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0 strălucită contribuție la fundamentarea științifică, 
realistă și creatoare a politicii partidului, la îmbogățiri 

tezaurului gîndirii și practicii revoluționare

NICOLAE CEAUȘESCU:
Anul LIII Nr. 12 783 6 PAGINI - 50 BANI „România pe drumul construirii societăți 

socialiste multilateral dezvoltate"
Opere, volumul 24

Joi 29 septembrie 1983

în perioada optimă și de înaltă calitate!
9 Situația la zi a lucrărilor impune măsuri 

energice pentru buna folosire a mijloa
celor mecanice, în vederea realizării 
de viteze zilnice mult sporite în fiecare 
unitate agricolă, în fiecare județ.

• Maximă răspundere pentru respectarea 
normelor tehnice la pregătirea patului 
germinativ și semănat, astfel încît să 
existe garanția realizării densității de 
plante prevăzute.

• Prezența în cîmp a specialiștilor este 
absolut necesară pentru a organiza ju
dicios munca mecanizatorilor și a su
praveghea în permanență aplicarea 
tehnologiilor stabilite.Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii- și Industriei Alimentare rezultă că, pînă în seara zilei de 27 septembrie, au fost insămîn- țate 1 107 600 hectare cu rapiță, orz, orzoaica, grîu și plante furajere — reprezentînd 30 la sută din cele 3,7 milioane hectare care urmează să primească sămînța în această toamnă. Este foarte puțin dacă avem in vedere data la care ne găsim. Ca atare, pentru ca insămintările de toamnă să se încheie la 10 octombrie, așa cum este stabilit. în fiecare zi va trebui realizată o viteză de cel puțin 200 000 hectare la semănat.Cea mai urgentă sarcină a. acestor zile o constituie încheierea însămînțării orzului. Subliniem aceasta deoarece pînă in seara aceleiași zile au fost însămînțate numai 413 230 hectare din cele 695 000 hectare destinate acestei culturi în 

unitățile agricole. Prin urmare, cu numai eiteva zile înainte de expirarea termenului limită prevăzut pentru încheierea acestei lucrări, mai erau de semănat aproape 300 000 hectare, o suprafață foarte mare. Că această lucrare putea fi mult mai avansată o dovedesc rezultatele multor județe care au încheiat semănatul orzului : Olt, Bacău, Neamț, Cluj, Alba, Bistrița- Năsăud și Vîlcea.Unde se localizează restanțele la însămînțarea acestei culturi? Așa cum rezultă și din cifrele inscrise pe harta alăturată, în județul Călărași orzul a fost semănat doar pe 10 la sută din suprafețele prevăzute, Giurgiu — 23 la sută, Teleorman — 26 la sută, Constanța — 30 la sută. Mari rămîneri în urmă se înregistrează chiar și în unele județe din zonele a doua și a treia — Botoșani, Harghita, Maramureș și Vaslui —■
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Stadiul însămînțării orzului, în procente pe ju 
dețe, în seara zilei de 27 septembrie

unde la această dată lucrarea trebuia încheiată. .Se desprinde, deci, necesitatea de a se lua toate măsurile pentru ca semănatul orzului să se încheie, peste tot, în cîteva zile.Concomitent, trebuie să se acționeze energic. în toate județele, dar mai cu seamă în cele care au terenuri situate în zonele de deal și submontane, pentru intensificarea la maximum a însămințării griului. Potrivit datelor furnizate de ministerul de resort, pînă în seara zilei de 27 septembrie sămînța de grîu a fost pusă sub brazdă, în unitățile agricole de stat și cooperatiste, doar pe 210 000 hectare — 9 la sută din suprafața prevăzută. In zona a treia, unde semănatul trebuie să se încheie mai repede, cele mai mari restanțe la executarea acestei lucrări se înregistrează în județele Mureș, Sibiu, Alba, Brașov, iar în zona a doua — în județele Boto

șani, Neamț, Vîlcea, Bihor, Prahova, Vrancea și altele.Grăbirea însămînțării orzului și griului presupune ca în fiecare unitate agricolă, în fiecare județ, prin- tr-o temeinică organizare a muncii, să fie asigurate toate condițiile pentru realizarea și depășirea vitezelor stabilite la pregătirea terenului și semănat. De bună seamă, eforturile pentru accelerarea la maximum a ritmului însămințări- lor trebuie să se împletească cu preocuparea plină de răspundere a specialiștilor și piecanizatorilor pentru executarea unor lucrări de cea mai bună calitate, pentru respectarea riguroasă a normelor tehnice la pregătirea terenului și semănat, spre a se asigura densitățile optime prevăzute, de care depinde în mod hotăritor nivelul recoltelor de cereale păioase ce vor fi realizate în anul 1984.

Cel de-al 24-lea volum din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu. apărut la Editura politică, reunind rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole din perioada iunie — decembrie 1982, constituie un eveniment editorial deosebit, de largă rezonanță, ce dă expresie rolului hotăritor al secretarului general al partidului în analizarea și clarificarea unor probleme de fond ale etapei contemporane. Cititorul găsește în această cuprinzătoare carte o multitudine de teze și idei, analize temeinice, științific fundamentate, referitoare la istoria milenară a poporului român, a luptei sala pentru afirmarea ființei naționale, pentru libertate socială, independență și unitate, la problemele esențiale ale organizării și conducerii științifice a societății, la dezvoltarea în ritm rapid a forțelor de producție și modernizarea bazei tehpico-materiale a economiei. Sînt abordate, de asemenea, probleme de o deosebită însemnătate, care îmbogățesc tezaurul teoriei revoluționare : națiunea socialistă șl rezolvarea problemei naționale, participarea tot mai intensă a României la schimbul mondial de valori, relațiile tării noastre cu țările socialiste și cu celelalte state ale lumii, criza economică mondială și efectele ei. precum și alte numeroase teze de mare însemnătate.Volumul se deschide cu magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, consacrată analizei stadiului actual al edificării socialismului în țara noastră, a problemelor teoretice, ideologice și a activității politico-educative desfășurate de partidul nostru. Aceasta constituie un profund și argumentat studiu istoric, economic șl social-politic, în care este pusă’ în evidentă marea capacitate de sinteză, clarviziunea, profunzimea și originalitatea gîndirii secretarului general al partidului. care subliniază faptul că în abordarea mariloi- probleme ale epocii „trebuie să pornim de Ia profundele transformări revoluționare care s-au produs in societatea românească, precum și de Ia marile schimbări sociale și naționale, ale raportului de -forțe din viața internațională contemporană**.în expunerea care deschide noua carte, precum și în suita de cuvîntări rostite la adunările populare organizate cu prilejul vizitelor de lucru în județele Bihor, Arad, Botoșani, Suceava, Argeș, Hunedoara, 
- .

„Ne angajăm să muncim cu dăruire comunistă și spirit revoluționar 
pentru a înfăptui neabătut obiectivele și orientările stabilite 

de partid in domeniul politicii demografice și sanitare"

Vaslui, Iași, Covasna, analizînd stadiul actual al edificării socialismului în tara noastră, secretarul general al partidului face o profundă și strălucită incursiune în istoria multimilenară și contemporană a poporului român, cunoașterea acesteia fiirid considerată un fundament solid al activității ideologice, al educației patriotice și revoluționare a maselor de oameni ai muncii, a tineretului. Perenitatea poporului

nostru, raportul dialectic și organic dintre elementele esențiale ale istoriei sale — continuitatea, lupta pentru eliberarea socială, pentru unitatea națională și pentru independență — i-au conferit tărie de granit și nu l-au putut clinti nici în cele mai grele timpuri. Prin concepția 'sa 'clară, bazată pe o temeinică și profundă cercetare științifică a documentelor privitoare la lupta și continuitatea poporului român, la unitatea și independența sa națională, tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă o dată în plus locul demn al patriei noastre, ai poporului român, în istoria universală.Un amplu spațiu este destinat in- 

terinfluenței și determinării i eiproce dintre forțele de produci și relațiile de producție din ța noastră. într-o argumentație rigur științifică se subliniază faptul noile forțe de producție au cerut cer perfecționarea continuă a rel țiilor de producție, a proprietă socialiste, a democrației. Amp analiză asupra unei game foar largi de fenomene pune in eviden cum neconcordanța relațiilor de pr< ducție cu caracterul forței- de producție poate frina de: voltarea acestora din urm dar și modul. în care noile r< lății de producție pot stimul și duce la un avint fără pr< cedent forțele’ de producții Aceeași interinfluență și act eași determinare reciprocă t manifestă și în privința b? zei materiale și conștiinței î societatea noastră. Numai pri realizarea unei unități dialec tice între aceste laturi se asi gură baza progresului socie tatii noastre, ea constituim condiția fundamentală a edi ficării socialismului șl comu nismului.în analiza pe care o face cu clarviziunea care-i est( caracteristică, secretarul general al partidului accentuează marea mobilitate a tuturor fenomenelor care. în moc dialectic, se pot schimba în socialism, demonstrând astfel încă o dată, că unele legități și teze generale ale socialismului nu sînt imuabile, că ele pot cunoaște modificări, ca urmare a unor procese noi care apar în cadrul aceleiași orinduiri, în diferite etape prin care trece ea și care, evident, pun cerințe și obiective de care trebuie să tină seama.Procesul amplu și complex care vizează transformarea României din țară socialistă în curs de dezvoltare în țară cu un nivel mediu și, în perspectivă, în țară avansată din punct de vedere economic — se subliniază în documentele publicate — va trebui să se bazeze pe o industrie modernă, putemio dezvoltată, pe o agricultură modernă, de înaltă productivitate, pe alocarea în continuare a circa 30 la sută din venitul național în scopul dezvoltării forțelor de producție.în concepția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strategia dezvoltării economiei românești are în vedere, între factorii de bază ai progresului economic, creșterea eficientei acumulării, sporirea venitului național,
Dr. lazăr BACIUCU

(Continuare în pag. a IV-a)

In pagina a lll-a, relatări despre o altă lucrare importantă din agricultură: RECOLTAREA
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LA TERMENUL PLANIFICAT!

In energetică—printr-o bună conlucrare 
între constructor si beneficiar 

duratele de execuție pot fi scurtateUn loc de primă importanță în acțiunile care se întreprind pentru asigurarea independentei energetice a țării revine activității din unitățile Ministerului Energiei Electrice. Concomitent cu măsurile menite să asigure perfecționarea sistemului național de producere, transport și distribuție a energiei electrice, eforturi susținute sint concentrate pentru finalizarea unor importante obiective de investiții, în scopul creșterii substanțiale a puterii instalate în hidro și termocentrale, tn legătură cu stadiul realizării programului de investiții din această ramură. cu măsurile ce se întreprind pentru impulsionarea ritmului de lucru pe șantiere, am avut o convorbire cu tovarășul PETRU STAN, director- în Ministerul Energiei Electrice.

! Europa să fie eliberată de arma j 

' nucleară, popoarele j 

i continentului să conviețuiască i 

I în pace și deplină securitate! i 

ț Relatări de la adunări și mitinguri ale oamenilor ț 
ț muncii din întreaga țară, în pagina a V-a \

— în acest an, ca dealtfel pe întregul cincinal, potrivit programelor adoptate de Congresul al Xll-lea și Conferința Națională ale partidului, ramura energiei electrice beneficiază de importante fonduri de investiții, a subliniat la început interlocutorul. Aceste programe, elaborate sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, stabilesc ca direcții principale pentru dezvoltarea bazei energetice trecerea rapidă a producției de energie electrică pe cărbune inferior, din resursele proprii, și valorificarea în continuare a potențialului hidroenergetic de care dispune țara noastră. Amploarea programului de investiții din ramura energiei electrice este ilustrată de faptul că în actualul cincinal se construiesc o serie de noi termocentrale pe cărbune și șisturi cu o putere instalată de peste 4 800 MW. concomitent cu punerea in funcțiune a unei puteri instalate de aproape 2 500 MW în hidrocentrale.
— Ce sarcini revin constructorilor 

de pe șantierele obiectivelor energe
tice in acest an hotăritor pentru, 
realizarea amplului program, de in

vestiții pe ansamblul cincinalului ?Atit prin volumul lucrărilor a- flate în curs de desfășurare, cit și prin numărul de obiective care trebuie să intre în funcțiune, anul 1983 este hotăritor pentru îndeplinirea exemplară a programului de investiții din ramura energiei electrice. Astfel, valoarea lucrărilor de investiții sporește față de realizările anului precedent cu circa 30 la sută, in această perioadă avînd termene de punere în funcțiune 23 de obiective energetice cu o putere instalată de 1 742 MW în termo și hidrocentrale. Ponderea principală a noilor obiective care trebuie să fie racordate la sistemul energetic național în 1983 o dețin termocentralele pe bază de cărbune inferior si sisturi bituminoase.— O importanță deosebită se acor
dă, firesc, obiectivelor care trebuie 
finalizate in acest an. Care este deci 
stadiul. lucrărilor pe aceste șantiere ?— Trebuie să subliniez faptul căConvorbire realizată de 

Dan CONSTANTIN
(Continuare în pag. a IlI-a)

Telegrama adresată 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

de participanții la Consfătuirea pe țară a cadrelor 
din domeniul sanitar

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,Participanții Ia Consfătuirea pe țară a cadrelor din domeniul sanitar, desfășurată sub semnul angajării ferme în înfăptuirea politicii sanitare a partidului și statului nostru, își unesc gindurile pentru a vă asigura pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre. înalt exemplu de slujire fără preget a intereselor supreme ale poporului, a cauzei socialismului și păcii, personalitate proeminentă a lumii contemporane, de cel mai ales respect, de sentimentele noastre de gratitudine pentru grija permanentă, neobosită pe care o purtati" asigurării celor mai bune condiții de menținere și întărire a sănătății cetățenilor’ patriei noastre, apărării celui mai de preț drept al omului — dreptul la viată.Reuniți în anul cînd întregul popor a marcat cu recunoștință și aleasă mindrie patriotică împlinirea a 18 ani de cînd avem fericirea să vă aflați în fruntea partidului, 'participanții la plenară dau o înaltă apreciere politicii sanitare a partidului și statului, al cărei inspirator sinteți dumneavoastră, vă aduc un cald omagiu și vă exprimă cele mai alese sentimente de mulțumire pentru tot ceea ce ati întreprins și întreprindeți in vederea asigurării sănătății poporului, dezvoltării sale armonioase, sub semnul orînduirii noastre socialiste.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că în lumina strălucitelor cuvîntări pe care le-ati rostit Ia consfătuirile de lucru de la Mangalia și București, a exigențelor Conferinței Naționale a partidului. am analizat în spirit critic și autocritic modul cum se înfăptuiesc în practică marile sarcini ce revin cadrelor medico-sanitare. pentru traducerea în viată a indicațiilor dumneavoastră privind îmbunătățirea indicilor demografici în patria noastră, creșterea natalității, asigurarea unui spor natural corespunzător al populației, precum și căile perfecționării în continuare a organizării asistentei medicale și creșterii calității ei, în vederea menținerii și întăririi stării de sănătate, a capacității de muncă a oamenilor muncii, adevărații făuritori ai României socialiste.

Conștienti că în activitatea noastră se mai manifestă lipsuri și neajunsuri, că mai avem încă multe de făcut pentru a răspunde pe deplin • înaltelor exigente pe care partidul și guvernul le pun în fata noastră, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că întregul corp medico-sanitar, mobilizat de înflăcăratele dumneavoastră îndemnuri, va face totul pentru îndeplinirea sarcinilor de răspundere ce îi revin, pentru ridicarea indicelui de natalitate, prin influențarea comportamentului tinerei generații, ridicarea nivelului calitativ al asistentei medicale a mamei și copilului, scăderea mortalității infantile. Ministerul Sănătății, instituțiile sanitare, întregul personal medico-sanitar. împreună cu organizațiile de sindicat. tineret și femei, vor desfășura o largă activitate educativă în rindul populației, cultivind dragostea pentru copii, pentru dezvoltarea familiilor, actio- nînd cu toată energia pentru aplicarea neabătută a politicii sanitare a partidului și statului, pentru continua îmbunătățire a calității vieții. Vă încredințăm că vom milita cu hotărî re pentru afirmarea în întreaga rețea medico-sanitară a unui climat de ordine, disciplină și răspundere, pentru folosirea cu maximă eficientă a puternicei baze materiale de care dispunem, pentru ridicarea continuă a pregătirii profesionale a tuturor cadrelor din acest sector și promovarea fermă în întreaga lor activitate a unui înalt grad de profesionalism și corectitudine, a unui comportament întemeiat pe cerințele profundului umanism ce caracterizează societatea noastră, pe principiile eticii și echității socialiste.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom face totul pentru a îndeplini cu consecventă sarcinile reieșite din Programul partidului, din hotărîrile Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului, că vom munci fără preget, cu dăruire comunistă și spirit revoluționar, pentru a înfăptui neabătut obiectivele și orientările stabilite de partid în domeniul politicii demografice și sanitare, contribuind astfel la asigurarea sănătății, vigorii și tinereții poporului nostru — constructor al socialismului — la ridicarea patriei socialiste pe noi culmi de civilizație, bunăstare și progres.
RELATAREA LUCRĂRILOR CONSFĂTUIRII - IN PAGINA A V-A
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FAPTUL1I AUTO APRO VIZ IO NAREA Pe adresa consiliului popular

a sosit o scrisoare. Cum este rezolvată?

DIVERS
Din presa județeană

Sânâtate, 
doctore!

Lăsat fără supraveghere, 
copil in virstă de patru ani 
încercat să treacă strada, 
stradă centrală, largă, 
circulată. De copilul ivit brusc 
in mijlocul străzii se apropia un 
autoturism.

Accidentul părea iminent.
Deodată, dintre trecătorii de 

pe trotuar s-a repezit un om și 
a smuls copilul din fata mașinii.

Copilul a fost salvat, dar nu 
și... salvatorul său. Accidentat, 
acesta a fost internat in spital. 
Aflăm din gazeta „Ceahlăul" că 
omul de omenie se numește Pe
tre Coznta și este de 
medic.

un 
a 
O 

foarte

profesie

De-a gata
E vremea culesului, 

satelor zoresc, cu mic. 
să strîngă la timp și fără pier
deri roadele toamnei, ale mun
cii lor.

Cu atit mai condamnabilă a- 
pare încercarea unora de a sus
trage din bunurile obștii, așa 
cum. s-a intimplat deunăzi și cu 
Constantin Nebunu din Ciuper- 
ceni, județul Gorj. surprins cu 
120 de kg de cartofi zorind spre 
casă.

— De unde-i aveți? — a fost 
întrebat de oamenii legii.

— Dar de ce mă întrebați ? — 
a răspuns Neb'unu tot cu o în
trebare.

— Să zicem... din curiozitate.
— Ziceți ce vreți, dar eu nu 

mai am nimic de zis. Mă gră
besc, așa că vă las în bună pace.

I-a lăsat el în pace, dar nu 
l-au lăsat ei pe el. Si astfel a- 
flăm din „Gazeta Gorjului" că 
Nebunu furase cartofii 'din gră
mada făcută de culegători in 
cimp. în așteptarea mașinilor 
să-i încarce.

Pus în fața probelor, Nebunu Iși așteaptă acum răsplata legii.

Oamenii 
cu mare,

I l-a pierit cheful

I
I
I
I
I
I
I
I

Aflindu-se la o nuntă în satul 
vasluian Valea Grecului, Costi
că Ciuntuc din Duda-Epureni a 
băut pină n-a mai putut : țui
că. bere. vin. Cină nunta era in 
toi, Costică s-a ridicat in picioa
re — greu, foarte greu, dar s-a 
ridicat, totuși — si a cerut tutu
ror să cinte odată cu el melodia 
lui : „Costică, Costică. fă lampa 
mai mică". A fost sfătuit ca in 
loc de lampă să spună gură, a- 
dică „fă aura mai mică", dor 
Costică nu s-a potolit. A înșfă
cat o sticlă de pe masă și a-por
nit la atac, incercind să loveas
că in dreapta și-n stingă. ■ ■ .

Urmarea am aflat-o din gaze
ta județeană „Vremea nouă" : 
unul din nuntași a ajuns la spi
tal, iar Costică la tribunal.

De la un cotor 
de mâr
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După ce au sustras niște fete 
de masă de la o creșă. Florin 
Pirjol din comuna Răcăcluni și 
Vasile Cantamă din Bacău au 
făcut o vizită și la Casa pionie
rilor. Ce credeți că au furat de 
aici ? Costume naționale pentru 
membrii ansamblului artistic. 
Dar nu unul sau două costume, 
ci cit pentru o formație întreagă.

Prinderea făptașilor s-a dato
rat unui... cotor de măr. Unul 
dintre ei — aflăm din 'gazeta 
„Steagul roșu" — in timp ce 
fura costumele, a mincat un 
măr și a aruncat cotorul intr-un 
ungher. După urmele danturii 
rămase pe cotorul de măr. spe
cialiștii organelor de miliție au 
făcut un mulaj... Si astfel, cei 
doi au fost imbrăcați în altfel de 
costume.

Cine pe cine...

I

I
I
I
I
i
I

I
I
I
I

I
I
I
I

pierde ?O întîmplare 
flăm din ziarul . 
lui". Intr-o seară, intr-un auto
buz care circula pe Calea Poplă- 
cii din Sibiu, un copil de trei 
ani a început să plingă și să-și 
strige mama. Călătorii s-au uitat 
unul la altul. Mama țîncului nu 
se afla printre ei.

— Bine, dar am 
cină s-a urcat cu i 
zis un călător.

— De urcat s-a 
unde a coborit ? — 
un altul.

Auzind despre ce e vorba, șo
ferul l-a luat pe puști lingă el, 
i-a arătat cum conduce mașina, 

iar la terminarea 
programului s-a dus în căuta- I 

mamei sale. La rîndu-i, | 
mama ii căuta, disperată, peste 
tot. |

Nu puștiul își pierduse mama, 
el mama îl... uitase, pur și sim- 1 
piu, In mașină, coborind fără el.

Pe scurt

ndstrusnicâ a- 
,.Tribuna Sibiu-

văzut-o eu 
copilul — a

urcat, dar 
a răspuns

l-a potolit.

rea
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© Nici n-a apucat bine să se 
închege asfaltul turnat pe strada 
Eroilor din Toplița — aflăm din 
ziarul „Informația Harghitei" — 
că au și apărut alți meșteri cu 
pikamerele, care au început să-l 
spargă. Nu e singurul loc și nici 
primul unde unii fac și alții 
sparg.

• Lingă un coif de gard al în
treprinderii „Integrata" din Su
ceava — scrie ziarul „Zori noi" 
— se afla un val de stofă. Vă- 
zîndu-l. Dumitru Sănduleac și-a 
zis : „Pe aista și l-a pregătit 
să-l ia vreun hoț. la Să i-o iau 
eu înainte". Dar și ce-a făcut el, 
tot hoție se cheamă.

® In centrul Craiovei — 
aflăm din ziarul „Înainte" — 
funcționează două magazine ali
mentare. amândouă cu autoser
vire, și amândouă cu aceeași de
numire : „Jiul". Hotărit lucru: 
cei de la I.C.S. Alimentara tre
buie să-și „alimenteze" inspira
ția și cu alte idei. z
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Rubrică realizată de I
Petre POPA

- cerință și posibilitate realistă în toate județele
SPIRITUL GOSPODĂRESC POATE RODI CHIAR ȘI ÎN CONDIȚII 

MAI PUȚIN PRIELNICE PRODUCȚIEI AGROALIMENTARE

Cel mai bun răspuns 
-răspunsul faptei

La ședința comună a Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor și a Consfătuirii cu activul din industrie și in
vestiții, referindu-se la asigurarea in această toamnă a 
stocurilor necesare de produse agricole, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a in
sistat din nou să fie luate toate măsurile, să se ac
ționeze ferm pentru a fi realizate în întregime progra
mele de autoaprovizionare, atit pentru satisfacerea con
sumului local, cit și pentru livrarea către fondul de stat 
a unor cantități tot mai mari de bunuri agroalimentare.

In acest sens, întreaga populație nu numai de la sate 
și din micile orașe, ci și din marile localități urbane

este chemată să participe efectiv la realizarea in prac
tică a principiilor autoaprovizionării, să contribuie la 
sporirea producției de legume, fructe, lapte, ouă, carne, 
la valorificarea tuturor resurselor de producție agri
colă, să folosească fiecare metru de pămint din curți, 
de pe loturile în folosință, din spațiile intravilane, să 
dezvolte gospodăriile-anexă. Există încă rezerve im
portante de creștere pe plan local a producției bunu
rilor de consum, iar descoperirea și folosirea deplină 
a acestora duc in mod direct la îmbunătățirea apro
vizionării populației.

Redăm în acest sens noi exemple și experiențe care 
demonstrează concludent roadele autoaprovizionării.

HUNEDOARA

„Grădina suspendată" de pe dealul sterpSînt locuri în județul Hunedoara în care înainte cu greu s-ar fi crezut că se pot cultiva legume. Dar în ambianta preocupărilor pentru aplicarea principiilor autoaprovizionării, aceste păreri au început să fie reconsiderate. începutul a aparținut Văii Jiului. în pofida faptylui că zona are o climă mai aspră 'decît alte părți din județ. Și totuși, acum se cultivă legume, ba chiar cu rezultate încurajatoare. E o dovadă în plus că spiritul gospodăresc poate compensa lipsa de condiții naturale și de tradiție horticolă.La Lupeni, pe aproape 4 ha pe care în trecut nu se producea nimic, s-au amenajat solarii pentru producerea legumelor, de unde se obțin în acest an importante cantități de produse care îmbogățesc meniurile cantinelor miniere. Nici minerii din Uricani și Brad nu s-au lăsat mai prejos ; me- taldrgiștii din Hunedoara și Călan, muncitorii din alte centre industriale au amenajat sau vor amenaja sere, solarii și microferma pentru cultivarea legumelor.Iată acum, in detaliu, una din experiențele mai deosebite :Problema înființării unei micro- ferme legumicole îl preocupa de mai multă vreme pe • maistrul Cornel Grosu de la întreprinderea de prospecțiuni și exploatări geologice Hunedoara — Deva, sectorul Vorța. Lingă sectorul lor, la locul numit Valea Lungă, exista pe deal un teren nelucrat, destul de abrupt, în schimb însorit toată ziua și deci bun pentru a da rod. I-a spus și secretarului organizației de partid. Octavian Dărăștean, că acolo, pe deal, dacă ar fi amenajate terase, s-ar putea face grădinărie.Propunerea a fost adoptată de conducerea unității și minerii, după Șut, au trecut la amenajarea terenului. Mai întîi s-au scos cioatele, au fost amenajate terasele și apoi, cu tărgi și găleți, s-a cărat pămînt vegetal și gunoi și s-au depus pe suprafețele nivelate. Pe lingă utilita

tea productivă, este de menționat că însuși aspectul dealului s-a înfrumusețat. Din materiale recuperate s-a confecționat o instalație de udare. compusă din conducte și două bazine cu o capacitate de 15 000 litri apă. Interesantă este sursa de irigare : apa evacuată din subteran. Dar primăvara apa este prea rece pentru plante ; ca atare, s-a confecționat, din materiale recuperabile, un rezervor cilindric în care, atunci cînd e mai frig, se încălzește apa.Pentru producerea răsadurilor au fost construite două solarii. într-unul s-a făcut chiar o instalație de încălzire. dintr-un... vagonet vechi care acum ține loc de sobă. Ingeniozitatea s-a manifestat și în alte amenajări. Conducte de aeraj uzate, din mină, au fost scoase și montate prin mijlocul solarului. Prin tirajul coșului. ele absorb căldura focului și a fumului și încălzesc pămîntul.Un deal sterp a devenit roditor pentru că s-a muncit cu răspundere. Mlnerii-legumicultori de la I.P.E.G. Hunedoara, sectorul Vorța, estimează că vor obține, pînă la sfîrșitul toamnei, aproximativ 30 000 kg roșii, 4 000 kg castraveți, 2 000 kg vinete și 1 000 kg dovlecei. La cantină nu se mai așteaptă cu sufletul la gură sosirea mașinii cu legume, care nu întotdeauna puteau fi și proaspete.Că în județul Hunedoara producerea celor mai multe legume poate fi rezolvată o confirmă și faptul că, în acest an. întregul necesar de leguminoase și cartofi va fi acoperit în întregime din recolta unităților agricole și I.A.S. ale județului și nu se vor mai aduce din alte părți ale tării, ea în anii trecuțL Apariția șl consolidarea microfermelor de pe lîngă unitățile miniere și economice din județ contribuie și ele la balanța producției locale de legume. Ia înfăptuirea în viață a programului de autoaprovizionare.
Sabin CERBU
corespondentul „Sclntell*

earn tot atîtea de porumb, plus cîteva care bune de lucernă.O mare parte din producția de legume a fost predată unităților de alimentație publică, iar pentru restul producției a fost deschis un chioșc de desfacere.Ca și în cazul pătulelor — amenajate din resurse locale — s-a procedat cu finarele pentru lucernă, cu adăpostul necesar cailor. Desigur, prin munca oamenilor, folosind la maximum fiecare palmă de pămînt, cooperativa s-a întărit din punct de

vedere economic. Din veniturile suplimentare. din banii economisiți prin renunțarea la aprovizionarea cu legume din fondul pieței s-a amenajat un incubator de la care se obțin anual 400—500 mii de pui, care sint predați cu contract gospodăriilor din Brăila și din jurul Brăilei pentru creștere și livrare.Plusul mare de produse agroalimentare — porumb, lucernă. sute de tone de resturi vegetale din ■ grădini— au îndemnat pe cooperatori să înjghebeze o stînă și să predea statului— din surplus — lînă, carne, berbe- cuți, produse lactate.Dar marea mindrie a colectivului acestei unități economice e ultima lor realizare : organizarea unei ciu- percării întinse pe 7 000 mp de pămint. Pentru aceasta au depistat 3 grajduri părăsite și dărăpănate, le-au refăcut cu ajutorul propriilor meseriași și s-a realizat in -ele și o stație de produs miceliu. Acum se obține o producție constantă de 100 tone ciuperci anual.Unitățile de servire publică proprii ale cooperativei nu mai cumpără aproape nimic de la stat. Legumele, carnea, ciupercile, laptele le sint asigurate din grădini și din sectorul zootehnic proprii.
G. GHEORGHE

BRAȘOV

Livezile unui județ „impropriu pomiculturii..."

BRĂILA

Recoltele bogate din... inima orașuluiCu doi ani In urmă, Consiliul popular al municipiului Brăila a dat in folosință cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor cu sediul în localitate un teren aflat la 
o margine a orașului — 16 ha — aflat în paragină, numai hirtoape și bălării, pe care nu-1 solicitase nici o întreprindere sau instituție brăilea- nă. După cum ne-a informat președintele cooperativei, tovarășul Virgil Dumitrescu, 600 de oameni — practic, întreg activul cooperativei — au muncit cu casmaua și tîrnăcopul, cu lopata și hîrlețul, au nivelat pămîntul. l-au curățat de bălării, l-au fertilizat și pregătit pentru semănat.— Am semănat 7 ha cu porumb. 6 CU legufne și 3 cu lucerna. Recolta a fost așa de mare, ne spune președintele. îneît ne-am trezit în fața unei noi probleme : transportul pro

duselor. La început o socoteam Insolubilă : n-aveam cotă de benzină, deci cu ce căra produsele de pe cîmp; n-aveam unde adăposti recolta. Dar ne-am gîndit că avem meseriași. Unii din ei s-au apucat să meșterească rapid cîteva căruțe — 7 la număr — în timp ce achizitorii s-au dus prin oboare după cai. Astfel, cu 7 căruțe și 16 cai— cîți am cumpărat — a fost rezolvată problema transportului. Desigur, ne-am lovit și de alte greutăți. Una dintre ele a fost adăposturile. Unii, mai largi la pungă, uitîndu-se la grămezile mari de porumb, au propus să facem pentru depozitarea lor un fel de silozuri din plăci de ciment, dar în cele din urmă am făcut — după metoda țărănească — pătule împletite din nuiele.Iată producția obținută de pe cele 16 hectare : 70 tone de legume și

Tabloul toamnei încărcate de roade este de neînchipuit fără imaginea livezilor de pomi fructiferi. Dacă prezența lor e familiară in Argeș, Vilcea, in Bistrița, in Maramureș sau Suceava, trebuie să spunem că, oricît ar părea de ciudat, în Țara Bîrsei și în restul județului BrășoU apariția livezilor coincide cu ultimul deceniu, iar înmulțirea lor — cu ultimii doi-trei ani. De secole a existat părerea că datorită oscilațiilor mari de temperatură de Ia zi la noapte, brumelor și înghețurilor ce vin aici pe neașteptate, în zona Brașovului ar fi „riscant" să se planteze livezi. Și, tot de secole, cu excepția agrișelor, zmeurei și în mică măsură a merelor, brașovenii au mîncat fructe aduse de prin alte părți.Care este situația în această toamnă, la zece-treisprezece ani după începerea extinderii pomiculturii și trei ani de aplicare a principiilor autoaprovizionării 7Livezile de pomi, In special merii, au răsplătit cu dărnicie munca oamenilor. Cele circa 100 hectare da livadă ale C.A.P. Sînpetru — bunăoară au adus cooperatorilor anul trecut peste 1 300 tone mere, cu 400 tone mai mult decit se scontase, pentru ca in acest an să șe estimeze o producție și mai mare. La rîndul ei, ferma pomicolă a C.A.P. Măie- ruș a livrat de pe livada sa de 65 hectare. în 1982, aproape cu 300 tone mai multe mere decît se prevăzuse, pentru ca și in acest an să se obțină o producție la fel de bună.Neîmpăcîndu-se cu ideea că județul nu oferă condiții prielnice dezvoltării pomiculturii. specialiștii inimoși au trecut la acțiune practică. Au creat la Hălchiu, în zona considerată cea mai puțin propice culturii pomilor, unde temperaturile ajung frecvent iama la minus 27—30 grade Celsius, o mică plantație de 2,5 hectare de tip intensiv pe portaltoaie vegetative. S-au plantat diverse soiuri de meri, mai mult sau mai puțin rezistente la frig, pentru a verifica care dintre ele se adaptează mai bjne la condițiile pedoclimatice. Micii livezi i s-a acordat întreaga atenție. Au îngrijit-o, se poate spune, cu atenție părintească, fiecare pom a fost ținut sub o strictă observație, urmărindu-se atît rezistența la temperaturile scăzute, comportarea la diferite boli și dăunători, cit și producțiile obținute calitatea fructelor fiecărui soi.Dar cercetările riscau să rămînă la nivelul de experiment, extinde

rea pomiculturii aflindu-se întotdeauna pe un plan secundar. Optica a fost radical schimbată odată cu apariția Legii autoaprovizionării și cu sarcinile trasate de partid în această privință. S-a întocmit, un program de extindere a pomiculturii în județul Brașov, prin crearea unor plantații în diverse părți ale județului, în așa fel incit, intr-o perioadă scurtă, să se poată asigura pe plan local necesarul de fructe al populației pentru sezonul rece.S-a trecut, astfel, Ia organizarea unor plantații mai mari de tip intensiv, cum este cea a Asociației pomicole de la Recea, situată la poalele Munților Făgăraș, care în final va avea o suprafață de peste 1 300 hectare, din care s-au finalizat pină acum 350 hectare. Tot în această zonă, la Sîmbăta de Sus, a prins contur în ultimul an o altă livadă, de 200 hectare, din care 25 hectare cu vișini. Ambele sint amplasate pe terenuri cu pantă redusă, dar sărace, neprielnice culturilor cerealiere, pe care s-ăii executat lucrări de îmbunătățiri funciare (desecări, drenări). Programul pomicol al județului mal prevede înființarea în următorii ani și a altor livezi.La reușita acestei largi acțiuni a contribuit crearea la Hălchiu a unei pepiniere pomicole care a asigurat și asigură materialul săditor necesar. Puieții produși în condițiile de aici se dovedesc deosebit de rezistenți la frig, iar fructele lor se păstrează mult mai bine decît fructele aduse din alte județe.Dintre oamenii care au crezut și perseverat pentru dezvoltarea pomiculturii în zonele județului Brașov sint de amintit Vasile Cirim- bei, inginer-șef la Trustul horticulturii Brașov, Marcel Ulpiu (de la punctul experimental Moeciu), Ilie Popa (șeful plantației de la Hălchiu), Nicolae Bălășcuță, Elena Săvulescu, Claudia Solovăstru, Doru Chirculescu (din cadrul Stațiunii experimentale Sibiu).Dacă în 1972 județul Brașov și-a asigurat, pe plan local, doar 1600 tone de fructe pentru consuni în perioada iernii, anul trecut și-a asigurat 5 000 tone din livezile proprii, adică 70 la sută din necesar. Pentru 1983, acest procent va urca Ia 75 la sută și, treptat, el va ajunge pînă Ia sută la sută.
Nicolae MOCANUcorespondentul „Scînteii"

Avem In față un registru pe coperta căruia se află inscripția scrisori de la cetățeni. Filele registrului sînt împărțite in șase rubrici : numele cetățeanului care a scris consiliului popular ; data la care a sosit scrisoarea ; conținutul pe scurt al corespondenței ; cui a fost repartizată spre soluționare ; cind și cum a fost rezolvată. La marginea filelor mai e o coloană îngustă notată cu un „R“. Adică, rezolvat.L-am rugat pe tovarășul Nicolae Ionescu, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal Slobozia, să ne relateze unele aspecte privind activitatea de rezolvare a scrisorilor primite de la cetățeni.— în spiritul hotăririlor de partid, al Legii nr. 1 din 1978 cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor scrisorilor cea mai mare atenție cu putință, ne-a răspuns interlocutorul. Comitetul e- xecutiv analizează lunar, în amănunt, felul in care au fost soluționate scrisorile, dacă ne-am legal etc.Cum este și normal, oamenii ni se adresează cu fel de fel de probleme, din cele mai diverse domenii de activitate : in foarte multe cazuri — scrisori privind gospodărirea orașului, folosirea mai rațională a pămîntului de care dispune municipiul, propuneri și sesizări în legătură cu administrarea spațiului locativ și multe altele. Ne cer sprijinul, desigur, și in rezolvarea unor probleme strict personale, de la extinderi de spațiu locativ, pină la acordarea de butelii pentru aragaz, sau transferări de la’ o întreprindere la alta.— Care este, concret, modul de rezolvare a scrisorilor, care e circuitul lor pe întreaga filieră de servicii a primăriei ?— Nu știu cum șe procedează .in alte părți, dar la noi toate scrisorile sosite la consiliul popular, cu plicurile nedeschise incă, sint aduse întîi pe masa președintelui comitetului executiv. După ce le citește, președintele le repartizează pe sectoa-, re : economic, administrativ, spațiu locativ, secretariat ș.a.m.d. Din acea zi funcționarii din serviciul respectiv știu că, în termenul legal, trebuie rezolvate scrisorile repartizate. Ceea ce trebuie subliniat este faptul că, în final, răspunsul trimis cetățeanului din partea primăriei nu-i semnat de oricine din aparatul de lucru al primăriei, ci, neapărat, tot de președintele comitetului executiv.Am luat la întîmplare, dintr-un șir lung de scrisori, trei exemple. în primul caz stăm de vorbă cu tovarășa Gabriela Staicu. Aflasem că lucrează la o seră- I-am amintit de scrisoare, iar pe fața ei s-a așezat parcă o. umbră'de . tristețe.— Da, mi s-a intimplat nu cu mult timp în urmă, nu are -rost să vă explic cum, să mă trezesc în Slobozia fără casă, fără serviciu, cu trei copii mici lîngă mine. Stăteam provizoriu la o cunoștință. Am trimis o scrisoare la primărie. Vă spun, așa e

muncii, acordăm

omul, că nu-mi pusesem prea mari speranțe in scrisoarea respectivă și nu vedeam nici vreo ieșire din impas. Nu mică mi-a fost bucuria cînd, peste cîteva zile, vine cineva de la consiliu la mine și mă invită la primărie. Ce să vă mai spun ? Acum am serviciu, mi s-a repartizat o casă, iar copiii se află la grădiniță....Am pornit mai departe și am luat legătura cu tovarășul Gabriel Roșea, care scrisese primăriei despre cerința cetățenilor de a se amenaja străzile „Steagul roșu", „Maramureș", „Gheorghe Doja" și „30 Decembrie" și, in final, de a se introduce canalizarea și in această zonă. Stră- bătind la pas străzile respective, am putut observa singuri că lucrările sint foarte avansate; ceea ce ne-a atras cu deosebire atenția a fost mulțimea de cetățeni, locuitori ai cartierului, care ieșiseră, cu mic cu mare, să dea o
ÎNSEMNĂRI 

DIN MUNICIPIUL 
SLOBOZIA

încadrat In timpul

mină de ajutor la lucrările edilitare respective....A treia scrisoare — problema privește mii de cetățeni ai Sloboziei — sem-, nala faptul că b, unele apartamen;- te din locuințe a- bucătării și băi —burul rezultat în fie iarnă, fie vară — se condensează pe pereți, afectînd starea clădirilor. în registrul primăriei scria că sesizarea respectivă ,,e în curs de rezolvare". Am sunat la cîteva apartamente din cartierul de sud al municipiului. Am discutat cu locatarii. Remedierea deficiențelor respective s-a făcut cu destul de multă întîrziere și doar la 
o mică parte din cei care sesizaseră.Reintorși la primărie am reluat discuția cu tovarășul prim-vicepre- ședinte.— Sint și cereri, sesizări pe care, cel puțin pentru moment, nu le putem rezolva. Iată un exemplu : un cetățean din cartierul de nord al orașului a cerut, pentru a cultiva cu legume, un teren aflat lingă casa lui. Intenție bună, desigur, dar noi la consiliu hotărisem, nu cu mult timp înainte, ca pe bucata de pămint respectivă să se construiască un magazin 'alimentar, absolut necesar.Alt caz : ni se cer, de pildă, In foarte multe rinduri, spații locative pe care semnatarii scrisorilor — oameni cu familii mici — nu au dreptul legal să le ocupe. Le explicăm oamenilor : spațiul locativ trebuie gospodărit cu cea mai mare atenție, să se bucure de el cit mai mulți cetățeni !Am putea afirma, cu temei, că la Slobozia există o anumită experiență pozitivă în ce privește rezolvarea scrisorilor oamenilor muncii. Este însă necesar să se acționeze cu mai multă fermitate pentru încadrarea rezolvării lor in termenele prevăzute de lege. îmbunătățirea activității cu scrisorile, dialogul continuu între primărie și cetățeni vor contribui astfel într-o măsură și mai mare la atragerea tuturor oamenilor muncii la rezolvarea problemelor, la conducerea treburilor obștești.

Gh. GRAURE

Sala sportivă polivalentă din Tîrgu Mureș
Oamenii de nimic — observă moralistul — sint capabili de orice. Este un adevăr pe care eșuații de prin preajma unor microfoane de departe îl probează zi de zi. Cu un zel pe măsura tristei lor misii. Vocile circotașe, veșnic nemulțumite — dacă e soare, de ce nu e întuneric ?, dacă e toamnă, de ce nu e primăvară ? etc. — măsluiesc totul, priponesc mirțoaga minciunii la poarta adevărului fără să se sfiască, să roșească. (Ca să roșești iți trebuie cel puțin cei șapte ani de acasă. Dar de unde nu-i...). Răstălmăcirea perfidă, vorba veninoasă zvîr- lită cîș în eter, ignorarea flagrantă a realității, ura față de România de azi pe care o văd cu dioptriile inșilor plătiți cu minutul de calomnie, fabricarea din condei a unor „cazuri" — iată cite ceva dintre tertipurile curente ale sfătuitorilor „de bine" aciuați pe aiurea.Trebuie recunoscut cu mîna pe inimă : nu-i deloc ușor de practicat o asemenea „meserie". îți trebuie, de pildă, un obraz de pachiderm ca să încerci a demonstra, nici mai mult nici mai puțin, cit de imaculată este viața unui anume Ion Alexe. Numitul — a cărui cauză a fost prompt îmbrățișată de „Europa liberă" — a avut, pină de curind, domiciliul în orașul Sfîntu Gheorghe, Aleea Zefirului nr. 3, blocul 29 C, județul Covasna. în chip cu totul și cu totul neașteptat l-a apucat un teribil dor de ducă și iată-1 hălăduind pe alte meleaguri. Vom arăta îndată și de ce

anume ti sfîriiau picioarele. Nu însă înainte de a reține și „argumentul" slujbașilor amintitelor microfoane : I. A. a ales alt loc sub soare — și-a tirit’ și familia in această aventură — pentru că, vedeți dumneavoastră, pe aici „nu mai suporta patru... rele mari și late : lenea, minciuna, corupția și teroarea".Mă rog, omul e liber să aibă propriile lui obsesii. Vindecabile ori incurabile. Să vedem însă cum s-a hărnicit I. A. cit a avut domiciliul în strada Zefirului... O aflăm dintr-un dosar care a fost pe rol la judecătoria orașului de baștină : a delapidat suma de 111 973 lei din avutul asociației de locatari. Banii vecinilor săi de bloc. Că susținătorii lui de departe au văzut în „efortul" de... delapidare o dovadă a prestigiului moral de la înălțimea căruia se poate tuna și fulgera — asta chiar că îi privește direct și personal. Dealtfel, nu mai miră pe nimeni faptul că aceeași oameni care îi plîng de milă lui I.A. socotesc condamnarea acestuia la opt ani închisoare (în lipsă, pentru că infractorul a apelat în secunda cincizeci și nouă la voiajul salvator) nimic altceva decit un act de... teroare. Aberație pe care, nu ne îndoim, nici măcar I. A. n-o va lua de bună. Spunem asta, întrucit, pe acolo unde își duce viața a aflat, desigur, că pe delapidatori nu-i prea îmbrățișează chiar toată lumea... Dar, în sfîrșit, dacă „avocații" de departe ai delapidatorului

văd în el un cavaler fără pată și prihană, n-au decît. Plătiții cu bucata ai instituției in cauză pescuiesc și ei pe unde pot. Iar din apele tulburi, se știe, se prinde ce se prinde.Inșii exersați în denigrări și falsuri grosolane nu disperă însă. Ei o țin morțiș pe-a lor, doar-doar vor afla crezare. De mai bine de doi ani de zile, de pildă, pe lungimea de undă a ca-

Zice — fără să clipească — deci acest apărător din oficiu al lui D. M. că, între cele opt capete de acuzare, la loc de frunte figurează furtul, vînzarea de lucruri furate, sabotarea economiei.Oare așa să fie ?Am mers cu răbdare pe urmele acestor afirmații. Cu atît mai mult cu cit „cazul" ne era cunoscut. Din capul locului este ne-

1 octombrie 1976 : cele două dosare sînt conexate, D. Mircescu fiind obligat la plata despăgubirii.Dosar 5 211/1977. Reclamant : D. Mircescu. Pîrit : Duca I. și Administrația Domeniului Public. Reclamantul cere refacerea raportului de expertiză • și. despăgubiri. 27 ianuarie 1978 : Acțiunea lui D. Mircescu este respinsă.Dosar 3 280/1979. Recla-

judecată pentru comportare necorespunzătoare.Dosar 5 964/1980. Reclamant : Duca I. Pîrit : D. Mircescu. Comisia de judecată nu-i împacă pe cei doi inculpați. Și astfel ia naștere......Dosarul 7 465/1980. Reclamant : Duca I. Pîrit : D. Mircescu...Etc., etc., etc.Omul de bună credință, luind aminte la hărțuiala
(6

lomniei revine cu obstinație „cazul muncitorului- pensionar Dumitru Mircescu din București". Un caz tipic de... persecuție politică, afirmă bocitoarele cu ziua. Dovada? Lui D. M. i s-ar îi intentat un „scandalos proces", cu nu mai puțin 8 (opt) capete de acuzare !... Cine face această afirmație ? „O voce" care, cit a fost pe aici, a îăcut-o ceva vreme pe procurorul, apoi, din niște motive a fost trecut în avocatură, are cîteva divorțuri Ia activ și ceva dereglări comportamentale care i-au solicitat pe medicii de specialitate. Cum se vede, un om pregătit in ale justiției, deși nu i-a fost ușor să o scoată la capăt cu legile fiscului, ale traficului de influență și mitei pe-acolo, pe unde este acum.

cesară o precizare : D. M. a fost intr-adevăr clientul judecătoriilor, al tribunalelor. Și nu cu un singur proces, ci cu o droaie do procese. Să vedem însă și pentru ce, prilej de a supune la proba bunei credințe — dacă mai este nevoie ! — vorbele azvirlite în eter de ex-juristul belicos : «Judecătoria sectorului 3, din Capitală. Dosar 3 069/ 1976. Reclamant : Duca Ia- cob. Pîrit : Dumitru Mircescu. Duca cere înlăturarea stricăciunilor aduse de Mircescu... cavoului său. Stricăciunea este evaluată la 100 lei.Dosar 6 033/1976. Reclamant : D. Mircescu. Pîrit : Duca I. Reclamantul pretinde că, prin construcția ridicată de pîrit, acesta a ocupat o porțiune din locul său de veci.

mant : D. Mircescu. Inculpat : Duca I. Partea vătămată pretinde că a fost atacată cu o cărămidă de pîrit în timp ce efectua unele lucrări la locul său de veci, din cimitir.Dosar 5 308/1979. Reclamant : Duca I. Pîrit : D. Mircescu. Partea vătămată afirmă că D. Mircescu a atacat-o în timp ce se îndrepta, cu un borcan în mină, spre pompa de apă din cimitir. Inculpatul a încercat să-l lovească pe Duca I. cu un ciocan in cap, dar acesta a ridicat mîna pentru a se apăra. Mstfel i-au fost sparte ceasul de la mină și borcanul...7-1-1980. Cele două dosare sînt conexate. Duca I. este condamnat la o amendă de 3 800 lei, D. Mircescu e achitat pentru lovire, dar este trimis la comisia de

celor doi inși prin tribunale, iși dă cu ușurință seama că pe lume mai sînt și procesomani. Altfel, cu logica bunplui-simț n-ai cum să-ți explici aceste adevărate cruciade procesuale pentru... un centimetru in plus ori în minus din locul de veci... Răstălmăcitorii de profesie văd insă în „calvarul" lui D. Mircescu (de ce nu șî al lui Duca I. ?) o „înscenare politică". O „răfuială politică". „Verdictul" lor fiind dat, urmează comentariul. N-are importanță că la mijloc este vorba de o încăierare, în cimitir, a doi bătrîni obosiți de anii de pe umeri. N-are importanță că in toată tevatura asta a fost spart doar un borcan... Comentatorul se infierbîntă, fabulează, călărește pe caii cei mari ai drepturilor omului și libertății indivi

dului etc. Fantezia atinge dimensiuni patetice. Nu se mai precizează cine i-a intentat proces lui D. Mircescu, nu se zice pentru ce se judecă el de ani de zile cu vecinul său de... loc de veci, dar in schimb tot ce-i pe aici, pe acasă, e trecut prin foc și sabie. Tehnică veche, la care au apelat întotdeauna calomniatorii.Tehnică în care ex-juristul care ne poartă de grijă de departe s-a specializat cu deosebire. Invențiile aberante, numai ca să împuște paraua de la patronii săi, au fost și rămîn punctul Iui forte. Mai zilele trecute — aducea el la cunoștință — i-a fost adresată o scrisoare pe care s-a grăbit nevoie mare s-o facă publică. Ii scria — a- firmă senin destinatarul — un anume Calapa Ion (sic!), maistru la întreprinderea de materiale pentru canalizare, de lingă București. Făcînd economii, mai avind șl, norocul unei moșteniri, Calapa și-a construit o casă. Pină aici, toate bune și la locul lor. Iată insă că vin pe capul lui „oamenii autorităților" și-l obligă să restituie statului 100 000 de lei, sumă pe care nu o poate proba că ar proveni din muncă cinstita. Ba, colac peste pupăză, în această împrejurare mai este tras pe sfoară în mod scandalos și de un avocat potlogar.Rupe inima tîrgului o asemenea misivă ? Cit pe aci să ne indignăm și noi dacă nu am fi avut cunoștință de năravul plastografilor. Nici nu-ți trebuie studii elementare... com

plete pentru a-ți da seama că totul nu este decit o ca- cialma. Am căutat, pur și simplu din amuzament, mai întîi strada indicată — Cîrtiței, nr. 13. Nu se află in nici un ghid al Bucureștilor pentru simplul motiv că... nu există. L-am căutat Ia evidenta populației pe Calapa Ion, cel care afirmă in scrisoare că iși dă numele și adresa exactă deoarece „nu mai are ce pierde". Nu există numele Calapa și nici ceva apropiat lui. Nu-i nimic, am zis, hai la Întreprindere. îl vom găsi acolo. Dar întreprinderea nu există nici in București, nici în jur.Singura noastră șansă mai rămăsese avocatul. Fără valoare și asta, din păcate, deoarece nici acest avocat nu există.Așadar, fals grosolan pe toată linia 1 Campionii minciunii nici măcar nu s-au obosit să mascheze cumva o asemenea „scrisoare" sub semnături devenite uzuale la ei, precum : „un grup de ascultători" ori „un român grăbit" sau „o mamă in suferință" ori „Ion Sărmanul".Sigur, șl acestea sînt invenții hilare, care țin minciuna în friu cit ține stre- curătoarea apa. Dar decît s-o dai din groapă in groapă !... Corneille parcă spunea că cei care mint ar trebui să, aibă memorie bună. Degeaba însă îndemnul In cazul combatanților de- la unda minciunii și calomniei, deoarece ei au ajuns, de mult, de tristă memorie...
Hie TANASACHE /
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TOȚI LOCUITORII SATELOR-LA CULESUL RECOLTEI!
A

teleorman: Producția strinsă in timp-transportata 
mai repede, cu toate mijloacelePînă In seara zilei de marți, porumbul a fost strîns în județul Teleorman de pe mai bine de 70 000 hectare din cele 109 000 hectare cultivate. Culesul este avansat în consiliile agroindustriale Buzes- cu. Virtoape, Roșiori de Vede, Orbească, Dobrotești și Nanov. Pentru realizarea unui ritm zilnic de recoltare mai mare cu 1 000 de hectare decît cel din săptămîna precedentă se acționează în două direcții : creșterea randamentului echipamentelor de recoltare mecanizată și mărirea suprafețelor recoltate manual prin participarea la cules a tuturor locuitorilor satelor, a numeroși elevi și oameni ai muncii din alte sectoare de activitate.în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Dobrotești. recoltarea porumbului se desfășoară pe un front larg. „Din cele 3 526 hectare cultivate cu porumb — ne precizează inginerul-șef al consiliului. Radu Alecu — circa 85 la sută le recoltăm manual, evitînd astfel pierderile de producție și. economisind, totodată, importante cantități de carburanți necesari la efectuarea altor lucrări. Pînă la sfîrșitul acestei săptămîni vom strînge porumbul de pe întreaga suprafață". în lanurile cooperativei agricole de producție din Dobrotești se află peste 600 de oameni. Toți au sarcini precise : unii recoltează, alții încarcă mijloacele de transport ; Imediat se string cocenii, asigurîndu-se front de lucru tractoarelor repartizate la arat. Și în celelalte unități agricole vecine — Didești, Bălăci, Tecuci, Merișani, Siliștea — se lucrează intens la recoltarea și transportul producției spre locurile de depozitare.

Dar nu in toate unitățile agricole din județul Teleorman transportul merge in pas cu recoltarea, între aceste lucrări s-au creat decalaje mari. Ca urmare, în cîmp se află depozitate pe paturi de coceni, în grămezi, circa 39 000 de tone de porumb. în multe unități agricole se invocă drept motiv deficitul de capacitate la mijloacele de transport. Numai că la o analiză mai atentă rezultă că motivul invocat nu are acoperire deplină. Și iată de ce. întreprinderea de transporturi auto a repartizat unităților agricole o capacitate zilnică de transport de 5 100 tone, progra- mindu-se trei curse pe zi. Luni 26 septembrie — ca să luăm un singur exemplu — această capacitate nu â fost folosită decît în proporție de 40 la sută. Indici scăzuți de utilizare a parcului de mașini pus la dispoziția unităților agricole s-au înregistrat îndeosebi în consiliile agroindustriale Traian — 0,8, Turnu Măgurele, Smirdioasa și Cringeni — 1,1. Practic, în nici un consiliu agroindustrial nu s-au făcut cele trei curse programate. O situație asemănătoare există și în ceea ce privește folosirea mijloacelor auto proprii, precum și a celor peste 2 000 de atelaje. Este firesc, deci, ca in' condițiile nerealizării numărului' de curse planificate să apară un fals deficit de capacitate. La baza de recepție unde livrează porumbul cooperativa agricolă „30 Decembrie" Alexandria. între orele 12 și 17 au ajuns 9 mijloace de transport cu producție de la unitatea amintită. Dintre ele, numai două se aflau la a doua cursă. De menționat că unitatea agricolă are porumbul la o depărtare de baza de recepție de cel mult 10 kilometri. Se desprinde de aici, și din alte

exemple asemănătoare, concluzia că pentru realizarea numărului de curse zilnice prevăzute este nevoie să se acționeze cu mai multă răspundere în cele două faze esențiale ale transportului : încărcarea și descărcarea mijloacelor — pe tot parcursul zilei — pentru reducerea staționărilor și mărirea timpului de lucru efectiv.Pentru înlăturarea deficiențelor care îngreunează transportul și preluarea recoltei au fost stabilite, în cursul zilei de marți, noi măsuri. Se urmărește astfel folosirea la capacitate a tuturor mijloacelor de transport auto și hipo prin mărirea numărului de oameni ce le încarcă, utilizarea la descărcare a tuturor mijloacelor mecanice din bazele de recepție, alegerea celor mai scurte rute dintre solele unde se recoltează și spațiile de depozitare. A fost mărit, de asemenea, numărul bazelor volante și al depozitelor intermediare. Din dispoziția comandamentului județean al agriculturii au fost organizate formații de intervenție care dispun de mijloace de transport cu o capacitate de 300 tone si de utilaje mecanice de încărcare, cu scopul de a fi dirijate operativ în unitățile unde se constată neajunsuri. Totodată, au fost repartizate la transportul recoltei șl alte tractoare cu remorci — capacitate 100 de tone — ce aparțin unor unități economice din mediul urban. în fiecare seară, un colectiv constituit din cadre cu funcții de răspundere analizează modul în care se desfășoară transportul și depozitarea recoltei, stabilind de la caz la caz acțiunile concrete ce se impun.
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scinteii"

giurgiu ' Graficele de recoltare nuDe cîteva zile. Fabrica de zahăr din Giurgiu a inceput să prelucreze sfecla din recolta acestui an. Stăm de vorbă cu ing. Gheorghe Cris- tescu, directorul acestei cunoscute fabrici de zahăr. El pune in evidentă modul în care au muncit oamenii acestui colectiv pentru ca, odată pornită, fabrica să lucreze neîntrerupt.' pînă va fi prelucrată întreaga cantitate de sfeclă. Cum se îndeplinește acest deziderat ?Fabrica are o capacitate zilnică de prelucrare de 4 000 și chiar 4 500 tone de sfeclă. întrucît cele mai multe unități agricole cultivatoare de sfeclă din județul Giurgiu nu-și respectă integral prevederile din graficele de recoltare și livrare, fabrica prelucrează în jur de 3 000— 3 500 tone zilnic. în momentul de fată. în depozitele fabricii nu există nici o rezervă, ci se prelucrează direct ceea ce se descarcă. Este în primul

rînd vorba de o indisciplină a celor care aveau obligația să aprovizioneze pînă acum fabrica cu sfeclă. Sint cooperative agricole care au mari restanțe la livrările de sfeclă: Stănești — 1 000 tone, Oinacu — 1 200 tone, Braniștea — 1 300 țone, la care se adaugă întreprinderile agricole de stat Giurgiu, cu o restantă de 700 tone, Vedea — 1100 tone. Toporu — 1 000 tone, cooperativa agricolă ..Dimitrie Cantemir" nu a recoltat și deci nu a livrat nici măcar un kilogram de sfeclă. Pînă în prezent, pe ansamblul județului din suprafața de 7 754 hectare cu sfeclă de-abia s-a strîns recolta de pe 1 400 hectare.Pornind de la această situație total necorespunzătoare, comandamentul județean pentru agricultură a luat urgent o serie de măsuri pentru impulsionarea ritmului de recoltare a sfeclei de zahăr. Totodată, a

sint facultativefost suplimentat parcul de mașini cu încă 25 de autocamioane. Au fost d'rijate forțe suplimentare la recoltarea manuală. Se apreciază că, in citeva zile, fabrica va avea sfeclă din abundență pentru a funcționa, așa cum este normal, la întreaga capacitate. De ce însă s-au luat aceste măsuri in ultimă instanță și nu din timp, spre a fi pre- întimpinate neajunsurile amintite ? De ce a trebuit ca fabrica să funcționeze citeva zile sub capacitatea sa. în loc să se evite astfel de situații ?La aceste întrebări ar trebui să răspundă conducătorii acelor unități agricole cultivatoare de sfeclă de zahăr care nu-și respectă propriile angajamente, care sint, de fapt, o- bligații contractuale.
Petre CRISTEAcorespondentul „Scinteii"

sibiu. Mai multă operativitate la încărcarea camioanelorDupă ce s-a încheiat recoltarea cartofilor, în județul Sibiu a sporit mult ritmul de lucru la strîngerea sfeclei de zahăr. Pînă miercuri dimineața, producția a fost adunată de pe 472 hectare din cele 1 907 hectare cultivate în acest an. Lucrările sînt avansate în cooperativele agricole Laslea, Armeni, Bra- teiu. Boian, Hosman, Marpod și altele. „Participarea la cules a mii de cooperatori permite acum grăbirea recoltării — ne-a spus ing. Iosif Tutulea, director general al direcției agricole județene. Este adevărat, există o anumită rămî- nere în urmă la recoltare, dar în cel mult cinci zile va fi recuperată. Concomitent cu aceasta, ne preocupă transportul și livrarea sfeclei de zahăr la întreprinderea de prelucrare din Tg. Mureș. Spun aceasta deoarece din cele 11000 tone de sfeclă recoltate și 9 000 tone

intrate în centrele de preluare, n-au fost transportate la fabrică decît 4 000 de tone".Măsurile luate pină acum, între care folosirea la transport a unui număr mai mare de atelaje, înființarea a numeroase centre și puncte de preluare la distante mai mici de 10—15 km și utilizarea cu randament sporit a mijloacelor auto, au dus la scăderea stocurilor de sfeclă aflate în grămezi pe cîmp. Iată un exemplu. La C.A.P. Armeni, cele trei autocamioane, sosite la prima oră a dimineții de marți, au încărcat în timp scurt sfecla direct din cîmp și au transportat-o pe rampa C.F.R. Pînă seara au fost efectuate șase asemenea transporturi.în alte cooperative agricole — Micăsasa, Axente Sever, Hoghilăg, Roșia — deși recoltarea este abia la început, pe .cîmp există multe gră

mezi de sfeclă. Este adevărat, pentru a se evita deshidratarea rădăcinilor, ele au fost acoperite cu frunze. Dar aceasta este o măsură provizorie. Important este ca întreaga recoltă, strinsă și aflată in cimp să fie transportată imediat la centrele de preluare. „Cu toate că aceste cooperative agricole au numeroase atelaje, nu a fost rezolvată problema încărcării sfeclei" — ne-a spus tovarășul Traian Dan, șeful centrului de preluare Sibiu al întreprinderii de industrializare a sfeclei de zahăr din Tg. Mureș. Iată de ce, organizațiile d.e partid și consiliile populare au datoria să mobilizeze mai mulți cooperatori și alți locuitori ai satelor la încărcarea sfeclei, astfel încît mijloacele de transport să fie folosite cu randament maxim.
Nicolae BRUJANcorespondentul „Scinteii*

Dela 1KtorabrtaT i Mreaga economie se generalizează aplicarea acordului global 
-formă superioară de organizare si retribuire a muncii

Ce probleme trebuie să fie soluționate cu prioritate în fiecare întreprindere, în fiecare secție și la fiecare loc de muncă?

După cum se știe, potrivit prevederilor recentului Decret al Consiliului 
de Stat, de Ia 1 octombrie 1983 se generalizează aplicarea acordului glo
bal in toate întreprinderile și la toate categoriile de personal. In vederea aplicării unitare în economie a normelor legale in acest domeniu, ținîn- du-se seama însă de specificul activității in diferite ramuri ale industriei, 
ministerele economice, cu acordul Ministerului Muncii, au elaborat norme 
tehnice cu caracter metodologic privind organizarea și retribuirea muncii 
în acord global.Ce probleme este necesar să fie rezolvate cu prioritate în această perioadă la nivelul formațiilor de lucru (echipe, brigăzi, ateliere, secții, fabrici, uzine și altele similare) și al conducerilor de întreprinderi ? La a- 
ceastă întrebare răspund tovarășii Constantin BEJENARU și Teodor 
BOTNER, specialiști din Ministerul Muncii.

DECRETUL CONSILIULUI DE STAT 
PREVEDE:

In contractul de acord global care se încheie de secții, 
ateliere, brigăzi, șantiere, loturi, ferme, formații de lucru, echipe 
de muncitori și altele asemenea, inclusiv de fabrici, uzine și 
întreprinderi, se vor prevedea pentru fiecare categorie de per
sonal — pe lingă realizarea producției fizice prevăzute în plan 
și în contractele economice încheiate cu beneficiarii — și con
dițiile în care trebuie executată ; aceste condiții se vor referi 
la îndeplinirea unor indicatori sau sarcini, cum sînt :

PENTRU MUNCITORI : încadrarea în normele de consum 
la principalele materii prime, materiale, furaje, combustibili 
și energie, realizarea structurii pe calități prevăzută în con
tractul de acord global, respectiv încadrarea în parametrii de 
calitate la produsele sau lucrările executate, precum și reali
zarea producției fizice destinate exportului prevăzută în plan 
și în contracte.

PENTRU MAIȘTRII, PERSONALUL TEHNIC-INGINERESC 
ȘI CELELALTE CATEGORII DE PERSONAL DIN SUBUNITĂȚILE 
DE PRODUCȚIE, ȘEFII DE SECȚII, ATELIERE, ȘANTIERE, LO
TURI, FERME : realizarea producției fizice destinate exportului 
prevăzută în plan și în contracte, realizarea structurii pe cali
tăți prevăzută în contract, respectiv încadrarea în parametrii 
de calitate la produsele sau lucrările executate, încadrarea în 
cheltuielile materiale prevăzute în contract sau, după caz, în
cadrarea in consumurile normate Ia principalele materii prime, 
materiale, furaje, combustibili sau energie, precum și realiza
rea integrală și la termen a producției fizice contractate.

PENTRU PERSONALUL DE CONDUCERE al unităților eco
nomice — trusturi, întreprinderi, stațiuni pentru mecanizarea a-

griculturii, fabrici și uzine cu personalitate juridică sau care 
au organizare asemănătoare cu cea a întreprinderilor, grupuri 
de șantiere și altele asemenea : producția fizică prevăzută în 
plan și în contractele economice încheiate cu beneficiarii și cu 
prioritate producția fizică destinată exportului, planul de ex-

ACȚWNI CE TREBUIE
Pentru ca încă din prima zi activitatea formațiilor de lucru și a 

întreprinderii in ansamblu să se desfășoare in bune condiții, in confor
mitate cu prevederile legii, este necesar să fie finalizate neintîrziat 
următoarele acțiuni :

La nivelul formațiilor de lucru
• Organizarea judicioasă a producției și a muncii, astfel incit sa se asigure realizarea la termen și de calitate a întregii producții fizice contractate, in condițiile creșterii productivității muncii și reducerii numărului de personal, cunoscind că sumele cuvenite în acord, global se acordă integral, indiferent de numărul de personal cu care a lucrat formația ;
• Pregătirea tehnologiilor de lucru și asigurarea aprovizionării teh- 

nico-materiale necesare ;
• Stabilirea sarcinilor și răspunderilor care revin în mod curent fie

cărui membru al formației în perioada respectivă, în privința realizării producției contractate, cît și a consumurilor de materiale și a respectării calității prevăzute ;
• Participarea la elaborarea normelor de muncă aferente atît produselor care se realizează pentru prima dată, cît și noilor .tehnologii introduse în fabricație, precum și îmbunătățirea normelor de muncă existente ;
• Stabilirea sarcinilor concrete privind încadrarea în normele de con

sum de materii prime, materiale, combustibil și energie pe fiecare loc de muncă, precum și precizarea căilor concrete pe care trebuie să acționeze fiecare membru al formației, in vederea gospodăririi judicioase și economisirii resurselor materiale și energetice :
• Precizarea, pe fiecare loc de muncă, a indicatorilor de calitate, 

a standardelor, normelor interne, parametrilor de calitate și a altor prescripții tehnice în conformitate cu care trebuie realizate produsele planificate :
• Asigurarea ridicării pregătirii profesionale a tuturor membrilor for

mației pentru a realiza în bune condiții sarcinile de producție și de ridicare a eficienței economice ;
• Organizarea urmăririi și controlului îndeplinirii sarcinilor pe întreg fluxul tehnologic, în toate sectoarele de activitate, la fiecare loc de muncă și pe fiecare membru al formației de lucru.

port, producția-marfă vîndută și încasată, producția netă, 
calitatea, cheltuielile la 1 000 lei producție, producția la 
1 000 lei fonduri fixe, încadrarea în normele de consum de 
materii prime, materiale, combustibili și energie sau alți indi
catori stabiliți prin plan.

GRABNIC FINALIZATE

La nivelul conducerii întreprinderii
• Defalcarea sarcinilor cantitative și calitative ce revin formațiilor de lucru din planul unității ;
O Precizarea pentru fiecare formație de lucru a normelor de consum Ia principalele materii prime, materiale, combustibil, energie sau a cheltuielilor materiale necesare pentru realizarea sarcinii cantitativq contractate, a căilor de sporire a gradului de valorificare a acestora, a condițiilor de recuperare a resurselor materiale ;
O Definirea sarcinilor de calitate și stabilirea modului de comensu- rare a acestora la nivelul formațiilor de lucru și al întreprinderii ;
• Stabilirea normelor de muncă fundamentate pentru muncitorii direct productivi, de deservire și auxiliari, precum și pentru celelalte categorii de personal ;
• Asigurarea corelării corespunzătoare o principalilor indicatori al planului de muncă și retribuire a muncii cu ceilalți indicatori fizici și valorici de plan ;

' • Stabilirea tehnologiilor de execuție, asigurarea folosirii la capacitate a utilajelor și instalațiilor ;
• Asigurarea calificării forței de muncă corespunzător complexității lucrărilor ce urmează a se realiza :
• Stabilirea tarifelor pe unitatea de produs sau lucrare, elaborate pe baza manoperei stabilite prin norme și normative pentru executarea fiecărui sortiment, subansamblu, piesă, reper - pentru toate categoriile de personal — potrivit nivelului organizatoric la care se încheie contractul 

de acord global ;
• încadrarea in fondul de retribuire și numărul de personal planifi

cate, astfel încît să se realizeze producția fizică planificată pe sortimente, produse, lucrări etc. cu consumul de manoperă stabilit pe unitatea de produs :
• Asigurarea materiilor prime, materialelor, tehnologiilor, utilajelor 

etc. necesare pentru realizarea sarcinilor stabilite, precum și acoperirea cu contracte de desfacere a producției ;
• Stabilirea răspunderilor ce revin compartimentelor funcționale în aplicarea acordului global ;
O Exercitarea unui control exigent asupra modului de aplicare □ 

acordului global, in vederea asigurării eficienței acestuia.
Pînă la intrarea în vigoare a Decretu

lui Consiliului de Stat privind generali
zarea acordului global au mai rămas, 
practic, numai două zile. Pretutindeni, 
in întreprinderi, în formațiile de lucru, 
esențial este să se asigure toate condi
țiile necesare aplicării prevederilor

noului act normativ. In acest sens, o 
mare importanță au dezbaterea largă, 
în toate unitățile economice, a noilor 
reglementări, spre a fi însușite temeinic 
de către toate colectivele, cunoașterea 
sarcinilor și obligațiilor concrete la fie
care - loc de muncă, astfel încît toți oa

menii muncii să înțeleagă sensul și 
esența acestor măsuri — și anume că 
veniturile fiecăruia sînt nemijlocit lega
te de realizarea în cele mai bune con
diții a planului la toți indicatorii.

Comellu CARLAN

(Urmare din pag. I)încă de la începutul anului conduc rea ministerului, a unităților de co strucții-montaj din ramura noastr cit și a unităților beneficiare au st bilit o serie de măsuri menite să d termine o accelerare a ritmul, lucrărilor la obiectivele care s termene de punere în funcțiur în 1933, Finalizarea acestor lucră are o insernnătate deosebită penti producerea in acest an a nivelul, stabilit de energie electrică — c 76 770 milioane kWh, care asigui aprovizionarea în bune condiții consumatorilor din toate sectoare.1 de activitate. Ca urmare a mobiliza rii colectivelor de pe șantiere s- reușit finalizarea lucrărilor de la hi drocentralele Someșul Cald și Goleșl și termocentralele Pitești, Zalău - grup 1 și Năvodari — grup 2, can in momentul de față furnizează e nergie electrică. Acum se află îi probe tehnologice alte obiective productive Ia hidrocentralele Tismana Scropoasa, Petrești și la termocentralele Turceni — grupul 5 de 33t MW, Borzești — grupul 3 de 50 MW și Galați — grupul 1 de 105 MW. In faza finală a execuției au ajuns și alte capacități : grupul 1 de la termocentrala Giurgiu, cazanele 3 și 4 de la Calafat și hidrocentrala Galbeni pe Șiret. Eforturi susținutese desfășoară și pe șantiereletermocentralei pe șisturi de la Anina, unde execuția la primul grup de 330 MW este avansată, cit și la hidrocentrala Sușag de 150 MW. La aceste două obiective, cu un puternic potențial de producție, stadiile fizice atinse de constructori și montori dau garanția intrării lor în funcțiune in următoarele luni. Alte lucrări la care, în această perioadă, se depun eforturi susținute pentru apropierea momentului începerii producției de energie electrică se află in execuție pe șantierele termocentralei de la Drobeta-Turnu Severin și hidrocentralei Drăgan (din Munții Apuseni).
— In repetate rînduri, condu

cerea partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au subliniat necesitatea 
scurtării duratei de execuție a in
vestițiilor. Ce se întreprinde in acest 
sens in ramura energiei electrice, 
știut fiind că, in general, lucră
rile au un ciclu lung de realizare ?— într-adevăr, sarcina trasată de conducerea partidului, de secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, are în sectorul nostru de activitate o însemnătate cu totul deosebită. Chiar dacă complexitatea mare și caracterul de unicat al investițiilor energetice impun un ciclu mai lung al lucrărilor, trebuie să recunoaștem autocritic că durata efectivă de realizare a numeroase obiective a fost exagerat de mare. Dealtfel, analizele pe care le-am întreprins în ultima vreme la obiectivele aflate in curs de realizare au evidențiat posibilități concrete, practic pe fiecare șantier, pentru reducerea duratelor de execuție. Astfel, la termocentralele „Progresul" București, A- nina, Turceni, Crăiova II. Iași, Oradea. Timișoara. Arad, Suceava, cit și' pe șantierele hidrocentralelor Porțile de Fier II, Rîul Mare, Șiriu-Surduc, Cerna-Bclareca ș.a. a rezultat că prin organizarea superioară a activității, creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor și schimbarea unor soluții la montaj se poate realiza o creștere simțitoare a ritmului la lucrările de construcții-montaj. De asemenea, este limpede că rezerve importante de timp în realizarea investițiilor -din sectorul energetic există în etapa de pregătire și începere a lucrărilor. Iată de ce. prin mai strinsa colaborare între proiectanții și constructorii noilor obiective și organele de avizare s-a reușit o eșalonare mai strinsă a lucrărilor la noile termocentrale de la Pitești. Tg. Jiu, Bacău, Piatra Neamț, Slatina, Brașov, cît și a amenajărilor hidroenergetice de pe riurile Olt, Teleajen, Dîmbovița, Buzău.— O mare răspundere tn aceas
tă acțiune revine și furnizorilor de 
utilaje. Semnalele primite de pe o 
serie de șantiere reclamă tocmai 
promptitudinea unor furnizori care 
intirzie finalizarea lucrărilor. Cum 
acționați in vederea soluționării pro
blemelor pe șantiere pentru a fructi
fica din plin vremea bună de lucru 
din acest sezon ?— Este drept că ritmul de lucru de pe unele șantiere este afectat de în- tîrzierea în livrări a unor utilaje. Dar nu trebuie să se înțeleagă că acestea sînt singurele probleme de care depinde impulsionarea lucrărilor. Deoarece atît unitățile de construcții. cît și cele de montaj care acționează la noile obiective energetice sint în subordinea Ministerului Energiei Electrice, cunoaștem cu exactitate neajunsurile de pe șantiere și acționăm pentru înlăturarea lor. Trebuie să arăt că o mare însemnătate. in ansamblul măsurilor stabilite. au extinderea si aplicarea corespunzătoare a acordului global, participarea alături de constructori și montori a formațiilor din unitățile beneficiare, organizarea în foc continuu a lucrărilor din subteran, programarea în trei schimburi a macaralelor de mare capacitate Ia montaj pentru diminuarea stocului de utilaje, furnizorii de utilaje mente, aceștia trebuie neze rapid o serie de care depinde nemijlocit ____ ______producției de energie electrică la o serie de obiective. Intre acestea, in primă urgență se află livrarea vanelor cu acționare electrică cu diametrul de 1 000—2 000 mm și a cla- petelor de blocaj pentru termocentralele Galați și Deva_ (furnizor ' -    aarmături pentru termocen- Anina (furnizor întreprinde utilaj petrolier Tîrgo- Totodată, întreprinderea de

Referitor la și 'echipa-1 să soluțio- probleme de începerea
întreprinderea mecanică Bacău), unor 'trala derea viște).mașini grele București este solicitată eă completeze în cel mai scurt timp furniturile pentru turbinele de la termocentralele Anina, Borzești, Giurgiu, Zalău, necesare încheierii lucrărilor pentru a se putea racorda Ta rețea grupurile energetice. De" a- sertienea, întreprinderea „Vulcan" — București trebuie să finalizeze livrările la circuitele de înaltă presiune pentru grupul 2 de la termocentrala Giurgiu, grupul 1 de la Drobeta-Turnu Severin, cit și pentru termocentralele Govora, București și * ' " ' ’ *constructoare deșița a întîrziat livrarea hidroagre- ? ațelor pentrun încheiere, liniez că pe șantierele constructorii și montorii cu deplină răspundere patriotică pentru a pune la dispoziția economiei naționale noile o- biective care contribuie la asigurarea independenței energetice a țării.

termocentralele Govora,Iași, întreprinderea mașini din Re-centrala doresc Drăgan. 
să sub- energetice acționează și angajare
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NICOLAE CEAUȘESCU
„Romania pe drumul construirii societății

socialiste multilateral dezvoltate"
Urmare din pag. I)entru a se asigura permanent îijloacele pentru reproducția lărgi- 1 și, odată cu aceasta, ridicarea ne- ontenită a nivelului de trai al în- regului popor.Din cuprinsul mai multor docu- aente publicate desprindem conclu- ia că strategia industrializării ăriî noastre își arc izvorul în concepția unitară și de lungă perspectivă elaborată după Congresul al .X-lea al partidului. Secretarul ge- îeral al partidului atrage atenția :ă procesul de modernizare a economiei naționale vizează dezvoltarea puternică a industriei socialiste, implasarea forțelor de producție și arogresul industriei în toate județele, acestea constituind factorul esențial al victoriei socialismului. Pe baza dezvoltării puternice a forțelor de producție, a industriei s-au asigurat creșterea economică, dezvoltarea tuturor ramurilor de producție, sporirea producției agricole, iar în plan social creșterea numerică a clasei muncitoare în toate județele țării.Reflectînd creator șl profund problemele agriculturii, în expunerea la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1982 și în cuvintările ținute la marea adunare populară consacrată „Zilei recoltei" și împlinirii a 25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii în Dobrogea, la adunările populare care au avut loc în mai multe județe ale țării, secretarul general al partidului situează agricultura pe același plan de atenție cu industria, considerîndu-le ramuri de bază, hotărîtoare pentru dezvoltarea armonioasă a economiei românești, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului.în analiza pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o face proceselor și fenomenelor care au loc in țara noastră se subliniază faptul că productivitatea muncii trebuie să aibă rolul hotărîtor în dinamizarea întregii economii românești. Sint puse în evidență căile care asigură o productivitate tot mai înaltă a muncii — folosirea pe scară mai largă a științei 51 a cuceririlor ei, extinderea mecanizării și a automatizării, cibernetizarea proceselor tehnologice, organizarea științifică a producției și a muncii, ridicarea nivelului de pregătire a forței de muncă.Un amplu spațiu este rezervat In opera secretarului general al partidului factorului uman, calificării și perfecționării forței de muncă de care depinde dezvoltarea forțelor de producție și care se află într-o interdependență hotărîtoare cu creșterea eficienței economice. Este accentuată necesitatea ca omul să fie format și folosit în conformitate cu valențele sale, cu aptitudinile și posibilitățile de care dispune, cu pregătirea sa. Ridicarea competenței

profesionale a oamenilor muncii — componentă esențială a creșterii eficienței, implică înfăptuirea cu fermitate a măsurilor indicate de secretarul general al partidului privind pregătirea profesională și tehnică a muncitorilor, tehnicienilor, specialiștilor, oamenilor muncii din toate domeniile, astfel ca aceștia să fie capabili să mînuiască mijloacele moderne de care dispune societatea, să realizeze o producție de înaltă calitate.Realizarea perfecționării și auto- perfecționării pregătirii profesionala a oamenilor muncii, dublată de aplicarea in practică a rezultatelor cercetării științifice și tehnologice, de promovarea continuă a progresului tehnic — idei amplu argumentate în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — vor duce, fără îndoială, la dezvoltarea intensivă a economiei, la folosirea cit mai judicioasă a tuturor resurselor de muncă, materiale și financiare.în consens cu aceste idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că este necesar să se aibă întotdeauna în vedere adevărul bine cunoscut că modernizarea structurii economiei naționale nu se poate realiza fără munca omului — factorul hotărîtor al dezvoltării forțelor de producție, al progresului oricărei societăți. Munca a avut și are rolul determinant in dezvoltarea fizică și intelectuală a omului, omul însuși se poate spune că este creația muncii și de aceea se cere să se acționeze pentru realizarea noii calități a muncii șl vieții in toate sectoarele de activitate.Perfecționarea formelor de proprietate socialistă își găsește expresia în participarea directă a oamenilor muncii cu părți sociale la constituirea fondului de dezvoltare economică. Aplicarea în practică a noii concepții, directă a voltarea determină tenție a de care nomice, participarea tot mai activă a făuritorilor bunurilor materiale la autoconducerea și autogestiunea unităților, o mai strînsă legătură a a- cestora cu unitățile în care lucrează.Activitatea multilaterală desfășurată pe tărîm ideologic, politico-edu- cativ și cultural-artistic, pentru ridicarea conștiinței socialiste și formarea omului nou este oglindită pe larg in magistrala expunere care deschide volumul, In cuvintarea la Congresul al II-lea al educației politice și culturii socialiste și în numeroase alte documente. Gîndirea și acțiunea politico-ideologică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pătrunse de spirit creator și rigoare științifică, sînt corelate cu experiența, cu practica social-istorică și economică din țara noastră.Din întregul volum se degajă ce-

care vizează participarea oamenilor munci la dez- mijloacelor de producție, utilizarea cu maximă a- bazei tehnico-materiale dispun unitățile eco-

rința mereu actuală de a subordona activitatea politico-ideologică realizării sarcinilor economice și sociale, necesitatea ca aceasta să fie operativă și mereu în actualitate, sâ aibă in permanență un pronunțat caracter constructiv și combativ. Sînt de o mare importanță tezele, ideile și- indicațiile care se referă la valorile culturale și de artă, la cadrul democratic și de largă afirmare, asigurat prin Festivalul național „Cîn- tarea României11, dar și acelea cara sesizează cu limpezime, curaj -și realism, unele teze depășite ori greșite, confuze, unele stări de lucruri nedorite care apar în procesul de făurire a noii orînduiri. Pe baza unei analize profunde, cu argumente fundamentate temeinic, se dă o ripostă fermă ideilor și tezelor tendențioase, dăunătoare, care denigrează realizările socialismului, atacurilor anticomuniste, subliniindu-se necesitatea ca, prin acțiuni susținute, bogate în conținut, activitatea politico-ideologică și educativă să fie condusă unitar și orientată spre înarmarea oamenilor muncii cu noile descoperiri ale științei, clarificarea unor, fenomene care apar, explicarea mersului real al evenimentelor epocii contemporane.Ansamblul de măsuri cuprinse în articolele, interviurile șl cuvintările secretarului generai al partidului constituie un îndreptar prețios pentru organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, pentru instituțiile ideologica și de educație, cara sînt chemate să-și sporească exigența față de activitatea de ridicară a nivelului politico-ideologic al maselor de oameni ai muncii.Pornind de la ideea că socialismul este opera conștientă a poporului, secretarul general al partidului veghează permanent la perfecționarea continuă a cadrului democratic prin participarea directă și nemijlocită a oamenilor muncii, fără deosebire ds naționalitate, a întregului nostru popor, la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Democrația muncitorească revoluționară este considerată, pe drept cuvînt, una din marile cuceriri, care, împletită armonios cu conducerea unitară a întregii societăți, asigură clădirea unui . amplu sistem de structuri, un larg cîmp de acțiune pentru muncă și creație, întărirea spiritului de răspundere, factori determinant ai făuririi socialismului și comunismului.Bazată pe concepția revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, teza cu privire la modificarea caracterului puterii are profunde semnificații. în condițiile victoriei socialismului și trecerii la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, statul nu mai poate fi definit ca un stat al dictaturii proletariatului ; el este, în etapa actuală, reprezentantul suprem al proprietarilor și producătorilor de bunuri

spirituale. Această pune puternic in caracterul larg democra- maselor popu-materiale și nouă viziune lumină tic al activității .. . . .lare, al organismelor statale, unul din instrumentele de bază pentru exprimarea voinței întregului popor, privit ca titular al proprietății sociale și organizator al vieții comune a întregii națiuni.Cunoscut pretutindeni în lume ca unui dintre neobosiții militanți și strălucit mesager al poporului nostru • pentru înfăptuirea politicii da pace și progres, în volum întilnim pagini de mare vibrație în care tovarășul Nicolae Ceaușescu face o amplă și profundă analiză a situației internaționale, din care se desprinde limpede ideea că, în actualele împrejurări internaționale, fiecare țară poate aduce partea sa de contribuție la preîntimpinarea războiului și apărarea păcii, la destindere, la înfăptuirea dezarmării, pentru a determina un curs nou spră colaborare și progres economico- social.Teze și idei de mare profunzime privind dezvoltarea liberă și independentă a popoarelor întilnim în interviurile acordate de secretarul general al partidului și în cuvîntă- rile rostite cu prilejul vizitelor de prietenie, colaborare și solidaritate militantă pe care le-a făcut, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în mai multe țări. Promotor ferm al aspirațiilor de dezvoltare independentă și suverană a tuturor popoarelor, secretarul general al partidului subliniază necesitatea ca fiecare popor să fie lăsat să-și făurească viața așa cum dorește, să promoveze pe plan internațional o politică rațională, 'in conformitate cu aspirațiile și propriile interese. întărirea solidarității și unității tuturor forțelor progresiste constituie o cerință de maximă importanță pentru triumful politicii de pace și dezarmare, pentru o nouă ordine economică, pentru dezvoltarea liberă și independentă a fiecărui popor.Documentele cuprinse în acest nou volum din seria de Opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin multitudinea de teze și idei, se constituie într-o importantă pîrghie, de mare forță, în procesul de formare a omului nou. Ele evidențiază capacitatea partidului, a secretarului său general, de a contribui la dezvoltarea gindirii și practicii construcției socialiste și comuniste, la îmbogățirea teoriei revoluționare contemporane. Prin aceasta, noul volum constituie o minunată călăuză în întreaga activitate pe care o desfășoară organele și organizațiile de partid, exercitînd o puternică influență asupra tuturor domeniilor, mobilizînd comuniștii, întregul popor la opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.

Patina caldă a lemnului, forța lui evocatoare a constituit pentru Sculptorul Peter Balogh punctul de plecare în desfășurarea unei originale fantezii creatoare. în atelierul său alte lucrări, noi, atestă aceeași raportare mereu mai încărcată de sensibil la elementele furnizate de realitate ; materializarea în experiențe proprii a unei continue nevoi de exprimare a subiectivității sale artistice, complex integrate.Discuția cu scujptorul Peter Balogh a pornit. tocmai de la aceste noi lucrări.

LA TEATRUL LIRIC DIN CRAIOVA A apărut
„ERA SOCIALISTA"

„TUDOR DIN VLADIMIRI“ nr. 18/1983

de Teodor BRATUTeatrul bric din Craiova este cea mai tînără instituție de acest gen din țară. Tinerețea, dealtfel, caracterizează mai toate aspectele activității sale, de la virsta interpreților și creatorilor pînă la concepția artistică a spectacolelor ce 
au surprins, nu o dată, prin caracterul lor novator, stîr- nind discuții pasionante. L-am compara cu Teatrul tineretului din Piatra Neamț, ambele reprezen- tînd elemente de ferment în viața noastră artistică, avînd darul să vehiculeze idei proaspete ce descătușează resurse nebănuite.La Craiova a văzut lumina rampei acea mult discutată „Traviata", ce-și mută acțiunea în zilele noastre, ca și „Carmen", dealtfel, ambele aparținînd concepției regizorale a lui Hero Lupescu ; la Craiova. „Liliacul" și „Bărbierul din Sevilla", regizate de A. I. Arbore, au un ritm al mișcării scenice debordant, frenetic, rar întîlnit in spectacolele de operă. Și tot colectivul din Bănie și-a făcut un titlu de glorie din prezentarea unor lucrări românești de valoare, în premieră absolută, ce l-au adus mari satisfacții artistice și însemnate premii la Festivalul național „Cîn- . tarea României11. Așa au fost „Adîncile iubiri", „Dru- mu-i lung, povestea-i scurtă", „Uite tata, nu e tata" de Florin Comișel, „Omul cu două umbre" de Eugen Tunaru, „Meșterul Manole" de Gheorghe Dumitrescu, baletul „în țara codrilor de iarbă" de Lau- rentiu Profeta și, recent, „Tudor din Vladimiri" de Teodor Bratu.Parte Integrantă a amplei fresce a istoriei neamului, pe care compozitorul și-a propus s-o zugrăvească, aceasta din urmă se

alătură lucrărilor mai vechi, de acum „Stejarul „Dreptul„Vremuri de vitejie11, „Din anii unirii11. Teodor Bratu pare să atingă acum un grad superior de sinteză a materialului sonor, dar și al inspirației melodice. Cunoscut creator de pagini corale memorabile, el realizează aici și izbutite momente orchestrale, cu armonii inedite bazate pe melosul nostru popular. în funcție de desfășurarea acțiunii se intîlnesc sugestii

cunoscute, ca din Borzești11, la dragoste11. rea luminii, ce devine un personaj central in desfășurarea acțiunii. Așa este cazul in „Noaptea la Padeș11 (tabloul III), noapte ce ascunde și unește mulțimea de panduri, țărani pribegiți, haiduci strinși in tabăra lui Tudor pentru a scăpa de la pieire „sărmana țară românească11. Steagul din fața cortului lui Tudor de la Cotroceni, discret luminat, capătă dimensiunile unui simbol emoționant. (Toate acestea însă devin posibile și datorită sceno-
CRONICA MUZICALĂ

doină, colind, joc, bala-

„Tudor din Vladimiri1 
de Teodor Bratu.

de dă, dar și momente inspirate din structura modurilor și formulelor intonațio- nale bizantine. De asemenea, parcă mai mult decît in alte lucrări, ariile soliștilor au o inspirație melodică generoasă, ca și ideile pe care le vehiculează. Muzica ce conturează personalitatea politică și umană a .lui Tudor izvorăște în chip firesc din paginile corale și orchestrale ce definesc poporul, sugerîndu-se astfel cu pregnanță legătura indestructibilă dintre mase și conducătorul lor.Regizorul George Zaha- rescu construiește un spec- tacol-simbol, care are in a- celași timp viață, fior dramatic. Subtila amplasare a grupurilor nu este „frumoasă11 în sine, ci rezidă dintr-o acțiune logică și sugestivă. Soliștii sînt mereu încadrați într-un tot unitar și, în acest sens, prezentarea lui Tudor este pilduitoare. El ne apare șl scenic, da și în muzică, făcînd parte din norod, contopin- du-se cu el, sintetizîndu-1 și sublimîndu-1. Adevărate performanțe artistice a- tinge regizorul în folosi-

grafiei lui Sorin Novac. De la prima deschidere de cortină uriașele picturi de epocă conectează spectatorul la atmosfera vremii. Schimbările de tablouri făcute la vedere sint învăluite în adevărate cortine scrise cuprinzînd texte esențiale din cuvintările lui Tudor.în acest cadru, interpre- ții evoluează firesc, com- punînd și descompunind discret, dar funcțional, grupuri și individualități pregnante. Tenorul Ene, unul din teatrului craiovean, list al Operei din rești, interpretul titular, parcurge partitură ce necesită glas „spirito11 cu forță, mai ales în registrul acut, cu siguranță și aplomb. El accentuează frămîntarea lăuntrică a personajului, dragostea sa nețărmurită față de neamul căruia îi aparține, mergînd pînă la sacrificiul suprem. în contact cu personajul central apar în conuri de lumini și umbre alte destine. Stela Pălănceanu este o Domni- că lirică, sincer îndrăgos-

Constantin fondatorii azi so- Bucu- rolului dificila un

titâ, căreia interpreta i-a conferit căldura glasului și a farmecului evident. In „Hangița11, Marilena Marinescu reconfirmă noscutele-i calități zicalitate. de talent scenic debordant, mențiuni deosebite nia Ilinca (o Ileana diafană, cu un glas cristalin), Gabriela Bălteanu (remarcabilă în aria mamei lui Tudor), Gabriel Mamali (ce umple scena la propriu și la figurat prin statura sa impresionantă, dar si prin- tr-un glas masiv și timbrat), Mircea (creionînd vocal și un Ipsilanti arogant ... plicitar). N-ar fi drept să omitem contribuțiile aduse de Lucian Chioreanu, Aneta Bacă, Marius Chioreanu, Gheorghe Stoichițescu. Constantin Drăgan, Gabriel Năstase, Sorin Semilian.Desigur, spectacolul poate fi îmbunătățit. Soliștii, de pildă, deși aparțin unor grupuri cu o identitate de aspirații, nu cîntă ades o- dată cu ansamblul coral, ceea ce modifică tipologia personajului respectiv, pâ- rînd că se rup de ideea colectivă. Corul, deși întărit cu elemente de la Filarmonica „Oltenia11, nu se ridică întotdeauna la Înălțimea cerințelor impuse de partitură, avînd pe alocuri sunete albe, nevibrate, improprii stilului impus de o operă eroică. Tînărul și talentatul dirijor Alexandru Iosub asigură fluentă cursului său este șind să fosa.Impresia generală este a unui spectacol reușit, i-od al muncii dăruite a unui tînăr colectiv artistic condus de un pasionat animator cultural, directorul instituției, Constantin Ungu- reanu.

binecu- de mu- vocal și MerităEuge-

frumos Bezetti scenic și du-

o curgere și nuanțată dis- muzical. Gestul clar și precis, reu- unească scena cu

Cristian MIHĂILESCU

cinema
0 Baloane de curcubeu : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15: 13,30: 15,45; 18: 
20,15, GRIVIȚA (17 08 58) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20. FLAMURA (85 77 12) 
— 9: 11: 13,1.5; 15.30; 17,45: 20.
9 Un surîs în plină vară : BUCU
REȘTI (15 6154) — 9; 11,15; 13,30;

' 15,45: 18; 20.
0 Aventuri Ia Marea Neagră : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 12; 16: 19.
© Nea Mărin miliardar : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20. 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30:
15,45: 18: 20, la grădină — 19,15.
® Misterele Bucureștilor : SALA 
MICĂ A PALATULUI — 17,15: 20,

UNION 
15,45: 18:

EXCELSIOR (65 49 43) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MELODIA (12 06 88) — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA 
(47’46 75) — 9; 11,15; 13,30;...............
20.15.
O Buletin de București î 
(13 49 04) — 9.30; 11,30; 13,30-, 
20.
@ întoarcerea din Iad : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,151 13,30.; 15,45; 18; 
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Dragostea se întoarce:
(59 53.15) — 10; 12; 14; 16 
© Cine iubește și lasă 
(60 30 85) — 15,30; 17,30;
0 Ancheta a stabilit — ! 
miliard — 9; 11; 13; 15,30; : 
REASCA (33 20 71).
O Melodii la Costineștl
(11 48 03) — 15,30; 17,30;
• Ultimul cartuș — 9; 11; 13,15;

li STUDIO 
>: 18: 20.
.: PACEA
19,30.
20; Domnul 
17,43 : FLO-

: VIITORUL 
19,30.

Chirurgul Schroth — 13,30; 17,45; 20 : 
TIMPURI NOI (15 61 10).
• B.D. la munte și la mare : MUN
CA (21 59 97) — 15.; 17,15; 19,30.
9 Haiducii iul Șaptecai : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16: 18 : 20,
• Carnaval : BUZEȘTI
15: 18,30.
® Intîlnire cu tinerețea :
SĂRII (34 28 13) — 13,30;
© Valul verde : VOLGA
9: 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20.
• Contrabandă la vamă : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17,15; 19,30.
• Avarul : PATRIA (11 86 23)
11,30: 14; 16,45: 19,30.
• Cobra se întoarce : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15: 16,15; 
18,15; 20,13, la grădină — 19.
• Hercule cucerește Atlantida : FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,10; 13,30:
15,45; 18: 20,15.

(50 43 58)

DRUMUL 
17,30; 10,30. 
(79 71 26) —

în deschidere, revista publică Apelul pentru dezarmare șî pace. în continuare sînt inserate articolele : Exigențe sporite, in activitatea de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință patriotică, revoluționară ; Principiul socialist de retribuire, factor al creșterii nivelului de trai, al progresului economico-social ; Sistemul de interese și armonizarea lor ; Ideologia și practica socială; Valori estetice, valori politice; Creșterea potențialului productiv al pă- mîntului: Corelația dialectică știință- producție. Revista mai conține articolele: Perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid (consultație); Contradicțiile lumii contemporane (evoluții, tendințe, corelații) (II) ; Orientări conservatoare cu privire la noua ordine economică internațională ; Sporirea productivității muncii și a eficientei economice prin aplicarea informaticii și rubrica Cărți și semnificații.

— Pentru vizitatorii amplei ex
poziții retrospective pe care ați 
deschis-o anul trecut in sălile Dal
les, ca și pentru toți cei ce vă cu
nosc îndelunga și laborioasa activi
tate, acest nou grup de lucrări 
ilustrează o continuitate a preocu
părilor atit din punct de vedere 
estetic, cit și tematic...— Temele lucrărilor mele de acum și dintotdeauna au reflectat ideea solidarității umane. întreaga mea creație idee, a legăturilor necesare care se stabilesc între oameni, acest apel la sursele fertilizante ale integrării în mediul din care faci parte, sentimentul generator de încredere că alături de oameni și odată cu ei poți contribui la realizarea unor înalte idealuri umane și sociale. Din acest registru vast al sentimentelor, al a- titudinilor umane am dorit să exprim în general în lucrările mele mai ales optimismul. încrederea în frumusețea și generozitatea vieții.

— Există in 
creația dumneavoastră, ca dealtfel in opera oricărui artist, citeva etape 
ale evoluției gindirii artistice. Le 
puteți evoca ?— în dezvoltarea activității mela nu cred că se pot observa treceri spectaculoase de la o etapă la alta, ci o creștere care mi se pare firească a expresiei plastice de Ta începuturile în care în mod normal accentul era pus pe o reprezentare fidelă a corpului uman spre sinteza la care am ajuns astăzi. Cînd înveți alfabetul sculpturii începi cu expresiile cele mai simple din punct de vedere plastic și anatomic, iar odată cu trecerea timpului, odată cu acumularea experienței descoperi că pentru anumite subiecte e necesar un anume tip de exprimare. Ca să ajungi la un mod de exprimare personal este însă necesar să renunți la anumite amănunte nefolositoare, să ajungi la o formulă adecvată cu ceea ce dorești să exprimi. Cînd aleg un subiect mă gîndesc întotdeauna la ceea ce e mai important, la ceea ce doresc să exprim sau doar să sugerez cu ajutorul subiectului respectiv, la ceea ce trebuie să modelez pentru a crea atmosfera pe care-mi propun să o evoc. Am început să renunț la foarte multe lucruri inutile. Ca și în muzică, important este să redai esența a ceea ce ai dorit să exprimi, să apelezi mereu la imaginația privitorului, dacă bineînțeles e de acord să te urmărească în demersul tău artistic.

— Comentatorii sculpturii dum
neavoastră au remarcat uneori

Convorbire cu sculptorul 
Peter BALOGH

exprimă această
ecourile lor muzicale. In ce mă
sură preocupările dumneavoastră 
creatoare pot fi legate de muzică '!— Afișul expoziției mele retrospective aducea imaginea uneia dintre lucrările inspirate de muzica

PETER BALOGH : Brigada (sculptura in lemn)

rea așa cum va arăta ea, transpusă în material definitiv.
— Sint lucrări pe care, predilect, 

le transpuheți in lemn sau metal. 
Ce rol acordați acestor materiale 
în exprimarea propriei dumnea
voastră concepții artistice ?— Cred că sculptura trebuie să păstreze în continuare materialele care i-au conferit de-a lungul veacurilor durabilitate și mai ales frumusețe (de exemplu, acea frumusețe unanim apreciată astăzi a limbajului clasic). Mă gîndesc la piatră, lemn sau bronz. Lemnul are o căldură, iți oferă nebănuite posibilități de expresie pe care nu le poți găsi la modernele materiale plastice folosite astăzi în sculptura de peste hotare, în ceea ce privește lemnul, marele Brâneuși ne-a oferit un exemplu minunat al folosirii posibilitățilorde expresie pe care le oferă el, al capacității a- cestui material de a stabili legătura cu o Întreagă tradiție, exprimind totodată un punct de vedere contemporan. Străveche, tehnica prelucrării lemnului, așa cum o concep eu, impu- 1 ne multă răbdare, f o șlefuire atentă, îndelungată, o a- curatețe a execuției care-ți permit să ajungi la extraordinare efecte de ordinul plasticității in ceea ce ți-ai propus să exprimi.

— Ați realizat 
acum cite- 
lucrărf de 
monumenta-enesciană ! „Vox maris11, o iucrara mai puțin cunoscută și cintată. Sînt, fără îndoială, un iubitor de muzică bună și mă bucur cind se constată că există în lucrările mele un anumit lirism, o armonie a formelor și volumelor care au fost comparate cu acelea existente in muzică. Apreciez la adevărata ei calitate nu numai muzica enesciană, ci și pe aceea a lui Băla Bârtok, una din cele mai moderne și totuși întemeiată pe atîtea elemente de origine clasică. Mi se pare important să avem în vedere că motivele cele mai copleșitoare atit la Enescu sau Bârtok, cit și la reprezentanți dintre cei mai de seamă ai muzicii universale, la Haendel, Bach, Beethoven sau Haydn, pentru a da doar cîteva exemple, motivele cele mai cuprinzătoare și copleșitoare în același timp sînt acelea populare, care prelucrate au dus la acesta adevărate monumente sonore aflate azi în patrimoniul artei universale, în sculptură lucrurile se petrec oarecum asemănător, căci am impresia că frumusețea operei brân- cușiene, de pildă, este .........’același spirit, armonic, artistice populare.

— Expoziția din tălile 
ți aceea pe care o pregătiți va con
ține numeroase desene. Ce rol 
ocupă desenul raportat la sculptura 
dumneavoastră ?— Desenul este prima etapă obligatorie a fiecăreia dintre lucrările mele. De fiecare dată conturez compoziția viitoarei lucrări cu ajutorul desenului, iar desenele sau desenul ultim este aproape identic cu lucra-

clădită în al gindirii
Dalie»,

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Universul femeilor
11,50 Film serial (color). „Rotile*. Epi

sodul 4
12.35 Desene animate (color). „Sindbad 

marinarul1*
13,00 Închiderea programului
15,30 Telex
15.35 Monografii profesionale. Avan

premieră la ciclul de orientare 
școlară și profesională
Telesport
Studioul tineretului. Programul 
partidului — cauza tinereții 
închiderea programului

16,00
17,00

18,00
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie
20.35 Discorama
£0,50 Fotograme din realitate. Reporta

je, interviuri, relatări, transmisiuni 
directe, muzică

21.35 Cinci miliarde de oameni (color). 
Producție a studiourilor canadiena 
Ritmuri muzicale 
Telejurnal (parțial color)

22,00
22,30

PROGRAMUL I
Telejurnal20,00

20,20 Agenda bucureșteană
20,35 Tezaur folcloric
21,05 Concertul orchestre! simfonice a 

Radiotelevlziunii. Muzica șl pacea 
lumii. Dirijor : Ioslf Conta

22,30 Telejurnal

• Femeia dispărut* : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30-: 15,45; 18;
20, la grădină — 19,15, CULTURAL 
(83 50 13) — 0; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20,15.
0 Tess : CENTRAL (14 12 24) — 9; 12; 
16: 19.
O Marla Mlrabela — 9; 11; 13; 15;
Drumul spro Rio — 17; 19,15 : DOINA 
(16 35 38).
© Despărțire temporară t GRADINA 
FESTIVAL (13 63 84) — 18, PARC HO
TEL (17 08 58) — 19,45.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Gaițele — 19,30; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 19.

pînă 
va 
artă 
lă. Veți continua

această activitate ?
— Am ridicat intr-adevăr cîteva lucrări de sculptură în parcuri și piețe publice. Aș putea aminti printre acestea „Coloana progresului11, pe care am montat-o acum aproape două decenii în cartierul Țiglina din Galați, „Fîntina prieteniei11 de la Oradea, ____Iui Ovidiu11, aflat astăzi Ia Băile Felix, un triptic de piatră intitulat „Odihnă11 la Eforie Nord, precum și alte lucrări de dimensiuni relativ mari la Băile 1 Mai, Ploiești, Blaj, Milano, Atena. în ultimii ani mi-am concentrat eforturile asupra monumentului „Ostașului român11 de la Sfintu Gheorghe. Figura ostașului a fost ridicată. Urmează executarea unui basorelief de 50 m lungime cu aproape 300 personaje. Acest basorelief, care se află în stare de machetă, va reconstitui momentele revoluționare cele mai importante ale istoriei noastre. Va evoca, rind pe rind, pe geți, daci și romani, pe domnitorii feudali Mircea cel Bătrin, Ioan de Hunedoara, Doja, Mihai Viteazu, Tudor Vladimi- rescu, Avram Iancu, momente ale revoluției de la 1848, figurile lui Al. I. Cuza șl Mihail Kogălni- ceanu, momentul Unirii, lupta muncitorimii pentru dreptate și libertate socială, momentul 23 August, primul guvern democrat, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu , in județul Covasna în mijlocul poporului, precum și momente semnificative din dezvoltarea județului in care acest monument a fost ridicat.

„Omagiu

Interviu consemnat de 
Marina PREUTU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Ieri, în cupele europene de fotbal
BUCUREȘTI : DinamoManșa a doua a întâlnirii dintre echipa Dinamo București și formația finlandeză Kuusysi Lahti, tind pentru primul campionilor europeni" disputat pe stadionul Capitală. Partida s-ascorul de 3—0 (0—0) în favoareaechipei Dinamo care. învingătoare și

contur al „Cupei la fotbal s-a Dinamo .din încheiat cu

— Kuusysi Lahti 3—0în primul joc (cu 1—0), se califică pentru turul II al competiției.După o repriză ternă, fotbaliștii dinamoviști își valorifică superioritatea tehnică, devin mai incisivi în atac și se impun cu o dominare insistentă concretizată prin înscrierea a trei goluri.Autori : Movilă, Augustin șl Mul- țescu.

SUB EGIDA „DACIADEI"

LA VASLUI

SPLIT : Hajduk
(după prelungiri și dupăAseară, la Split. în prezența a peste 50 000 de spectatori, s-a disputat meciul retur din cadrul primei manșe a „Cupei U.E.F.A.11 la fotbal dintre formațiile Hajduk Split și Universitatea Craiova încheiat cu 4—1 In favoarea gazdelor. La sfîrșitul timpului regulamentar _ de joc și după ducea prelungiri, Hajduk Split con- cu 1—0, golul înscris de Zoran

GRAZ : Sturm

Universitatea Craiova 4—1 
executarea penaltiurilor)Vujovici (min. 63) egalînd scorul Înregistrat cu două săptămini înainte la Craiova (cînd înscrisese Geolgău). Formația iugoslavă a obținut calificarea numai după executarea loviturilor de la 11 m, cu scorul general de 4—2. Din echipa noastră a înscris Irimescu și au ratat Beldeanu, Ți- cleanu și Ungureanu.

Sportul studențesc 0—0in „Cupa U.E.F.A." a jucat șiTot .. .Sportul studențesc — care a reușit 0—0 in deplasare cu Sturm Graz (lidera campionatului austriac), după un joc in care a dominat și a avut
cîteva ocazii.. în turul doi s-au calificat însă fotbaliștii austrieci — învingători la București ou 2—1, în prima manșă.

In cîteva rînduriAlte ciurile europene de fotbal (echipele subliniate se califică pentru turul următor) :„CUPA CUPELOR" : Dukla Pra- ga — Manchester United 2—2 ; Avenir Beggen (Luxemburg) — Servet- te Geneva 1—5.„CUPA U.E.F.A." : Anvers — F.C. Zurich 4—2 ; St. Gall (Elveția)

rezultate înregistrate in me- retur din turul I al Cupelor — Radnicki Niș 1—2 ; Inter Bratislava — Rabat Ajax (Malta) 6—0 ; Lokomotiv Leipzig — Girondins Bordeaux 4—0.• în orașul iugoslav Kladovo s-a disputat meciul de fotbal dintre e- chipele Iugoslaviei și României, con- tind pentru campionatul european de juniori II (jucători sub 16 ani). Gazdele au obținut victoria cu scorul de 3—1 (2—1).
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) Concert 
simfonic. Dirijor : Remus Georgescu. 
Solist : Miroslav Rusin (U.R.S.S.) — 
19.
• Opera Română (13 13 57) : Lacul le
bedelor — 18.
• Teatrul de operetă (14 70 81) : O 
noapte la Veneția — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19: (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Anchetă 
asupra unul tînăr care nu a făcut ni
mic — 19.'
• Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu 
întîmplător — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ba
ladă cotidiană — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19.

• Teatrul Gluleșt! (sala Majestic, 
14 72 34) : Incidentul — 19,30; (sala 
Giuleștl, 18 04 25) : Arta conversației
— 19.
@ Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase” 
(15 56 78, sala Savoy) : Vacantă la 
București — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor do dor și cîntec
— 18.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu11 (12 27 45) : 
Se caută un cîntăret — 19,30.
O Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea (premieră) — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă11 (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 10.
• Teatrul ' „Țăndărică" 
Anotimpurile mînzului — 
mos din lacrimă — 18.
• Circul București (li M 20) : Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30.

(15 23 77) :
10; Făt-Fru-

O reușită 
competiție 

interjudețeanăPe un timp splendid și intr-o foarte bună organizare, pe bazele sportive din municipiile Vaslui și Bîriad s-a desfășurat o tinerească și frumoasă competiție interjudețeană sub genericul „Festivalul sportului mun
citoresc vasluian". Aflată la a V-a ediție, manifestarea a fost organizată — de. consiliul județean al sindicatelor. in colaborare și cu sprijinul de specialitate al Consiliului județean de educație fizică și sport și al comitetului județean U.T.C. — sub generoasa emblemă a competiției naționale „Daciada". Amploarea și interesul crescînd de care se bucură această manifestare intrată în tradiție sînt ilustrate de faptul că la întrecerile finale, din cadrul celor 11 probe sportive ale actualei ediții, au participat peste 700 de sportivi și sportive, oameni ai muncii din întreprinderile industriale ale județelor Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, Galați. Iași, Neamț, > Timiș, Suceava, Vaslui și municipiul București. De asemenea, să subliniem că in etapele preliminare ale festivalului (timp de 6 luni) au fost prezenți pe stadioane și in bazine de înot, trecindu-șl normele complexului sportiv „Sport și sănătate11, circa 5 000 de tineri muncitori, iar acțiunile turistice și serbările cultural-sportive au avut aproape 16 000 de particiipanți.După atractive întreceri disputate in fata a mii de spectatori, ciștigă- torii locului I au primit titlul da campioni interjudețeni ai „Festivalului sportului muncitoresc vasluian", precum și diplome și premii în o- biecte din partea organizatorilor. Pentru numeroasa participare, cit șl pentru bunele rezultate tehnice obținute s-au remarcat, în ordine, reprezentanții județelor Vaslui, Iași, Bacău, Brașov. Galați și Neamț. Trofeul pentru cel mai mare număr de puncte acumulate de sportivii dintr-o localitate a fost acordat municipiului Bir iad.Această reușită competiție de masă. împreună cu altă tradițională întrecere — „Festivalul sportului vasluian11, programată pentru zilele de 22—23 octombrie — constituie in fiecare toamnă o convingătoare demonstrație că, și în perimetrul sportului, Vasluiul este un județ mic. dar cu o inimă mare.

Petru NECULAcorespondentul „Sctntell"
9:

1
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Tovarășului SAMORA MOISES MACIIEE
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic MAPUTOLa cea de-a 50-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere vă adresez, tovarășe Samora Moises Machel, în numele Partidului Comunist Român, al guvernului român și al meu personal, calde_ felicitări, împreună cu ce'e mai bune urări de sănătate și viață îndelungată.Legăturile de solidaritate și prietenie militantă dintre partidele și popoarele noastre au fost stabilite încă din primele zile ale luptei poporului mozambican, sub conducerea FRELIMO, pentru libertate și independență națională. Ele au cunoscut o puternică dezvoltare după obținerea victoriei ■împotriva colonialismului, cînd poporul mozambican a pășit pe calea consolidării cuceririlor revoluționare, a făuririi unei vieți noi, de prosperitate și progres social. \Așa cum am apreciat și cu prilejul recentelor noastre convorbiri, P.C.R. și Partidul FRELIMO, țările și popoarele noastre sint hotărite să militeze cu consecvență pentru a contribui la întărirea unității forțelor progresiste în lupta pentru oprirea agravării situației internaționale, pentru reluarea politicii de destindere, realizarea dezarmării și asigurarea păcii în lume, pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale, împotriva politicii imperialiste, colonialiste, rasiste și de apartheid, pentru libertatea șl independența popoarelor, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Amintmdu-mi cu multă plăcere de recenta vizită în frumoasa dumneavoastră țară, sint convins că, acționînd împreună pentru aplicarea înțelegerilor convenite, relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o tot mai largă dezvoltare, în interesul popoarelor român și .mozambican, al cauzei păcii și socialismului în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român,

Președintele
Republicii Socialiste România

Cronica zileiMiercuri a părăsit Capitala președintele Partidului Socialist de Stingă din Norvegia, Theo Koritzin- sky, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe Aeroportul internațional Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
■A*Miercuri seara a sosit Ia București o delegație a Consiliului Executiv al Adunătii Republicii Socialiste Macedonia, condusă de președintele acestuia, tovarășul Dragoliub Stav- rev. care, la invitația Guvernului Republicii Socialiste România, efectuează o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășii Gheorghe Oprea, prim vicsprim- ministru al guvernului, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Milos Melovskl, ambasadorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)

mi k M8MWMB enaMiii MHowsaiiiiiiicoiM e wsm?
I AHIHI MfîlHI BUHB S IHăin SOCUIKIEEUROPA SĂ FIE EUBERATĂ DE ARMA NUCLEARĂ, POPOARELE CONTINENTULUI SĂ (XINVIEJUIASCĂ IN PACE SI DEPUNĂ SECURITATE!

În întreaga țară, în adunări și mitinguri, oamenii muncii dau glas 
hotărîrii ferme de dezarmare și pace

BUCUREȘTI: întreprinderea „Tricodava"

încheierea lucrărilor Consfătuirii pe țară 
a cadrelor din domeniul sanitar’n zilele de 27 și 28 septembrie, v Capitală s-au desfășurat Iucră- ' rile Consfătuirii pe țară a cadrelor din domeniul sanitar, importantă manifestare organizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România,La ședința de închidere a lucrărilor au participat tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, Alexandrina Găinușe, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Ana Mureșan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta Consiliului Național al Femeilor, Eugen Proca, ministrul sănătății, alte cadre cu munci de răspundere de partid și de stat, reprezentanți al unor organizații de masă și obștești, conducători ai unor instituții medicale, de cercetare și învățămînt.Pe marginea rapoartelor prezentate de conducerea Ministerului Sănătății au luat cuvîntul 237 de participant. în spiritul indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, participant!! au dezbătut, în plen și pe grupe de județe, principalele aspecte privind îmbunătățirea indicilor demografici, creșterea natalității și asigurarea sporului natural al populației, ridicarea calității asistenței medicale a personalului muncitor, alte probleme importante legate de asigurarea sănătății. Măsurile adoptate în cadrul reuniu- ■ nii vizează perfecționarea asistenței medicale preventive și curative a < mamei și copilului, scăderea permanentă a mortalității infantile. De [■ asemenea, o atenție deosebită s-a acordat întăririi capacității de mun- ( că a cetățenilor, reintegrării în viața socială și munca productivă a celor suferinzi. Totodată, se prevăd măsuri privind creșterea nivelului calitativ al asistenței medicale din rețeaua sanitară existentă in toate județele țării, utilizarea cu maximă eficiență a bazei materiale și a cadrelor ce lucrează in domeniul medical, întărirea continuă a ordinii și disciplinei în rîndurile lor.în cuvintul lor, participanții la dezbateri au reliefat preocuparea constantă a partidului și statului nostru, personal a tovarășului

Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea bazei materiale a asistenței medicale, pentru asigurarea condițiilor necesare întăririi continue a stării de sănătate a oamenilor muncii. S-a evidențiat, totodată, aportul deosebit al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. la impulsionarea activității de cercetare științifică medicală.Relevind largul caracter de lucru al consfătuirii, care a prilejuit un util schimb de experiență, vorbitorii s-au angajat să aducă o contribuție sporită la înfăptuirea, sub semnul calității șl eficientei, a sarcinilor actualului cincinal în domeniul ocrotirii sănătății, în scopul îmbunătățirii continue a condițiilor de viată si de muncă ale poporului nostru.în încheierea lucrărilor consfătuirii a luat cuvîntul tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. primul ministru al guvernului, care a subliniat faptul că problematica-înscrisă pe ordinea de zi a consfătuirii de lucru a cadrelor de bază din domeniul asistentei medicale evidențiază cu putere atenția acordată sistematic de partid, de secretarul generala! partidului, ridicării continue a nivelului de trai al întregului popor. în ansamblul acestor preocupări, o latură importantă o constituie ocrotirea sănătății populației, asigurarea tuturor condițiilor ca poporul român să fie un popor sănătos. viguros, in stare să-și îndeplinească cu succes rolul de constructor al socialismului și comunismului.Este o realitate binecunoscută — a spus în continuare vorbitorul ■— că în întreaga perioadă a construcției socialiste, dar cu deosebire în anii de după Congresul al IX-iea, conducerea .partidului, . personal . tovarășul Nicolae Ceaușescu. a. promovat, un vast și complex, .program de. măsuri care și-au arațat' din plin roadele. asigurând îmbunătățirea simțitoare a condițiilor în care se acordă asistenta ■ medicală, a calității acesteia și. drept consecință, ridicarea stării .generale de sănătate a poporului. exprimată în creșterea duratei medii de viată. în dispariția și restrîngerea unor boli care în trecut au avut o pondere mare în mortalitatea generală. în acești ani — a spus vorbitorul — s-a dezvoltat puternic baza materială a rețelei de asistentă medicală : numai în perioa

da 1965—1983, numărul paturilor de spital s-a dublat, sporind de la 144 000 la peste 290 000; totodată, a crescut numărul medicilor cu mai bine de 16 000 cadre, de la aproape 28 000 în 1965. la 44 000 în 1983, iar al personalului sanitar mediu de la aproape 78 000, la peste 134 000. Arătîndl că semnificativ pentru gradul înalt de satisfacere a nevoilor de asistență este și faptul că numărul de locuitori la un medic a ajuns la 511, fată de 682, cîți erau în 1965. România dispunînd astăzi de o puternică și modernă rețea de unități sanitare — spitale, policlinici, dispensare etc. — alocîndu-se nevoilor de ocrotire a sănătății fonduri substanțiale, de la an la an tot mai mari, primul ministru a subliniat că, cu toate succesele importante obținute in această perioadă în domeniul ocrotirii sănătății, rezultatele nu sint încă pe măsura eforturilor materiale pe care statul nostru, întreaga societate le fac In această direcție. Referindu-se Ia unele deficiențe care mai persistă în acest sector de activitate, primul ministru a evidențiat că un rol tot mai important în înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul ocrotirii sănătății populației, al creșterii eficienței muncii medico-sani- tare îi revine Consiliului Sanitar Superior care, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să se afirme ca un larg for de dezbateri și hotăriri, ca un autentic „parlament al medicilor", ca o expresie a conducerii colective, democratice în domeniul sanitar.în încheiere, vorbitorul a exprimat convingerea conducerii de) partid și de stat că lucrările consfătuirii' vor reprezenta un .pas hot'ărit înainte pentru înfăptuirea "tuturor obiectivelor ‘stabilite în' direcția creșterii natalității șl îmbunătățirii asistenței riiedicăle ă personalului muncitor, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a muncii tuturor cadrelor care își desfășoară activitatea în acest important sector al vieții noastre sociale.într-o atmosferă entuziastă, parti- cipanții la consfătuire au adoptat textul' unei telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România. (Textul telegramei se publică în pagina I).

Foto : Agerpres
BAIA MARE : întreprinderea metalurgică 

de metale neferoase

X
BRĂILA: întreprinderea de utilaj greu

A apărut

ALMANAHUL
SATELOR 1984

Expoziție de obiecte de artaîn municipiul Pitești a fost vernisată, miercuri, expoziția de obiecte de artă și de artizanat din R. P. Chineză, manifestare organizată sub egida Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Asociației de prietenie româno-chineză și a Comitetului județean de cultură _ și educație socialistă Argeș, cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a proclamării R.P. Chineze. Expoziția, care

și artizanat din R.P. Chineza va rămîne deschisă pînă la 19 octombrie, reunește obiecte de artă decorativă, de artizanat și de vestimentație, realizate din lemn, ceramică, paie de orez, bambus, mătase. de o rară măiestrie artistică.La vernisaj au luat parte reprezentanți ai forurilor organizatoare șl ai Ambasadei R.P. Chineze la București. (Agerpres)
Cu prilejul Zilei naționale aCu prilejul . Zilei naționale a Republicii Federale Nigeria — cea de-a 23-a aniversare a proclamării independenței de stat —, miercuri d-upă- amiază a avut Ioc în București o manifestare organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia ziarista Venera Anghel a prezentat aspecte

Republicii Federale Nigeria ale dezvoltării economico-sociale din această țară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți membri ai Ambasadei Republicii Federale Nigeria Ia București. (Agerpres)
Foto : Cornelii! Ifrim

LOZUL TOAMNEIAgențiile Loto-Pronosport și vinzătorii volanți din întreaga țară oferă în aceste zile Lozul toamnei — emisiune specială limitată, cu cîștiguri suplimentare acordate din fond special de Administrația de Stat Loto- Pronosport. Participanții au posibilități multiple de a obține autoturisme „Dacia 1300“ și cîștiguri în bani de 50 000, 10 000, 5 000 lei etc. Cine participă are și șanse de a se număra printre beneficiarii sezonului la cel mai simplu și popular sistem de joc.

ManifestăriLa Timișoara s-au deschis miercuri lucrările celui de-al treilea simpozion național de tensometrie, manifestare științifică la care participă specialiști din cercetare, învățămint superior și producție din întreaga tară, precum și invitați djn R.S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. F. Germania, R. P. Polonă. R. P. Ungară, Uniunea Sovietică. Cela peste 220 de comunicări și referate care vor fi prezentate abordează probleme privind aplicațiile

științificetensometriei în construcții industriale și civile, construcții de mașini, biomecanica, lucrări de artă și în alte domenii teimico-aplicative.
★în stațiunea balneoclimaterică vîl- ceană Călimănești s-au desfășurat lucrările seminarului internațional cu tema „Metode de control al morbidității și al mortalității infantile bazate pe factorii de risc". (Agerpres)

Concurs de afișe cu tema 
„Avantajele economisirii la C.E.C."

TIMIȘOARA : întreprinderea „Tehnometal**

Foto : E. Robicselc
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Cil forțe unite—pentru oprirea 
cursei înarmărilor!ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI- UNELTE ȘI AGREGATE BUCUREȘTI este una dintre cele mai importante unități ale industriei românești constructoare de mașini, care reunește o armată a muncii pașnice formată din 5 400 oameni. în incinta acestei vaste unități . și-au dat, ieri. întâlnire muncitori, ingineri, maiștri, economiști. tehnicieni, intr-o vibrantă a- dunaire consacrată luptei pentru pace, pentru oprirea cursei înarmărilor. Pe mari pancarte se putea citi : „Partidul — Ceaușescu — Pace". „Partidul — Ceaușescu — România", „Nu vrem bombe, armamente, pace vrem pe continente".In cuvinte pornite din inimă, participanții la adunare și-au afirmat cu putere. adeziunea deplină Ia chemările și inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, exprimă in cel mai înalt grad năzuințele națiunii noastre de a munci în pace și înțelegere cu toate popoarele lumii, de a. intensifica acțiunile în vederea opririi cunsei înarmărilor, a eliberării Europei de armele nucleare, chemări ce au inspirat Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste.„Am cunoscut războiul — a spus muncitorul Gheorghe Bulgărea — și nu vreau să mai am o asemenea

tragică și dureroasă experiență. Ca părinte care m-am străduit să-mi cresc cei doi copii frumos, drept și cinstit, mă consider dator ca, pe lingă munca pe care o depun pentru înflorirea societății noastre, să lupt. împreună cu toți oamenii muncii, pentru a asigura poporului nostru, patriei noastre un viitor luminos. pus la adăpost de pericolele războaielor".„Să facem cunoscută voința de pace a femeilor din România — a spus in numele comisiei de femei Silvia Dragu — astfel ca .glasul nostru. împreună cu al femeilor de pretutindeni, să fie auzit in cele mai înalte foruri unde 6e discută problemele arzătoare de solutionarea cărora depinde soarta întregi! omeniri. Din vocabularul copiilor noștri Să dispară cuvintele „război", „arme nucleare". Sintem recunoscătoare tovarășei Elena Ceausescu, savant de renume mondial, pentru demersurile sale in favoarea păcii, libertății și independentei popoarelor. a dezvoltării științei spre binele tuturor națiunilor".într-o atmosferă de .puternic entuziasm. participanții la adunare au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune. printre altele :Comuniștii, toți oamenii .luncii din întreprinderea de mașini- unelte și agregate Bucure,ii dau o înaltă apreciere activității pe care o desfășurați în fruntea partidului si statului nostru, dedicată în mod statornic soluționării în interesul popoarelor a problemelor majore ale vieții contemporane, salvgardării și consolidării păcii, înfăptuirii dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare. Ne angajăm in fața dumneavoastră că nu ne vom precupeți eforturile, muncind cu abnegație în vederea realizării sarcinilor de plan, contribuind prin munca noastră pașnică, pusă in slujba binelui întregii națiuni, la instaurarea unui climat de liniște și încredere intre popoare.
0 necesitate imperioasă-promovarea 

cursului spre destindereîntr-o atmosferă emoționantă, de mare trăire patriotică,, mii de muncitori, tehnicieni, ingineri — ro- riîâni, gertnani, maghiari, — de la ÎNTREPRINDEREA „INDEPENDENȚA" DIN SIBIU, au dat glas deplinei și unanimei lor adeziuni față de strălucita și neobosita activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de inițiativele și acțiunile conducătorului partidului și statului nostru consacrate cauzei dezarmării și păcii. Participanții purtau portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei Elena Ceaușescu, drapele ale României și ale partidului, lozinci și pancarte.Aceleași gînduri și sentimente au fost împărtășite de cei care au luat cuvîntul la adunare. „Pămîn- tul geme de povara grea a stocurilor de bombe, rachete și tancuri, care reprezintă o amenințare pentru munca pașnică, pentru viața popoarelor" — arăta inginerul Nicolae Tomuș.Arătind că, prin sarcinile deosebite pe care le are de îndeplinit, puternicul colectiv al întreprinderii sibiene este chemat să contribuie mai mult ca pină acum la punerea în funcțiune a unor im

portante obiectiva industriale, pentru dezvoltarea îi) continuare a patriei, ceea ce necesită condiții de pace, de liniște, Aurel Badiu, președintele Comitetului sindicatului a spus : „Muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderea noastră cer tuturor șefilor de state, guvernelor, parlamentelor, forțelor iubitoare de pace din întreaga lume să acționeze ferm, pină nu este prea tirziu, pentru a pune capăt uriașei risipe de bunuri pa care o presupune cursa înarmărilor, să se concentreze asupra promovării unui curs nou în politica mondială, în care să nu-și mai găsească loc folosirea forței, iar diferendele dintre state să fie soluționate numai pe cale pașnică". în cuvîntul lor, muncitoarea Monica Hupner și tehnicianul Liviu Popa, vicepreședinte al O.D.U.S., susținînd cu înflăcărare ideile nobile din Apelul F.D.U.S., au adus un vibrant omagiu activității intense desfășurate da tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru afirmarea năzuințelor de pace ale poporului nostru.Sinteză a gindurilor și sentimentelor celor prezenți, telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu subliniază între altele :Cu profunde sentimente de dragoste și stimă vă adresăm un vibrant omagiu pentru nobila dumneavoastră activitate consacrată dezarmării și păcii, prieteniei și colaborării cu toate națiunile lumii. Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în spiritul mobilizatorului dumneavoastră exemplu, vom acționa cu fermitate pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului șl statului nostru, conștient! că aceasta slujește pe deplin intereselor supreme ale națiunii noastre, bunăstării și fericirii poporului, idealurilor do pace, înțelegere și colaborare intre popoare.
Vrem să ne creștem copiii în afara 

oricărei amenințări nucleare
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vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 29 septembrie, ora 20 — 3 
octombrie, ora 20. în tară : Vremea se 
va răci îndeosebi in nordul si estul tă
rii. unde și cerul va prezenta înnorărl 
mai accentuate și local va ploua. Itl 
rest, cerul va fi variabil. La munte, la 
altitudinea de peste 1 800 m. precipita
țiile vor fi si sub formă de lapovltâ si 
ninsoare. Vintul va prezenta intensifi
cări temporare din sectorul nordic, cu 
viteze de 50—60 km/h in Moldova, Bă
răgan șl Dobrogea. La munte, viteza 
vîntului va depăși 100 km/h. Tempera
turile minime vor fi cuprinse In
tre 2 si 12 grade, mai coborite in Tran
silvania și nordul Moldovei, iar cele 
maxime între 12 și 22 de grade, mai 
ridicate la începutul intervalului în 
sud-vest. Pe alocuri, în Transilvania se 
va produce ceată.

în scopul stimulării creației artistice pe tema economiei. Casa de Economii și Consemnațiuni, în colaborare cu Uniunea artiștilor plastici, organizează cea de-a XV-a ediție a concursului de afișe cu .ierna „Avantajele economisirii la C.E.C." .Afișele pentru concurs se vor trezenta în formatul 70X100 cm turnai cașerate și vor fi astfel realizate îneît să permită tipărirea ltr în maximum 6 culori.Pentru cele mai bune lucrări. Casa de Economii și Consemna- tiini acordă următoarele premii :— Premiul I :■ un libret de eco- n>mii cu o depunere de 5 000 dt lei ;— Premiul II : un libret de eco- nimii cu o depunere de 3 500 de lei ;- Premiul III : un libret de economii cu o depunere de 2 000 delei ;- două mențiuni eonstind în librete de economii cu o depunere de 1 500 de lei fiecare.Selecționarea afișelor pentru a- coriarea premiilor se face de un jurii alcătuit din reprezentanți ai Unimii artiștilor plastici și ai

Casei de Economii și Consemna- țiuni.Casa de Economii și Consemna- țiuni își rezervă dreptul de a multiplica unele dintre afișele premiate.Pentru lucrările prezentate la concurs pe care le va achiziționa Casa de Economii șl Consemna- țiuni se vor plăti drepturile legale de autor.Afișele pentru concurs se pot expedia pină la data de 1 octombrie a.c. (data poștei) pe adresa : Casa de Economii și Consemna- țiuni. Serviciul economii. București, Calea Victoriei nr. 13. Lucrările se vor preda împreună cu un plic închis în care pe o coală de hirtie se va menționa același moto înscris și pe spatele afișului, iar In plus numele, prenumele și adresa autorului. Pe plic se va menționa, de asemenea, motoul înscris pe spatele afișului.Cu prilejul „Săptămînll economiei" — 25—31 octombrie 1983, Casa de Economii și Consemna- țiuni va organiza o expoziție în care se vor prezenta afișele selecționate de juriul concursului.

textilă „Moldova”BOTOȘANI:

Adunarea oamenilor muncii de Ia ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE A ALUMINIULUI DIN MUNICIPIUL SLATINA, județul Olt, unitate distinsă în ultimii doi ani cu Ordinul Muncii clasa I pentru activitate deosebită, s-a constituit într-o amplă manifestare pentru dezarmare și pace.Vibrant ecou la inflăcăratele chemări ale președintelui țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru intensificarea luptei în vederea opririi cursei înarmărilor, in primul rînd a înarmărilor nucleare, la conținutul Apelului F.D.U.S., luările de cuvint s-au constituit într-o nouă și elocventă mărturie a atașamentului întregului colectiv de muncă la politica internă și externă a partidului și statului nostru. „în aceste momente hotări- toare pentru destinele continentului, ale întregii lumi — spunea muncitorul Nicolae Iancu — adresăm un apel muncitorilor de pretutindeni pentru a ne uni glasul și acțiunile în vederea asigurării

păcii. Dorim ca factorii de răspundere ai statelor să țină seama de voința popoarelor, să acționeze pentru oprirea amplasării noilor rpehete in Europa, pentru retragerea și distrugerea celor existente". „De aici, de la această adunare a oamenilor muncii din întreprinderea noastră, arăta Eugenia Pușcașu, subingi- ner, dorim să se audă in lume și glasul nostru, al celor peste 800 de femei. voința noastră neclintită de a se înfăptui dezarmarea. Vrem să trăim in pace, să ne creștem copiii' in liniște deplină, să ne bucurăm de roadele muncii noastre". Maistrul Marin Piciu spunea la rindul său : „Aș dori ca produsele noastre destinate exportului să ducă în lume mesajul nostru de pace, gindurile de stimă și prețuire pentru toate popoarele, pentru tot ce a creat omenirea mai valoros".Cei prezenți au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu In care, între altele, se spune :Tezele șî ideile de înaltă valoare teoretică susținute de o bogată activitate internațională desfășurată de dumneavoastră în slujba aspirațiilor de pace, colaborare și progres corespund intereselor fundamentale ale noastre, ale întregului popor român, ale umanității. Cu sentimente de fierbinte dragoste și stimă, vă adresăm un vibrant omagiu pentru neobosita dumneavoastră activitate consacrată prieteniei și colaborării cu toate popoarele lumii,acțiunilor de larg răsunet în sprijinul realizării unui acord care să ducă la măsuri concrete de dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleară, pentru întărirea păcii și securității in Europa și in întreaga lume.
Participanții la adunări șl mitinguri au trimis scrisori ambasadelor 

U.R.S.S. și S.U.A. la București, ambasadelor tuturor statelor europene, 
precum și mesaje către Organizația Națiunilor Unite, in care se 
adresează chemarea pentru curmarea cursei înarmărilor, în primul 
rind a celor nucleare, pentru înfăptuirea dezarmării și asigurarea 
păcii.
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Voința popoarelor europene:

Si se facă totul pentru oprirea amplasării 
ie rai rachete nucleare, pentru retragerea 

si distrugerea celor existente!
Pentru eliminarea armelor atomice 

de pe continentul europeanBERLIN 28 (Agerpres). — Agenția A.D.N. a difuzat un „Apel către partidele mișcării muncitorești, sindicate și organizațiile de tineret. către toți oamenii din Europa care vor să trăiască in pace", semnat de conducătorii Partidului Socialist Unit din Germania. Partidului Comunist German și Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental — Erich Honecker, Herbert Mies și, respectiv. Horst Schmitt. Apelul subliniază necesitatea de a se acționa prin toate mijloacele

politice pentru preîntîmpinarea amplasării noilor rachete nucleare americane în Europa occidentală. Totodată. documentul cere să se depună toate eforturile pentru a- jungerea la un acord la tratativele sovieto-americane de la Geneva, în concordanță cu principiile egalității și securității egale. De asemenea. semnatarii apelului se pronunță pentru continuarea tratativelor vizînd crearea unor zone denuclearizate. care să deschidă in acest fel calea spre o Europă fără arme nucleare.
R.F.G J Majoritatea populației se pronunță 

împotriva instalării noilor racheteBONN 28 (Agerpres). — Majori^ tatea populației R.F. Germania se opune instalării rachetelor „Pershing 11“ și „Cruise" pe teritoriul R.F.G., chiar și in cazul eșuării negocierilor de la Geneva, dezvăluie un sondaj difuzat de televiziunea vest-germană. Această poziție — relevă sondajul, realizat de institutul de sondaje „Emnid" din Bielefeld (Westphalia) — a fost exprimată de 66 la sută din cetățenii vest-germani interogați. Chiar dintre susținătorii Uniunii Creștin- Democrate a cancelarului Helmut Kohl, 52 la sută se opun rachetelor, relevă sondajul.Acesta este ultimul dintr-un mare

număr de sondaje efectuate în vara aceasta în legătură cu problema rachetelor, sondaje care au dezvăluit opoziția permanentă a 70 la sută din populația R.F.G. față de noile rachete nucleare americane.WASHINGTON 28 (Agerpres). — Președintele Partidului Social Democrat din R. F. Germania. Willy Brandt, s-a pronunțat, într-o alocuțiune rostită la Canton, in statul Ohio, în favoarea realizării unui acord între S.U.A. și Uniunea Sovietică cu privire la oprirea deplină a staționării armelor atomice si pentru tratative privind o reducere pe scară largă a acestor arme, transmite agenția D.P.A.
ITALIA: O nouă manifestație de protest 

in fața bazei militare de la ComisoROMA 28 (Agerpres). - O nouă manifestație în favoarea păcii, pentru interzicerea amplasării de rachete americane cu rază medie de acțiune în Europa occidentală a fost organizată în fața bazei militare de la Comiso, din Sicilia, unde,
potrivit planurilor N.A.T.O., ar urma să fie amplasate, începînd de anul viitor, 102 rachete „Cruise". Mani- 
festanții — relevă agenția France Presse - s-au împărțit in patru mari 
grupuri blocînd din nou intrările 
principale in bază.

GRECIA
Reuniune consacrată denuclearizării EuropeiATENA 28 (Agerpres). — Corespondență de la Ion Madoșa: Mișcarea pentru independență națională, pentru pace mondială și dezarmare din Grecia (KEADEA) va organiza, între 8 și 12 februarie 1984, la Atena, un congres internațional asupra denuclearizării Europei — a anunțat, la; o conferință de presă, președintele acestei organizații, Christos Markopoulos. El a menționat că la reuniunea din capitala elenă vor fi invitate să participe mișcări pentru pace din țările europene, din S.U.A., China și Canada.Subliniind importanța luptei pentru pace, ' pentru stoparea cursei înarmărilor și dezarmare, președintele KEADEA a arătat într-o declarație făcută trimisului Agerpres: 

„Dorim ca nici măcar un gram in 
plus de putere nucleară in aceasta

lume să nu fie amplasat. Nu dorim 
eurorachete. Iată de ce sprijinim 
propunerea primului ministru An
dreas Papandreu, care a solicitat 
prelungirea cu sase luni a negocie
rilor de la Geneva asupra rachete
lor cu rază medie de acțiune, pen
tru â se ajunge la un acord. Pot 
spune că forumul pe care vom în
cerca să-l organizăm este o pre
lungire a acestei propuneri si, in 
general, a rolului pe care Grecia 
dorește să-l joace in prezent. După 
cite știu, acest rol este foarte apro
piat de pozițiile României in pro
blemele păcii si necesității încetării 
cursei înarmărilor".KEADEA este una dintre cele trei mișcări pentru pace existente în Grecia, înscriind în programul său lupta pentru apărarea omenirii de un holocaust nuclear.

Ambasadorul României în Brazilia 
și-a prezentat scrisorile de acreditareBRASILIA 28 (Agerpres). — La Brasilia a avut loc un schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, , președintele Republicii Socialiste România, și Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, președintele Republicii Federative a Braziliei.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost transmis un mesaj de prietenie. împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de pace și prosperitate poporului brazilian prieten.Președintele Braziliei a mulțumit călduros și a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu mesajul său, salutări cordiale și cele

mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare poporului român prieten.Schimbul de mesaje a fost. prilejuit de primirea de către președintele Braziliei a ambasadorului României la Brasilia, Gheorghe Apostol, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.în cadrul convorbirii a fost subliniată dorința comună de dezvoltare pe multiple planuri a relațiilor de prietenie dintre cele două țări și popoare, îndeosebi in domeniul economic.La primire au participat membri ai guvernului brazilian.

Intensificarea colaborării româno-mongole
• Sesiunea comisiei interguvernamentale de colaborare 

economică și tehnico-științifică © Inaugurarea combinatului 
de mobilă și mucava construit la Ulan Bator in cooperare 

cu România

ONU.: Probleme majore în dezbaterea 
Adunării GeneraleNAȚIUNILE UNITE 28. — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : Problematica de covîrșitoare însemnătate și stringentă actualitate a opririi cursei înarmărilor, a realizării unor pași concreti pe calea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, constituie o temă majoră, centrală, a discursurilor rostite în aceste zile de șefii de delegații ai statelor membre ale Națiunilor Unite în cadrul dezbaterilor de politică generală dip plenara Adunării Generale a O.N.U.Dreptul la pace, la securitate și dezvoltare, a declarat președintele Republicii Capului Verde, Aristides Pereira, este un corolar al principiului egalității suverane a statelor. Numai un climat de destindere și realizarea dezarmării pot crea condițiile favorabile pentru utilizarea potențialului uriaș pe care il reprezintă revoluția științifică și tehnică. actuală în folosul întregii omeniri.Coordonatorul Juntei guvernului de reconstrucție națională a Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a dat expresie îngrijorării tării sale în legătură cu „climatul de tensiune din lumea de azi" și a avertizat a- supra marilor pericole generate de cursa înarmărilor, înainte de toate de perfecționarea armelor nucleare, subliniind necesitatea angajării ho- tărîte a omenirii pe calea rațională a dezarmării și păcii.'Necesitatea de a se acționa, după încheierea cu rezultate pozitive a reuniunii de la Madrid, pentru adoptarea unor măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare în Europa a fost subliniată în discursul ministrului afacerilor externe al Greciei, Ioannis Haralambopoulos, care .a apreciat că dezarmarea pe continentul european s-ar răsfrînge în mod pozitiv asupra întăririi păcii și securității atît in regiunea europeană, cit . și la scară mondială. El a exprimat regretul in legătură cu lipsa de progres în negocierile de dezarmare din comitetul de la Geneva și din alte foruri și a subliniat că „Națiunile Unite trebuie să devină un instrument esențial în anga-

Reuniunea unor șefiNAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — La sediul din New York al O.N.U. a avut loc o reuniune oficială a 16 șefi de stat și de guvern, organizată Ja inițiativa Indirei’ Gandhi, primul ministru. al Indiei, tară care deține in prezent președinția mișcării de nealiniere. Participanții — repre- zentind țări în curs- de dezvoltare și stațe industrializate — și-au exprimat grava îngrijorare în legătură

jarea unor dezbateri de fond asupra dezarmării, cu participarea tuturor statelor". Idei similare au fost susținute și de ministrul afacerilor externe al Belgiei, Leo Tindemans, care și-a exprimat speranța că viitoarea conferință pentru creșterea încrederii și dezarmare în Europa va. conduce la realizarea unor progrese pe calea opririi cursei înarmărilor și a înfăptuirii dezarmării.Republica Populară Chineză, a declarat ministrul chinez al afacerilor externe, Wu Xueqian, aspiră la pace și se pronunță in favoarea dezarmării. „Noi sîntem pentru o dezarmare autentică și împotriva unei dezarmări fictive, respectiv, împotriva sporirii armamentelor sub acoperirea negocierilor asupra dezarmării" — a spus el. Vorbitorul s-a referit pe larg la încordarea din viața internațională actuală, apreciind că la aceasta contribuie în mare măsură și „cursa nebunească a înarmărilor".în continuare, el a reafirmat propunerile R. P. Chineze în domeniul dezarmării, arătînd că guvernul chinez se pronunță pentru interzicerea completă și distrugerea totală a armelor nucleare, pentru asumarea de către puterile nucleare a angajamentului de a nu folosi armele nucleare una împotriva alteia și împotriva statelor neposesoare de arme nucleare și a zonelor denuclearizate, pentru crearea de zone denuclearizate și ale păcii, pentru interzicerea armelor chimice și convocarea unei conferințe internaționale cu largă reprezentare, la care să ia parte și toate puterile nucleare, pentru a se negocia reducerea generală a armelor nucleare de către toate puterile nucleare.în plenara Adunării Generale a mai luat cuvîntul regele Hassan al II-lea al Marocului, care și-a axat discursul pe prezentarea poziției țării sale în legătură cu soluționarea situației din Orientul Mijlociu. El a apreciat, în esență, că planul adoptat de conferința arabă la nivel înalt de la Fes oferă o bază „clară și practică pentru instaurarea păcii în Orientul Mijlociu".
de state și guvernecu criza'economică mondială și au făcut un schimb de opinii asupra problemelor păcii, dezarmării și dezvoltării. Ei au convenit asupra necesității urgente de a se acționa pentru ameliorarea situației economice fără precedent prim care trec țările în curs de dezvoltare, de a se trece la restructurarea ordinii economice și financiare internaționale.

a Asociației de prietenie 
India — România

DELHI 28 (Agerpres). — în dis
trictul Ghaziabad, din statul indian 
Uttar Pradesh, a avut loc o adu
nare festivă consacrată țării noas
tre. Cu acest prilej a fost inaugu
rată filiala Asociației de prietenie 
India-România din districtul Gha
ziabad.

R. T. Gupta, secretar general al 
asociației, și Satyadev Shastri, 
membru al Partidului Socialist De
mocratic, au vorbit despre politica 
externă a României socialiste, 
subliniind in special contribuția 
deosebită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la rezolvarea marilor 
probleme cu care este confruntată 
omenirea.

„Zi a României" în orașul 
Ashdod

TEL AVIV 28 (Agerpres). — In 
orașul-port Ashdod a avut loc, sub 
auspiciile municipalității locale și 
ale ambasadei tării noastre in Is
rael, o „Zi a României". Cu acest 
prilej s-au deschis expozițiile 
„România 1983“ și „Turismul in 
România", fiind, totodată, organizată 
o seară de filme românești.

In cuvintările rostite in cadrul 
festivității oficiale, primarul orașu
lui și alte personalități locale au 
subliniat spiritul de prietenie ce 
caracterizează relațiile dintre po
porul român și cel israelian, con
tribuția pe care președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o aduce la iden
tificarea soluțiilor de pace in Orien
tul Mijlociu.

Totodată, ambasadorul român 
Constantin Vasiliu s-a referit la 
marile realizări obținute de poporul 
nostru in anii construcției socialis
te, la poziția constructivă a parti
dului și statului nostru privind so
luționarea marilor probleme ale ac
tualității internaționale.

Festivitatea oficială a fost urma
tă de un program artistic, in cadrul 
căruia artiști locali au interpretat 
dansuri și piese muzicale românești 
și israeliene.

Festival al folclorului 
românesc la Haqa

HAGA 28 (Agerpres). — In orga
nizarea fundației olandeze „Doina" 
și a Biroului român de turism din 
Amsterdam, la complexul cultural 
„Amiciția" din Haga a avut loc un 
festival al folclorului românesc, la 
care au participat peste 400 de ar
tiști amatori olandezi.

ULAN BATOR 28 (Agerpres). — La lîlan-Bator s-au încheiat lucrările celei de-a Vil-a Sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno- mongole de colaborare economică și tehnico-științifică. In spiritul înțelegerilor realizate cu prilejul convorbirilor de la București, din iunie a. c„ dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Yumjaaghiin Țedenbal, secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, privind amplificarea și așezarea pe baze stabile, de lungă durată, a colaborării dintre cele două țări și popoare, au fost examinate probleme legate de desfășurarea cooperării economice și tehnico-știintifice. precum și schimburile reciproce de mărfuri.Protocolul sesiunii, semnat de președinții celor două părți in comisie, tovarășii Ludovic Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Cioinorîn Suren, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, cuprinde măsuri concrete privind dezvoltarea și diversificarea colaborării economice și tehnico-științifice româno- mongole, în folosul și spre binele țărilor și popoarelor noastre. De asemenea, documentul stabilește măsuri privind sporirea schimburilor comerciale dintre România și R.P. Mongolă.La lucrările sesiunii a participat

Gheorghe Manta, ambasadorul tării noastre la Ulan Bator.
★La Ulan Bator a fost semnat Protocolul privind schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1984 între Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă.Din partea română, protocolul a fost semnat de Gheorghe Lazăr, adjunct al ministrului industrializării lemnului și materialelor de construcții. iar din partea mongolă de Yumjaaghiin Aiuș. prim-adjunct al ministrului comerțului exterior.
★Delegația română, aflată la Ulan Bator la lucrările sesiunii a Vil-a a Comisiei interguvernamentale româno-mongole, a participat la inaugurarea punerii in funcțiune a combinatului de mobilă și mucava, important obiectiv industrial din capitala mongolă. care s-a construit in colaborare cu România.La manifestările de Inaugurare au luat parte membri ai Guvernului R.P. Mongole, reprezentanți ai C.C. al P.P.R.M. și ai Ministerului Afacerilor Externe, conducători ai unor instituții și organe centrale, ziariști, numeroși muncitori mongoli, precum și specialiști români care au lucrat împreună la construirea combinatului. în cuvintările reprezentanților români și mongoli s-a subliniat că acest nou obiectiv economic, reali. ?t cu asistență tehnică românească, cu tehnologie și utilaje românești, reprezintă un simbol al colaborării trainice româno-mongole. al cooperării reciproc avantajoase a celor două țări socialiste prietene.

încheierea Conferinței 

miniștrilor învățămîntului 
și culturii din țările 

nealiniatePHENIAN 28 (Agerpres). — La Phenian s-au încheiat lucrările Conferinței miniștrilor învățămîntului și culturii din țările nealiniate și alte țări în curs de dezvoltare.Conferința a adoptat, prin consens, o declarație și un plan de acțiuni, în ședința de încheiere a lucrărilor, din partea grupului de țări nealiniate și in curs de dezvoltare din Europa a luat cuvîntul tovarășul Ion Teoreanu, ministrul educației și învățămîntului, șeful delegației române la conferință.

Protest al R.P.D. CoreenePANMUN.ION 28 (Agerpres). — După cum transmite agenția A.C.T.C., reprezentantul părții R.P.D. Coreene, în Comisia.militară de armistițiu din Coreea a transmis părții sud-coree- ne un protest în legătură cu violarea de către două elicoptere militare sud- coreene a zonei demilitarizate de la sud de Panmunjon. Totodată, se a- trage în mod serios atenția asupra faptului că. anterior, militarii sud- coreeni au tras focuri de mitralieră în direcția unui post al R.P.D. Coreene situat în apropierea liniei de demarcație militară. Asemenea acte provocatoare duc la menținerea stării de încordare în Coreea, a arătat reprezentantul părții R.P.D. Coreene, cerînd să se pună capăt fără întîr- ziere acestor acțiuni.
^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

PLENARA C.C. AL T.C. DIN AUSTRIA. La Viena a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Austria, care a examinat probleme legate de convocarea celui de-al XXV-lea Congres ordinar al partidului, ce va avea loc în perioada 13—15 ianuarie 1984.'SITUAȚIA DIN LIBAN. După schimburile de focuri care au avut loc în noaptea de marți spre miercuri în zona localităților Baasir și Haret Baashir, în sudul regiunii muntoase Chouf, precum și într-o

suburbie a capitalei libaneze, miercuri, în Liban s-a înregistrat din nou un calm relativ. Comisia militară însărcinată cu consolidarea încetării focului în Liban s-a întrunit la Khalde, Ia sud de .Beirut, pentru a examina căile și mijloacele concrete de normalizare a situației.CONSULTĂRI POLITICE IN ISRAEL. Premierul desemnat al Israelului, Yitzhak Shamir, și liderul Partidului Muncii, de opoziție, Shimon Peres, nu au reușit să ajungă la un consens privind formarea unui guvern de uniune națională.

„COSMOS 1 500". In Uniunea So- I 
vietică a fost lansat, miercuri, sa
telitul artificial al Pământului „Cos- I 
mos 1 500", destinat continuării cer- | 
cetirilor privind oceanul mondial și 
suprafața Terrei, in interesul dife- i 
ritelor ramuri ale economiei națio
nale a U.R.S.S., precum și al știin- 1 
fei — informează agenția T.A.S.S.ACCIDENT, D,upă cum relatează I igenția Taniug, ca urmare a coliziunii dintre un tren de persoane 1 și un autobuz, la o trecere de ni- I vel de cale ferată, in apropierea orașului iugoslav Gospici, 25 de persoane și-au pierdut viața, alte 4 i fiind grav rănite. Accidentul a I avut loc in condiții de ceată densă, miercuri dimineața.CUCERIRILE ȘTIINȚEI Șl TEHNICII-1N SLUJBA PROCRESULUI, NU A DISTRUGERII!

„Cerem în modul cel mai ferm oamenilor de știința de pretutin
deni ca minunatele cuceriri ale geniului uman, ale științei și tehnicii 
moderne să fie puse exclusiv în slujba păcii și progresuluț - și nu a 
distrugerii și războiului !a.

Din Apelul pentru dezarmare și pace al F.D.U.S.

Dind expresie gîndurilor și năzuințelor întregului popor român, Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste evidențiază cu pregnanță că problema dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare,_ interesează în mod vital toate categoriile sociale, indiferent de preocupările, de orientările și concepțiile lor politice, toate popoarele continentului și ale lumii. O mare răspundere în această privință revine oamenilor de știință, care cunosc cel mai bine puterea distructivă a armamentelor existente în arsenale, a celor aflate în fabricație sau în proiect.Intr-un moment ca cel actual, de răspundere istorică pentru destinele umanității, este o problemă de conștiință în a alege între înarmări și 
construcția pașnică - arăta președintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că oamenii de știință, care și-au legat viața și 
aspirațiile de nobila idee a progresului, nu pot fi decît de partea păcii, 
punind întregul potențial al științei și tehnicii in slujba oamenilor, a liber
tății și independenței popoarelor.

„O risipă imorală și nedreaptă”Savanți din toate țările lumii denunță cursa aberantă a înarmărilor ce amenință să distrugă întreaga civilizație. La încheierea CONFERINȚEI ORGANIZAȚIEI BRITANICE „CAMPANIA PENTRU DEZARMAREA NUCLEARA", a fost adoptată o declarație inițiată de un grup de cadre didactice și specialiști în domeniul fizicii și

chimici fn care se subliniază că „risipirea uriașelor resurse materiale și financiare pentru scopuri militare, în timp ce sute de milioane de oameni cunosc foamea, zeci și zeci de milioane cad victime ale bolilor pentru că nu au banii necesari asigurării asistentei. sanitare. este imorală și nedreaptă".
„Medicii nu pot rămîne pasivi în fața 
pregătirilor pentru distrugerea lumii”Medici italieni de renume, între care laureatul Premiului Nobel Daniele Bovet, au adresat opiniei publice un apel în care atrag atenția asupra pericolului unui război atomic, care „va pune în pericol existența omenirii, a vieții însăși pe planeta noastră". „Medicii, al căror țel suprem este salvarea vieții omenești — continuă apelul — nu pot rămîne pasivi în fața pregătirilor pentru o posibilă distrugere a lumii". Ca specialiști, buni cunoscători ai efectelor dezastruoase ce decurg dintr-un conflict nuclear, semnatarii apelului atrag atenția că „este absurd să se considere că un război nuclear ar pu

tea rămîne limitat. Intr-un răstimp scurt, el s-ar extinde, devenind total. în eiteva secunde, ar fi uciși sute de milioane de oameni, iar apoi, după suferințe îngrozitoare, alte miliarde de ființe omenești. Cea mai bună apărare împotriva catastrofei nucleare este dezarmarea nucleară".In numeroase țări ale lumii au fost constituite organizații „MEDICII PENTRU PACE" sau „MEDICII ÎMPOTRIVA ARMELOR NUCLEARE", pentru ca slujitorii Iui Esculap să-și spună cuvîntul in apărarea vieții, a fericirii oamenilor.

Oamenii de știință din România, profund devotați intereselor poporului, își consacră întreaga energie prosperității patriei, conlucrînd, totodată, în mod activ cu oamenii de știință din celelalte țări pentru promovarea cauzei dezarmării și păcii, pentru apărarea dreptului suprem al tuturor națiunilor la existență liberă și demnă, la viață.Un rol important are in acest sens Comitetul național român „Oa
menii de știință și pacea", condus de tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, personalitate marcantă a vieții științifice internaționale, ale cărei demersuri în sprijinul întăririi colaborării între oamenii de știință de pretutindeni pentru ca minunatele cuceriri ale geniului uman să slujească exclusiv binelui popoarelor se bucură de o înaltă prețuire pe plan mondial.Conștienți de răspunderea ce le revine in zilele noastre, pornind de la realitatea acumulării în arsenalele statelor a unor uriașe mijloace de distrugere în masă, tot mai mulți savanți se ridică împotriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace.

Pentru dezarmarea 
spațiului cosmic

Folosirea tot mai intensă a 
spațiului cosmic in scopuri mi
litare periclitează eforturile 
pentru dezarmare și impulsio
nează cursa înarmărilor — se 
apreciază în studiul publicat de 
organizația neguvernamentală 
americană „Worldwatch Institute", in cadrul căreia acțio
nează un mare număr de oa
meni de știință. Intre altele, 
se subliniază că „militarizarea spațiului extraterestru este o realitate" și se relevă că „cheltuielile destinate folosirii spațiului cosmic in scopuri militare depășesc cu mult pe cele în scopuri pașnice".

Documentul recomandă „trecerea grabnică la dezarmarea spațiului cosmic, care să fie folosit numai și numai în scopuri pașnice, spre binele întregii omeniri".
Uriașe resurse umane 
și materiale irosite 

in cursa înarmărilor...
• Din totalul de 800 miliarde dolari cit re

prezintă bugetul mondial destinat înarmărilor, 
10-15 la sută, adică 80—120 miliarde, sînt 
destinate cercetărilor în scopuri militare.

® 500 000 de oameni de știință și ingineri 
- respectiv 20 la sută din totalul mondial - 
participă la cercetări în domeniul militar și la 
activități legate direct de înarmări.
• In lume se cheltuie pentru cercetări în 

domeniul producerii și testării noilor arme de 
8 ori mai mult decît pentru soluționarea pro
blemelor energetice.
• Fondurile anuale destinate cercetărilor 

în domeniul militar tinde să depășească 40 LA 
SUTĂ din totalul alocațiilor destinate cercetă
rii științifice în general.

• Pentru fabricarea a 100 de rachete cu 
rază medie de acțiune se cere aportul în 
muncă a 38 000 de persoane cu înaltă califi
care, din care 10 000 oameni de știință, in
gineri, din domeniul fizicii și dinamicii.

...în timp ce lumea a treia 
resimte o acută lipsă 

de specialiști
® Peste 90 Ia sută din totalul oamenilor de 

știință și tehnicienilor lucrează în statele in
dustrializate.
• Numărul mediu de cadre cu calificare 

superioară la 10 000 de locuitori este de nu
mai 5,8 în Africa, 22 în Asia și 65 în America 
Latină, față de 112 în țările industrializate.

© Potrivit studiilor efectuate de experții 
O.N.U., 98 la sută din totalul fondurilor desti
nate cercetării științifice revin statelor avansate 
și numai 2 la sută țărilor in curs de dezvoltare.

® La 100 000 de locuitori revin 1—7 cerce
tători în țările în curs de dezvoltare, față de 
270 în S.U.A. și, respectiv, în Japonia.

® Cheltuielile de cercetare-dezvoltare pe 
locuitor reprezentau, in 1980, 130 dolari în 
S.U.A., între 30 și 60 dolari în celelalte țări 
capitaliste dezvoltate, dar numai cîțiva dolari 
sau chiar numai cîțiva zeci de cenți în țările 
slab dezvoltate, pe ansamblu decalajul fiind 
de 135 la 1.

Laboratoare pentru cercetări dintre rele mai moderne, cuceriri tehnice de vîrf, instalații tehnologice din cele mai ccstisitoare sînt angrenate — in mod nefiresc — în scopul producerii și perfecționării mijloacelor de distrugere, în loc sâ fie folosite pentru eradicarea subdez/oltârii și asigurarea progresului întregii unanități
înaltă răspundere față de destinele 

umanității„Trebuie luate măsuri urgene pentru oprirea fabricării de noi tipuri de arme și reducerea pericoluhi unui război nuclear. Noi, oamenii de știință, nu avem dreptul să fiir liniștiți și sintem obligați să atragem atenția oamenilor asupra pericolului unui război nuclear".
LINUS PAULING, savant amirican, de două ori laureat al Premiului Nobel„Nimeni nu este în măsură să știe mai bine decît oamenii de știință cit de mult poate beneficia onenirea de pe urma folosirii numai in scopuri pașnice a cunoștințelor și energiei puse la dispoziție de știință, dar și ce efecte pot avea acestea dacă sînt utilizate în scopuri de nimicire. De aceea consider extrem de importantă participarea oamenilor de știință la lupta pentru dezarmare și pace".
Prof. ABDUS SALAM, directorul Centrului internațional de fizică teoretică de la Triest, laurert al Premiului Nobel„Oamenii de știință au îialta datorie de a scoate în evidență primejdiile pe care le reprezintă pentru omenire folosirea cuceririlor științei în vederea întăririi arsenaelor cu puteri nimicitoare. Nu poate decît să-mi insufle optimism, mie, an al lumii a treia, hotărirea multor oameni de știință de certă reputație internațională de a milita unit pentru ca piogresul științific și tehnologe să slujească mersului înainte al omenirii, în afara luptei pentru evitară pericolului de război, promovarea scopurilor umaniste ale științei înseamnă, totodată, a da curs la descoperirile științifice și tehnice acelor viste regiuni ale lumii în care oamenii sînt privați de binefacerile civiliiației moderne și se află într-o dramatică stare de subdezvoltare".
Prof. dr. MUBABINGE BILOLO, Zair
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