in mesajul transmis președintelui S.W.A.P.O., Sam Nujoma, cu prilejul aniversării a două decenii de luptă a poporului namibian. precum și în mesajul adresat celei de-a VIII-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Harare.Reprezentantul român a subliniat că România socialistă se pronunță in favoarea adoptării unor măsuri hotărite. care să ducă la urgentarea accesului Namibiei la independență, in baza rezoluțiilor O.N.U., pentru o acțiune concertată a comunității internaționale, în vederea realizării idealurilor de libertate ale poporului namibian.A fost exprimată speranța că Adunarea Generală, reunită in această sesiune specială, va adopta in unanimitate ■ măsurile corespunzătoare, care să permită organizației mondiale să-și exercite plenar responsabilitățile asumate fată de poporul namibian, pentru ca Namibia să-și, poată ocupa locul ce i se cuvine in rindul națiunilor libere ale lumii, în rindul statelor membre ale O.N.U.-, pentru a-și putea aduce contribuția la eforturile comunității internaționale, pentru pace și destindere, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.
★de a sprijini eliberarea poporului namibian și plasarea acestuia în rindul statelor cu o identitate și o demnitate națională proprii" — a spus reprezentantul S.W.A.P.O.Ministrul afacerilor externe al Indiei, Shiv Shankar, a prezentat, în cadrul sesiunii speciale, un „program de acțiune" in zece puncte, care ar urma să fie pus in aplicare de O.N.U. și de comunitatea mondială în scopul realizării independenței Namibiei și eliberării ei, într-o perioadă determinată, de sub ocupația ilegală a R.S.A.„Programul de acțiune" include, între altele, convocarea unei reuniuni urgente a Consiliului de Securitate al O.N.U., care să definească precis limita de timp pentru punerea în practică a rezoluției Consiliului de Securitate în această problemă, implicînd. de asemenea, recunoașterea colectivă de către statele membre ale O.N.U. a necesității aplicării de sancțiuni împotriva regimului rasist sud-african.Președintele Adunării Generale a O.N.U., Humayun Rasheed ChoUd- hury, ales de asemenea președinte al sesiunii speciale consacrate problemei Namibiei, a declarat că respingerea de către R.S.A. a cererii legitime de a-și retrage trupele și administrația din teritoriul namibian reprezintă o sfidare la adresa întregii comunități internaționale. El a adăugat că atitudinea guvernului sud-african fată de Națiunile Unite este caracterizată prin „dispreț, duplicitate, rea-credlnță și intransigență". Vorbitorul a reamintit prevederile rezoluției adoptate anul trecut de Adunarea Generală în problema namibiană Și faptul că Organizația Unității Africane și mișcarea de nealiniere sprijină cu fermitate dreptul inalienabil al poporului namibian la autodeterminare.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Necesitatea adoptării de către comunitatea internațională a unor măsuri hotărîte care să determine regimul rasist de la Pretoria să nu mai împiedice evoluția spre independență a Namibiei a reprezentat ideea comună a tuturor discursurilor rostite în prima zi a dezbaterilor sesiunii speciale. De asemenea, a fost condamnată politica de „angajare constructivă" a administrație» americane față de Africa de Sud.'Luînd cuvîntul în plenara sesiunii, reprezentantul permanent al României pe lingă Națiunile Unite a relevat că situația gravă creată în Namibia reclamă din partea Adunării Generale acțiuni hotărite pentru îndeplinirea de urgentă a obligației solemne, asumată acum douăzeci de ani. de a acorda asistența necesară pe calea autodeterminării și independenței sale reale.Arătînd că voința statelor membre Și-a găsit expresia în sprijinul larg acordat rezoluțiilor Consiliului de Securitate 385 și 435, prin care s-a aprobat planul O.N.U. privind accesul Namibiei Ia independență, prin organizarea de alegeri libere si democratice. sub supravegherea și controlul Națiunilor Unite, a fost reiterat faptul că poporul român și-a manifestat ferm solidaritatea cu lupta poporului namibian pentru libertate. pentru exercitarea dreptului lui inalienabil de a-și hotărî singur
★în discursul Introductiv la sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. asupra Namibiei, secretarul general al organizației mondiale, Javier Perez de Cuellar, a denunțat cu hotărîre politica de opresiune brutală a R.S.A. față de poporul namibian. El a arătat că regimul de la Pretoria trebuie să-și dea seama că politica sa de apartheid și de destabilizare, precum și poziția pe care o are fată de Namibia va avea consecințe tragice nu numai asupra poporului namibian, ci și asupra tuturor celor ce trăiesc în această regiune. Este timpul ca guvernul Africii de Sud să îndeplinească voința comunității internaționale și să soluționeze această veche problemă, traducînd în viață grabnic și fără condiții planul O.N.U. privind accesul la independentă al Namibiei — a subliniat secretarul general al O.N.U.Reprezentantul Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Theo-Ben Gurirab. a declarat că întăririle militare și terorismul de stat aplicat de regimul sud-african rasist au transformat Namibia într-o uriașă cazarmă pentru armata de ocupație. Poporul namibian — a spus el — este victima celei mal brutale și inumane moșteniri coloniale, fiind confruntat cu genocidul, taberele de concentrare, munca forțată, exploatarea nemiloasă și sărăcirea nestingherită a patriei, acțiunile regimului . sud-afri- can lăsind în urma lor moarte, distrugere. suferințe. Resursele naturale ale Namibiei continuă să fie jefuite de unele țări occidentale și de companiile transnaționale, situația poporului namibian atingînd un nivel scandalos de precar. „A sosit timpul unei acțiuni decisive din partea Adunării Generale și a Organizației Națiunilor Unite în ansamblul ei pentru a-și îndeplini sarcina

ORIENTUL MIJLOCIU

Protecționismul — o barieră în calea 
soluționării problemei datoriei externePUNTA DEL ESTE 18 (Agerpres). — Directorul general al Fondului Monetar Internațional (F.M.I.), Jacques de Larosiere, a condamnat acordurile comerciale bilaterale și subvențiile agricole la export practicate de către țările bogate, ca și alte numeroase practici care lovesc în exporturile țărilor din lumea a treia, informează agenția France Presse.Lumea industrializată, creditorul lumii a treia, „nu trebuie să refuze mijloacele de export" ale țărilor îndatorate. Or. un protectionism sporit subminează eforturile pe care țările in curs de dezvoltare le depun pentru rambursarea datoriilor lor, afirmă de Larosiere într-un raport adresat Conferinței ministeriale a G.A.T.T. (Acordul General pentru Tarife și Comerț), ale cărei lucrări se desfășoară la Punta del Este (Uruguay). El a invitat țările membre ale G.A.T.T. să reinstituie principiul de acces egal al tuturor Ia toate piețele și a exprimat preocuparea față de proliferarea acordurilor comerciale care determină țările

în curs de dezvoltare să accepte o limitare a exporturilor lor în țările bogate, cum este cazul pentru textile in recentul acord „multifibre".Fără să menționeze în mod expres agricultura. Jacques de Larosiere și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de recurgerea tot mai des din partea țărilor bogate la subvenții pentru a-și stimula exporturile. Această practică este cu atît mai nefastă cu cit ea provoacă o scădere a prețurilor produselor de bază, principala resursă a țărilor în curs de dezvoltare. După opinia directorului general al F.M.I.. instituirea de restricții la import duce la frinarea dezvoltării economice.De Larosiere a lansat un apel la întărirea G.A.T.T., atit ca instituție de sine stătătoare, cît și ca „aliat natural" ai F.M.I. „Sistemul monetar internațional nu poate funcționa e- ficace în condițiile în care protecțio- nismul se accentuează". Or, comerțul internațional depinde de funcționarea regulată a „mecanismelor monetare" — a conchis el.

BEIRUT 18 (Agerpres). — în Liban, situația s-a menținut încordată joi, ca urmare a incidentelor înregistrate la Beirut și în sudul teritoriului țării.în zona liniei de demarcație dintre sectoarele de est și de vest ale capitalei libaneze au avut loc noi schimburi de focuri intre milițiile rivale. în cartierele rezidențiale au fost înregistrate, de asemenea, ti- ruri de arme de mare calibru. Starea de tensiune a persistat și in . sudul Libanului, unde s-au produs incidente intre milițiile locale și combatanți din tabăra de refugiați palestinieni Ain Heloueh, soldate cu rănirea a șase persoane. Pe de altă parte, agenția Reuter, .citind surse din Beirut, informează că doi membri ai contingentului francez din cadrul Forței Interimare O.N.U. in Liban (U.N.I.F.I.L.) au fost răniți cu focuri de armă automată declanșate de persoane neidentificate.în aceeași zi — informează agențiile U.P.I. și Reuter — in regiunea Saida, avioane de luptă israeliene au efectuat raiduri asupra mai multor sate si a taberei de refugiați palestinieni Miyeh Miyeh.BEIRUT 18 (Agerpres). — Atașatul militar al Franței in Liban a fost asasinat joi dimineața In fața sediului ambasadei țării sale, situată în estul Beirutului. După cum informează agențiile internaționale de presă, el a fost ucis cu focuri de armă trase de persoane neindenti- ficate.TEL AVIV 18 (Agerpres). — Trupele israeliene au intervenit miercuri împotriva demonstranților arabi din lqcalitâțile de pe malul de vest al Iordanului, ocupate in mod ilegal de Israel. Agenția Associated Press relevă că manifestațiile au fost inițiate cu prilejul împlinirii a patru ani de la masacrele comise in rindul re- fugiaților palestinieni aflați în taberele Sabra și Shatilla din Liban. Potrivit agenției KUNA, autoritățile israeliene au impus restricții de circulație în zonele unde s-au produs incidentele.
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de nimeni. Referindu-se la negocierile spaniolo-americane privind prezenta bazelor militare ale S.U.A. pe teritoriul Spaniel, Felipe Gonzalez a afirmat că „dorința unanimă a poporului spaniol este de a avea teritoriul său național Jiber de orice prezență militară străină'.

MADRID — Președintele guvernului spaniol, Felipe Gonzalez, a afirmat că Spania dorește să-și mențină statutul nenuclear. Intr-un interviu acordat săptămina- lului „El Tiempo", el a subliniat că statutul nenuclear al tării este „o hotărîre suverană a poporului ț stpaniol", ce nu poate fi încălcată J î ț ț BONN. — Conducerea organiza- . ției din landul Saar a Partidului ' Social-Democrat din R.F.G. a adre- 4 sat social-democraților și celor care ? sprijină politica de pace si secu- ț ritate internațională promovată de i P.S.D. apelul de a participa la ma- ’ nifestatia pentru pace ce va avea
ț Pentru transformarea Atlanticului de sud într-o zonă \ 
j a înțelegerii și colaborării' RIO DE JANEIRO. — Guvernul ț brazilian va acționa pentru adop- 4 tarea, de către comunitatea inter- ’ națională, a propunerii sale privind ( transformarea sudului Atlanticului / într-o zonă a păcii și colaborării, ’ liberă de arme nucleare, a decla- rat amiralul Jose Maria do Amarai

\ 
\ 
\

Campanie împotriva instalării de noi rachete 
pe teritoriul R.F.G.loc In acest land la 11 octombrie.Conducerea organizației P.S.D. din landul Saar a cerut Încetarea amplasării noilor rachete nucleare americane pe teritoriul R.F.G. și înlăturarea rachetelor ..Pershing 2“ deja instalate, denuclearizarea Întregului continent.

ț Oliveira, fost șef al marelui stat J major al armatei braziliene. în pre- * zent, consilier militar al reprezen- ț tantului Braziliei la O.N.U.. el a i relevat dorința tării sale ca tn ' această parte a lumii să nu se de- ) clanșeze conflicte militare. ț_ ___ _ __  __ — __ __ — __ <

UN IMPERATIV AL VIEȚII
INTERNATIONALE

Creșterea rolului O.N.U. în rezolvarea 
problemelor stringente ale contemporaneității

„România se pronunță pentru perfecționarea și simplificarea 
activității Organizației Națiunilor Unite și a altor organisme inter
naționale, pentru creșterea rolului acestora în soluționarea pro
blemelor complexe ale vieții internaționale, în interesul tuturor 
statelor lumii, al colaborării și păcii”,

NICOLAE CEAUȘESCUîncepind de marți după-amiază, Palatul Națiunilor Unite din New York cunoaște din nou freamătul marilor evenimente. Timp de aproape trei luni, reprezentanții celor 159 state membre vor dezbate, aici, în cadrul celei de-a 41-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., probleme de cea mai mare importanță ale vieții internaționale.în actualele împrejurări de'gravă încordare internațională, determinată de continuarea cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, de menținerea și chiar amplificarea unor conflicte, ce au făcut să crească tot mai mult pericolul unei catastrofe nucleare pustiitoare, actuala sesiune a .O.N.U. este chemată să îndeplinească un rol de cea mai mare Însemnătate în însănătoșirea climatului international. în schimbarea cursului periculos al evenimentelor spre o politică de destindere, dezarmare, colaborare și pace.Și se poate spune că există suficiente premise pentru ca acest rol să poată fi îndeplinit — cu atît mai mult cu cit actuala sesiune își desfășoară lucrările in „Anul Internațional al Păcii", de lai care popoarele lumii așteaptă realizarea unor pari concreti pe calea păcii, destinderii, colaborării. Depinde, desigur, de statele membre, de voința lor politică ca aceste așteptări să-și găsească răspunsul dorit și necesar, potrivit intereselor supreme de pace ale întregii umanități.Din cele peste 145 de puncte înscrise pe agenda actualei sesiuni se detașează problematica incetării cursei înarmărilor și dezarmării, în special a dezarmării nucleare, care va polariza interesul și preocupările tuturor statelor piembre, date fiind implicațiile sale pentru liniștea tuturor țărilor, a tuturor popoarelor. Punînd în centrul politicii sale externe problemele dezarmării și păcii, România se pronunță, așa cum se știe, pentru înfăptuirea unui program complex de dezarmare, în centrul căruia să se afle dezarmarea nucleară și care să ducă la lichida

rea armelor nucleare pină la sfîrșitul secolului și, în paralel, la reducerea cu 25 la sută, pină in 1990, a armamentelor convenționale, precum și a efectivelor și cheltuielilor militare, urmind să se acționeze în continuare pentru a se ajunge la o reducere a acestora de cel puțin 50 la sută pină în anul 2000. In acest cadru, țara noastră susține necesitatea

creată în Europa, unde s-au amplasat și continuă amplasarea de noi arme nucleare, țările continentului, celelalte state membre ale organizației trebuie să acționeze cu toată hotărîrea pentru realizarea in cel mai scurt timp a unui acord privind oprirea amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune și trecerea la distrugerea celor exis

Geneva, negocierile militare de la Viena etc. — pentru realizarea unor acorduri reale și efective de dezangajare militară și dezarmare.Un ansamblu de puncte înscrise pe ordinea de zi se referă la situația de tensiune și conflict din diferite părți ale lumii. Examinarea lor și recomandările ce se vor cristaliza vor pune din nou la încercare capacitatea Organizației Națiunilor Unite de a aduce contribuții efective la soluționarea acestora exclusiv pe cale pașnică, ținînd seama de interesele legitime ale popoarelor din zonele respective, ale păcii și securității internaționale. în această privință. România consideră de cea mai mare actualitate transpunerea in fapt a prevederilor Apelului solemn, adoptat prin consens Ia cea de-a 40-a sesiune a Adunării Generale, din inițiativaBogata agendă a celei de-a 41-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite
adoptării Ia actuala sesiune a hotă- ririi de convocare a celei de-a treia sesiuni speciale a Adunării Generale consacrate dezarmării, al cărei principal obiectiv va trebui să-1 reprezinte adoptarea unui program global de dezarmare.Statele membre ale organizației sînt chemate să se pronunțe și să acționeze pentru încetarea experiențelor nucleare. în ceea ce o privește. România a salutat hotărîrea Uniunii Sovietice privind prelungirea mora- toriului unilateral asupra experiențelor cu arma nucleară șl a adresat din nou S.U.A. și celorlalte state nucleare apelul pentru încetarea în cel mai scurt timp a experiențelor ou astfel de arme. Țara noastră consideră că problemele armelor nucleare privesc toate statele europene, precum și celelalte state ale lumii, și acestea trebuie să ia parte activă la realizarea acordurilor privind încetarea experiențelor nucleare, reducerea acestor arme și oprirea militarizării Cosmosului. O mare importanță ar avea, în acest sens, convocarea în cadrul O.N.U. a unei conferințe mondiale în problema folosirii spațiului cosmic tn scopuri pașnice, care să elaboreze un program general de folosire a spațiului cosmic.Ținînd cont de situația gravă

tente, precum șl pentru înlăturarea de pe continent a armelor chimice, în spiritul dezideratului înfăptuirii în cel mai scurt timp a unor măsuri reale de dezarmare, România a evidențiat din nou, recent, însemnătatea trecerii de către o serie de state, inclusiv socialiste, la o reducere unilaterală a efectivelor, armamentelor și cheltuielilor militare. în acest scop, la al III-lea Congres al oamenilor muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tuturor statelor din Europa chemarea de a trece fiecare la o reducere cu cel puțin 5 la sută a înarmărilor, chiar înaintea realizării unui acord corespunzător. îmbinînd vorba cu fapta, România și-a anunțat hotărîrea — ce va fi supusă referendumului poporului — de a trece pină la sfîrșitul acestui an la reducerea cu 5 Ia sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. O mare importanță ar prezenta, in acest cadru, finalizarea în cadrul O.N.U. a inițiativei țării noastre privind elaborarea principiilor chemate să guverneze acțiunile statelor in domeniul înghețării și reducerii cheltuielilor militare.România acționează, totodată, pentru intensificarea negocierilor în cadrul forurilor de dezarmare — Conferința pentru dezarmare de la

șefului statului român, de Încetare fără intirziere a acțiunilor armate și de soluționare a tuturor problemelor litigioase numai pe calea tratativelor. Experiența vieții, istoria însăși au evidențiat și evidențiază cu putere că folosirea forței nu a dus niciodată la rezolvarea reală și trainică a problemelor, că oricît de îndelungate ar fi tratativele ele sînt infinit preferabile recurgerii la mijloace militare, cu tot cortegiul de distrugeri și suferințe care decurg de aici.Alături de problemele păcii șl securității internaționale, și în indisolubilă legătură cu acestea, problemele economice internaționale, ale lichidării subdezvoltării și edificării noii ordini economice internaționale se prefigurează ca subiecte de acută preocupare la sesiune. îndeosebi in condițiile crizei economice mondiale, menținerii și adîncirii profundului decalaj dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, ale impasului existent în dialogul economic internațional. în acest scop. România se pronunță pentru convocarea unei conferințe speciale în cadrul O.N.U. cu participarea țărilor dezvoltate și a celor in curs de dezvoltare care să conducă la angajarea de tratative reale în vederea soluționării globale a problemelor sub-

dezvoltării, inclusiv a datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare, a elaborării principiilor noii ordini economice mondiale. Acțio- nind pentru soluționarea globală a problemei datoriei externe, țara noastră a avansat, după cum se știe, o serie de propuneri concrete care vizează, între altele, anularea datoriei țârilor celor mai sărace, reducerea cu circa 50—70 la sută a datoriilor celorlalte state în curs de dezvoltare, reeșalonarea pe termen lung a rambursării datoriei externe, cu o dobindă de 3—4 la sută și acordarea de noi credite țărilor in curs de dezvoltare, in condiții avantajoase, cu dobinzi raționale, in scopul dezvoltării lor economico- sociale.Avind in vedere unele dificultăți, 'inclusiv de ordin material, cu care este confruntată în prezent organizația mondială, problemele legate de buna sa funcționare, de necesitatea creșterii rolului O.N.U. ca for democratic de examinare a problemelor fundamentale care preocupă omenirea, cu participarea tuturor statelor, pe bază de egalitate, vor forma, de asemenea, obiectul dezbaterilor actualei sesiuni. Este convingerea fermă a României că depășirea dificultăților actuale ale organizației trebuie să se facă prin perfecționarea și simplificarea activităților O.N.U., fără a fi afectate în nici un fel prioritățile și structurile sale democratice, și in primul rînd caracterul și competențele Adunării Generale, organul cel mai reprezentativ al O.N.U. Pe linia sporirii rolului O.N.U. în viața internațională, tara noastră va acționa și la actuala sesiune pentru materializarea propunerii sale privind recurgerea la o Comisie de bune oficii, mediere sau conciliere, concepută ca o procedură în cadrul O.N.U., aflată în permanență la dispoziția statelor pentru soluționarea pașnică a diferendelor.Așa cum a reafirmat din nou în aceste zile președintele Nicolae Ceaușescu. România este hotărîtă să depună șj în continuare — inclusiv la actuali sesiune a Adunării Generale — toate eforturile pentru perfecționarea activității O.N.U., pentru creșterea rolului organizației in găsirea unor soluții juste și echitabile problemelor acute ale contemporaneității, în intronarea în viața internațională a unei politici noi, de destindere, dezarmare și pace.
Radu BOGDAN

Acțiuni care sporesc tensiunea în Africa australă
• Camera Reprezentanților a S.U.A. a votat un proiect de 
Iepe privind acordarea de ajutor tortelor contrarevoluționare 
ale U.N.I.T.A. • R.S.A. a achiziționat noi avioane pentru a 

Ie iolosi împotriva țărilor din „prima linie"WASHINGTON 18 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Statelor Unite a aprobat cu 229 voturi pentru și 186 împotrivă un proiect de lege care permite administrației Reagan să acorde ajutor forțelor contrarevoluționare ale U.N.I.T.A., care luptă împotriva guvernului angolez — informează agenția United Press International.Proiectul de lege urmează să fie înaintat apoi Senatului spre aprobare.PRETORIA 18 (Agerpres). — Regimul de la Pretoria a achiziționat mai multe avioane de tip „Boeing- 707", care urmează să fie folosite pentru operațiuni de supraveghere electronică, precum și de posturi de

comandament avansate, relevă agenția M.A.P.. citind surse sud-africa- ne. Potrivit părerii unui analist în probleme politice și militare de la Universitatea din Pretoria, aceste aparate vor permite incursiuni ale armatei aerului din R.S.A. în profunzimea teritoriului african sail vor servi ca mijloace de revitalizare in zbor a avioanelor participante la acțiuni agresive împotriva țărilor din zonă.Pe de altă parte, agenția France Presse relatează că alți trei negri au fost uciși în Africa de Sud, ceea ce ridică la 306 numărul victimelor înregistrate de la instituirea, cu trei luni in urmă, a stării de asediu pe întreg teritoriul național sud-african.
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LA GENEVA S-A ÎNCHEIAT CEA 

DE-A DOUA RUNDĂ A NEGOCIE
RILOR SOVIETO-AMERICANE in 
problema incetării experiențelor cu 
arma nucleară, prilejuind largi dez
bateri și un detaliat schimb de 
păreri. Cu toate acestea - rela
tează agenția T.A.S.S. - s-a relie
fat existența unor deosebiri consi
derabile ale celor două părți în 
abordarea problemei examinate. 
Cele două delegații, precizează a- 
qenția citată, intenționează să se 
intîlnească din nou la Geneva, în 
luna noiembrie anul acesta.

Tot la Geneva a început, joi, cea 
de-a șasea rundă a tratativelor so- 
vieto-americane asupra armelor nu
cleare și cosmice.

blicii San Marino. Căpitanii-regenți, 
care, potrivit Constituției, îndepli
nesc funcția de șef de stat, repre
zintă partidele ce formează actuala 
coaliție guvernamentală din țară. 
Ei au fost aleși pe o perioadă de 
șase luni și iși vor prelua funcția 
incepind de la 1 octombrie.

I CONVORBIRI LA BERLIN.Secretarul general al C.C. al I P.S.U.G., președintele Consiliului I de Stat al R.D. Germane, ErichHonecker, a avut convorbiri cu . președintele Republicii Nicaragua, coordonatorul Comisiei Executive I a Direcțiunii naționale a FrontuluiSandinist de Eliberare Națională, I Daniel Ortega Saavedra, aflat în | vizită la Berlin. S-a procedat la un schimb de . vederi asupra situației Iin.temaționale actuale șl dezvoltării cooperării dintre cele țări— transmite agenția A . Cu acest prilej s-a subliniat necesitatea încetării cursei înarmărilor pe I Pămînt și în spațiu.
I țările lor mai rapid tangibile
I americane mentelor și dezarmării.COMUNICAT UNGARO-SIRIAN.
Iîn comunicatul ungaro-sirian dat publicității la încheierea vizitei delegației de partid și guvernamen- Itale din R.P. Ungară la Damasc se apreciază că intre cele două țări există relații de colaborare ce se dezvoltă cu succes în cele mai di- I ferite domenii. Pentru încetarea cursei înarmărilor, relevă documentul. trebuie depuse eforturi comu- Ine de către toate forțele iubitoare de pace ale planetei. Printre documentele semnate în timpul vizitei Ise află acordurile consular și cel privind schimburile de mărfuri in perioada 1987—1988, programul de colaborare în domeniile economic,
I științific și tehnic în perioada 1986—1988. transmite agenția M.T.I.

NOII CĂPITANI REGENȚI AI 
I REPUBLICII SAN MARINO. Mau- 
I rizzio Tomassoni, reprezentant al 

■ P.C. din San Marino, și Giuseppe 
iArzilli — din partea partidului de- 

mocrat-creștin sanmarinez, au fost 
aleși căpitani regenți ai țării de că
tre Consiliul Mare și General — 

j organul legislativ suprem al Repu-

ÎNTREVEDERE AMERICANO- FIL1PINEZĂ. Președintele Ronald Reagan a conferit, la Casa Albă, cu președintele Filipinelor, Corazon Aquino. Șeful executivului a- merican a relevat că Statele Unite vor acorda un ajutor suplimentar de 170 milioane dolari in vederea redresării economiei filipineze și a cerut oamenilor de afaceri americani să-și sporească investițiile in Filipine. în prezent, ajutorul american se cifrează la 505 milioane dolari pe an, relevă agenția France Presse, care adaugă că datoria externă filipineză este evaluată ia 26 miliarde dolari.
UN REPREZENTANT VIETNA

MEZ a predat la Hanoi unui re
prezentant al S.U.A. rămășițele unui 
militar american care a murii in 
timpul războiului din Vietnam, in
formează agenția V.N.A.

prevenirii extinderii ei Părțile au declarat că așteaptă obținerea cît posibil a unor rezultate în negocierile sovieto- asupra limitării arma-

CANDIDATURĂ. Fostul guvernator al statului Delaware (S.U.A.), Pierre Du Pont. și-a anunțat candidatura la învestitura Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din 1988.REUNIUNE CONSACRATĂ COMBATERII TERORISMULUI. La Strasbourg au început lucrările sesiunii Consiliului vest-european, organism care grupează parlamentari din 21 de state. Una dintre principalele prpbleme abordate o constituie identificarea căilor și mijloacelor de luptă împotriva terorismului. Cu acest prilej s-a propus o rezoluție în care se cere guvernelor din statele membre să creeze un comitet comun al miniștrilor de justiție și de interne, menit să asigure un schimb de informații rapid și eficient in problema terorismului.
SATELIT METEOROLOGIC. După 16 amînări succesive, datorate unor defecțiuni tehnice, de la baza Vandenberg din California a fost lansată o rachetă de tipul „Atlas-E“, avind Ia bord un satelit meteorologic. „Noaa-G". Apar- ținînd Agenției americane pentru studierea oceanelor și atmosferei (N.O.A.A.), satelitul este echipat cu un sistem care-i permite receptionarea și localizarea apelurilor de urgență emise de avioane și nave. La acest program, denumit Cospas/Sarsat. participă, de asemenea, Uniunea Sovietică, Franța și Canada.
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