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Un amplu dialog politic, 

menit să confere noi dimensiuni 
colaborării dintre cele două țări, 

caracterizează în continuare

VIZITA OFICIALA OE PRIETENIE fl TOVAHfiSULUI NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ

Convorbiri oficiale 
între președintele 
Nicolae Ceaușescu 

și președintele 
Hussain Mohammad ErshadLa Palatul Bangabhaban au avut loc, vineri, convorbiri oficiale intre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii . Populare Bangladesh, Hussain Mohammad Ershad.La convorbiri au participat':Din partea română — tovarășa Elena Ceaușescu, precum și Dimitrie Ancuța, viceprim-ministru al guvernului, loan Totu, ministrul afacerilor externe, Constantin Mitea, consilier al președintelui Republicii, alte persoane oficiale.Din partea R.P. Bangladesh — Moudud Ahmad, viceprim-ministru și ministrul industriei, Humayun Rasheed Chowdhury, ministrul afacerilor externe, M. Sayeduzzaman, ministru de finanțe, Anwar Zahid, ministrul informațiilor, alte persoane oficiale.Președintele Hussain Mohammad Ershad, adresind — și în acest cadru — tovarășului Nicolae Ceaușescu o călduroasă urare de bun venit in Republica Populară Bangladesh, a exprimat speranța că vizita va da noi impulsuri conlucrării dintre cele două țări și popoare.Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit gazdelor pentru primirea prietenească și a exprimat oonvin- gerea că schimbul de păreri prilejuit de această vizită va duce la identificarea unor mijloace și posibilități de a conferi mai mult dinamism și stabilitate relațiilor de colaborare dintre România și Bangladesh.In cadrul convorbirilor a avut loc o informare reciprocă asupra preocupărilor actuale ale celor două țări și popoare. In continuare a fost examinat stadiul actual al relațiilor dintre România și Bangladesh. S-a subliniat că dezvoltarea raporturilor politice, economice, tehnico-științifice și culturale dintre cele două țări — pe baza principiilor de deplină egalitate, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec in treburile interne și avantaj reciproc — corespunde pe deplin intereselor de progres și dezvoltare liberă ale celor două țări, cauzei păcii și colaborării internaționale.Au fost discutate o serie de propuneri și direcții concrete de conlucrare economică bilaterală in diferite domenii, cum sînt cel al industriei petroliere, al chimizării, gazelor și al pescuitului, al industriei ușoare, transporturilor și altele. Ș-a apreciat că acordul de cooperare pe termen lung semnat în timpul vizitei creează cadrul juridic pentru o colaborare și conlucrare fructuoasă de largă perspectivă. A fost subliniat în mod deosebit rolul important pe care îl poate avea în această privință crearea de societăți mixte.In cadrul convorbirilor a fost, de asemenea, examinată situația internațională actuală, prezentindu-se aprecierile celor două țări in principalele probleme ale vieții internaționale.A fost exprimată îngrijorarea față de agravarea situației internaționale, ca rezultat al politicii de forță

și de amenințare cu forța, de amestec in treburile interne ale altor state și, îndeosebi, al accentuării cursei înarmărilor, în primul rind a celor nucleare.In acest cadru, a fost reliefată necesitatea ca popoarele să acționeze într-o tot mai strînsă unitate, pentru a se opri cursul de confruntare și război, pentru a determina afirmarea politicii de destindere și pace, pentru soluționarea în interesul păcii și înțelegerii internaționale a problemelor grave care confruntă omenirea.S-a subliniat, în acest context, necesitatea înfăptuirii dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, a realizării de înțelegeri care să asigure soluționarea, pe etape, a problemelor privind eliminarea armelor nucleare.S-a evidențiat, de asemenea, imperativul de a se face totul pentru 'eliminarea forței și a amenințării cu folosirea forței din viața internațională. In acest sena, a fost subliniată necesitatea soluționării conflictului din Orientul Mijlociu, a instaurării unei păci trainice și juste în această regiunh, care să pornească de la retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate, de la recunoașterea drepturilor poporului palestinian, inclusiv dreptul de a-și crea un stat propriu, independent.S-a subliniat sprijinul și solidaritatea cu lupta poporului namibian pentru independența patriei sale.Exprimîndu-se îngrijorarea față de problemele grave ale vieții economice mondiale actuale, s-a evidențiat necesitatea de a se faoe totul pentru lichidarea subdezvoltării — inclusiv a problemei datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare — pentru relații noi bazate pe deplină egalitate și echitate, pentru o nouă ordine economică internațională. care să asigure progresul mai rapid al tuturor statelor, și în primul rînd al țărilor în curs de dezvoltare. A fost subliniată, în acest sens, necesitatea organizării, suo egida O.N.U., a unei conferințe la care să participe, cu drepturi egale, atît țările în curs de dezvoltare, cit și cele dezvoltate, în vederea soluționării acestor probleme.A fost relevată importanța întăririi solidarității și colaborării dintre țările în curs de dezvoltare în lupta pentru asigurarea progresului lor economic și social. De asemenea, a fost subliniată necesitatea întăririi rolului țărilor nealiniate in lupta pentru promovarea politicii de independență, de colaborare șl destindere internațională.In cadrul convorbirilor a fost reafirmată hotărîrea României și R.P. Bangladesh de a conlucra activ pe arena internațională pentru a contribui la soluționarea constructivă a tuturor problemelor care confruntă omenirea, pentru edificarea unei lumi în care să domnească cooperarea și Înțelegerea între națiuni.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de stimă reciprocă, înțelegere și prietenie.
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU, 

A PRIMIT PE NURUL ISLAM, 
vicepreședinte al Republicii Populare Bangladesh

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

• Mizanur Rahman Chowdhury,
primul ministru al R. P. Bangladesh

• Humayun Rasheed Chowdhury,
ministrul afacerilor externe al R. P. Bangladesh

IN PAGINA A III-A
Momente din timpul întîlniril cu reprezentanți oi locuitorilor orașului Dhaka

Intîlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu 
cu reprezentanți ai locuitorilor 

orașului Dhaka
O manifestare de profundă stimă 

și prietenie față de România socialistă

Vineri după-amiază, pe platoul de ceremonii al Adunării Naționale din Republica Populară Bangladesh s-a desfășurat, într-o atmosferă sărbătorească, intîlnirea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei Elena Ceaușescu, cu reprezentanți al locuitorilor orașului Dhaka — membrii Corporației municipale, oameni de știință, artă și cultură, deputați in parlament, delegați ai marilor întreprinderi și instituții din capitala republicii.Au fost, de asemenea, prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Dhaka.Municipalitatea străvechiului oraș a ținut, astfel, să aducă omagiul său oaspeților, de seamă din România socialistă — tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducător apreciat și stimat pretutindeni în lume pentru gîndirea și acțiunea realiste, originale și cutezătoare dedicate bunăstării șl fericirii omului, și tovarășa Elena Ceaușescu, personalitate politică și om de știință de largă recunoaștere internațională.Ora 17,00. Distinșii reprezentanți al poporului român sînt întîmpinați cu aplauze, manifestări de simpatie și deosebită bucurie. Tinere, îmbrăcate în costume tradiționale ben- ghali, aștern în calea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu petale de flori tropicale. Se scandează „Bun venit „Trăiască prietenia dintre România și Bangladesh !“, „Primiți salutul inimilor noastre, dragi oaspeți din România prietenă !“.Oaspeții sînt însoțiți de conducerea municipalității pînă la podiumul de onoare.Exprimînd sentimentele de fericire și mare satisfacție de a primi oaspeți din România, primarul Alhaj Abdul Malek, administrator general el Corporației capitalei, a adresat, din partea tuturor locuitorilor străvechiului oraș Dhaka, cele mal călduroase urări de bun venit.Vorbitorul a exprimat convingerea că vizita președintelui Republicii Socialiste România va contribui la extinderea relațiilor de prietenie dintre cele două țări și popoare. El a dat glas admirației pentru impresionanta dezvoltare a României, subliniind că afirmarea prestigioasă în lume a țării noastre este rezultatul conducerii înțelepte a președintelui Nicolae Ceaușescu, a cărui prezență in Bangladesh umple de bucu

rie și mlndrie întregul popor ce trăiește pe aceste meleaguri.In încheiere, vorbitorul a adresat președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena Ceaușescu mulțumiri fierbinți pentru onoarea ce o fac municipalității Dhaka prin actuala vizită, urări de sănătate, fericire și prosperitate, precum și urări de pace și progres poporului român.Cuvântarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cu deosebit interes și subliniată în repetate rinduri cu aplauze.
CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU SE PUBLICA 
IN PAGINA A III-A. kPentru a marca momentul acestei tntîlniri, ce va rămîne de neuitat în inimile locuitorilor orașului Dhaka drept o expresie a adîncului respect față de președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și de tovarășa Elena Ceaușescu, primarul municipalității a înmînat Mesajul de salut gravat în argint și Cheia de aur a orașului.Primind aceste însemne, președintele României a spuls, în aplauzele celor prezenți, că ele reprezintă un simbol al deschiderii de noi perspective pentru colaborarea dintre România și Bangladesh, cheia păcii șl înțelegerii internaționale.întregind atmosfera sărbătorească în care s-a desfășurat întîlnirea, ansambluri populare au interpretat, într-o succesiune simbolică, cîntece românești și din folclorul Republicii Populare Bangladesh.La încheierea întîlniril, întreaga asistență salută cu căldură pe președintele Republicii Socialiste România. dînd o înaltă apreciere cuvântării ce le-a fost adresată, generoaselor idei privind colaborarea dintre țările și popoarele noastre, imperativul acțiunii unite pentru pacea unei lumi mai bune și mai drepte.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu prietenie manifestărilor de stimă și respect, dorinței celor prezenți de a strînge mina solilor poporului român, de a le mulțumi pentru vizita în Bangladesh, pentru perspectivele de dezvoltare a colaborării bilaterale convenite în. timpul dialogului la nivel înalt.
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PLANUL - ÎNDEPLINIT INTEGRAL, LA TOȚI INDICATORII!

Un sistem de organizare și control
în care nu-și găsește loc nici o aproximație

Calitatea, mai intii 
se proiectează...Acest adevăr devenit axiomatic este ilustrat convingător de realizările laboratorului de cercetare și o- mologare și ale celor două secții de ' proiectare din întreprindere. Astfel,, de curind s-a încheiat seria zero la un nou tip de întrerupătoare automate pentru instalații industriale, cu parametri ce depășesc nivelul mondial. Direcționarea eforturilor de cercetare spre sporirea eficienței e- conomice este ilustrată de faptul că acest produs deține o pondere relativ mare in producția întreprinderii.Semnificativ este și ritmul înnoirii. Un exemplu în acest sens îl o- feră contactorul cu relee, de 25 am- peri, care a cunoscut, în 15 ani, șase variante constructive. Intre prima și ultima variantă rezistența la uzura electrică și mecanică a sporit de peste două ori, iar greutatea a scăzut de Ia 16 kg la numai 890 grame. Pentru a obține asemenea rezultate, parametrii proiectați ai noilor produse țin seama nu numai de realizările actuale de vîrf pe plan mondial, ci și de trendul previzibil al evoluției lor viitoare. In plus, se urmărește ca întregul ciclu — de la cercetare la fabricația de serie — să aibă o durată minimă atît prin verificarea operativă. in laboratorul de încercare, a soluțiilor adoptate, cît și prin colaborarea permanentă și tehnolog, pentru soluții constructive mai scurt timp.în legătură cu eficiența acestei formule de organizare, inginerul Dragoș Simulescu, șeful secției cer- cetare-proiectare — 2, ne-a spus : „Faptele probează că rezultatele cele mai bune se obțin prin specializarea mai adîncă a cercetărilor și printr-o legătură directă cu producția pro- priu-zisă, ambele asigurate de sistemul nostru de organizare, pe care îl considerăm superior variantei de concentrare a „forțelor" cercetării într-un institut. De altfel, personalul secțiilor de cercetare-proiectare este recrutat dintre cei mai valoroși „practicieni" ai întreprinderii, astfel încît cercetările efectuate să fie puternic ancorate in realitate. în cerințele producției".

o

CALITATE numai produse
de cea mai bună CALITATE

La întreprinderea „Electroaparataj" din București - 
experiență care merită cunoscută și larg generalizată

între proiectant adoptarea unor optime în cel

...Apoi se executaO prezentare a tuturor măsurilor de realizare a calității proiectate ar

ocupa mult spațiu, astfel încît ne vom opri numai la cele mai semnificative dintre acțiuni, care se pot aplica, practic, in întreaga economie :• „Verificarea... verificatoarelor". Prima condiție pentru realizarea unor produse de calitate este ca mașinile, utilajele și S.D.V.-urile să aibă precizia corespunzătoare. In a- cest scop se verifică minuțios funcționarea lor optimă, după proceduri ce nu lasă loc subiectivismului, buletinul de control pentru S.D.V. și prescripțiile de precizie pentru utilaje rora cele• ..... ...tantului. La prima vedere, ar putea părea imposibil ca, într-o întreprindere cu mai multe mii de oameni ai muncii să se poată spune exact cine anume a realizat un subansam- blu sau o operație. Și totuși, folosind mijloace cît se poate de simple, fiecare muncitor aplică pe piesa subansamblul sau produsul executat un semn distinctiv, într-un loc precis stabilit, astfel încît să se știe cu ușurință rația în puternic rolul de sensul că aplicarea executantului unei faze a procesului . tehnologic că faza imediat anterioară a fost efectuată.• Stimularea permanentă a creativității oamenilor muncii, prin cercuri ale calității, prin popularizarea rezultatelor obținute în „Vitrina progresului tehnic, a reducerii importurilor și a noilor asimilări" (asemenea vitrine există In fiecare secție) și — lucru foarte important — prin aplicarea promptă în producție a rezultatelor obținute. Notăm în acest sens că în anul 1986 au

cuprinzînd exact parametrii că- trebuie să le răspundă mijloa- tehnice controlate.Ieșirea din anonimat a execu-

cine anume a realizat ope- cauză. Dincolo de efectul stimulativ, procedeul are și a ușura controlul în lanț, în semnului arată
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fost implementate patru invenții și 17 inovații, cu o eficiență economică de 6,3 milioane lei.• Controlul calității — un factor activ al procesului de producție — este efectuat printr-o de mijloace moderne și eficiente. Astfel, standurile de rodaj, realizate în mare parte prin autoutilare, servesc la depistarea defectelor din așa-numita fază de funcționare „infantilă" a produsului. Semnalizarea și localizarea lor precoce minimizează costul remedierii și scade semnificativ numărul intervențiilor din perioada de garanție (în anul 1986, acestea au costat numai 14 mii lei — valoare foarte scăzută in raport cu productia-marfă a întreprinderii).In depozitele de produse finite se efectuează, pe baze statistice, un „supracontrol" final. Efectul obținut? Dacă la începutul perioadei de organizare se mai depistau defecte ce depășeau A.Q.L.-U1 (caz in care echipa vinovată refăcea întregul lot, în afara programului muncă !), In prezent nu tîlnesc asemenea situații.Este interesantă șl o ____ ______tivă : menținerea integrală a parametrilor proiectați de-a lungul întregii perioade de fabricare a unui produs face obiectul unei verificări distincte. Practic, după 2—3 ani de execuție a unui produs, se soot de pe bandă citeva bucăți, care sint supuse unui control similar celui efectuat la omologarea sa.• Sarcinile precise și cuantificările exacte elimină discuțiile și subiectivismul ! Pornind de la acest principiu s-a urmărit ca fiecare om al muncii să cunoască exact ceea ce are de făcut. Spre exemplu. în secția montaj automate, în dreptul fiecărui loc de muncă, la loc vizibil, este amplasată cîte o fișă cu toate sarcinile : cum se controlează' efectuarea fazei imediat anterioare, care sînt operațiile de efectuat, cum se execută autocontrolul, ce semn distinctiv trebuie aplicat și unde anume. La capătul benzii, controlorul de calitate are de asemenea specificate clar obligațiile care îi revin, cuprinzînd nivelul parametrilor pe care trebuie să-i îndeplinească produsul.

multitudine

normal de se mai ln-altă iniția'

SUCEAVA

Resursele locale — sursă de mari venituriSituată pe valea Șiretului, comuna Zamostea are 3 600 locuitori, majoritatea lucrind la cooperativa agricolă. Vecinătatea Șiretului nu înseamnă însă că aici pămintul ar fi deosebit de roditor. Dimpotrivă, solul este greu, terenul frămintat, cu multe zone slab productive din cauza excesului de umiditate. Insă, deși pămintul este sărac, cooperativa agricolă și oamenii au devenit înstăriți. Cum? Prin hărnicie și inventivitate, fertili- zînd pămintul și obținind în cooperativa agricolă producții tot mai mari la hectar, dar și prin folosirea resurselor locale in domeniul micii industrii. 4— Pe de o parte, din terenurile mlăștinoase din lunca Șiretului, care nu puteau fi folosite nici ca pășune deoarece pe ele creșteau doar rogoz și papură, am amenajat o răchitărie — ne spunea tovarășul Iulian Bote- zatu, președintele cooperativei agricole de producție. In 1978 am plantat primele 3 hectare, iar în prezent suprafața cultivată cu răchită a ajuns la 20 hectare. Nuielile le folosim la realizarea unor frumoase împletituri pentru beneficiari din țară și de peste hotare. Cei 85 de lucrători permanenți ai secției de împletituri au realizat in 1986 o producție în valoare de 2,5 milioane lei, din care 2 milioane lei la export. Incit se poate spune că această activitate s-a dovedit deosebit de rentabilă. De aceea. In acest an vom mal planta cu răchită încă 5 hectare teren mlăștinos. Vom crea 15 locuri de muncă la împletituri.în urma unul studiu cu compoziția solului s-a ajuns la concluzia că din acesta se pot realiza materiale de construcții. Ca urmare, în 1983 s-a înființat o cărămidărie, cu o producție anuală de 2 milioane bucăți. Cărămida obținută a fost folosită mai întîi la construcția a 5 grajduri pentru taurine, cu o capacitate de 120 capete fiecare. Desigur, acestea au fost executate în regie proprie, de către puternica brigadă de construcții' a cooperativei agricole. In acest fel, fiecare grajd a costat cu aproape 1,5 milioane lei mai puțin decît dacă ar fi fost realizat de către o întreprindere de specialitate. Tot în regie proprie a fost construită și cantina cu 300 locuri, recent pusă în funcțiune.Comuna Zamostea este străjuită șl de bogate păduri de foioase. Pornind de la acest fapt, cooperativa agricolă a înființat o secție de confecționare a ambalajelor din lemn pentru întreprinderile de mașini- unelte și întreprinderea comercială de stat pentru legume-fructe Suceava. In același scop a fost utilizat și lemnul provenit din tăierea unor plopi de pe marginea drumurilor. Iar cînd lemnul de foioase n-a mai ajuns, au fost formate 5 echipe de lucrători care au plecat în zona de munte pentru igienizarea pădurilor, materialul provenit din această operațiune fiind fasonat la cele două gatere și folosit la confecționarea ambalajelor. Față de o producție de 5 milioane, cît fusese planificat, această secție a realizat anul trecut ambalaje în valoare de 6.5 milioane lei.Preocupările oamenilor din Zamostea sînt mult mai diverse tocmai pentru a-și asigura, pe cît posibil cu forțe proprii, și alte produse. Cooperativa agricolă are 40 de ate-

astfel alte secția deprivire la

laje. Iar cetățenii din comună alte citeva zeci. Caii însă trebuie potcoviți. Și atunci, și-au zis oamenii, de ce să umbli prin țară după caiele ? Mai bine să existe un atelier propriu, acest produs fiind deosebit de căutat. Iar din 1985 cooperativa agricolă are un astfel de atelier, care asigură întregul necesar de caiele pentru toate unitățile agricole din județ, avind disponibilități și pentru alte județe. Totodată, în cooperare cu întreprinderea de reparații auto din Suceava a fost înființat un atelier pentru prelucrarea metalelor, unde se realizează anumite piese și subansamble auto. Și, deoarece unitatea are un puternic sector de transporturi auto, a fost înființat un atelier mecanic pentru repararea mașinilor.Iată cum priceperea și hărnicia au rodit din plin la Zamostea. Dacă în anul 1975 cooperativa agricolă de producție realiza, în domeniul micii industrii, o producție in valoare de numai 250 000 lei. in 1986 aceasta a ajuns la peste 20 milioane lei. adică de aproape 80 de ori mai mult !Locuitorii comunei au asigurate șl o serie de servicii pe care le impune nivelul civilizației satului românesc de azi. Cooperativa locală de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor are unități specializate de frizerie, foto, croitorie, cizmărie, reparații radio-tv, timplărie, fierărie, închiriere obiecte de uz casnic, patiserie, sifonărie-sucurl etc. In primul semestru al anului li se vor adăuga ateliere de tapițerie, dulgherie, reparații obiecte de uz casnic și electrice.Spre a face față numărului mare de solicitări pentru construirea de case, alături de brigada de construcții a C.A.P., care numără 60 de meseriași permanenți, ființează și o secție de prestări servicii în construcții a consiliului popular. „Din 1978, cînd a fost înființată — ne spunea tovarășul loan Alexandrescu, vicepreședintele consiliului popular comunal — meseriașii comunei au construit 3 blocuri cu 14 apartamente și spații comerciale la parter, o școală cu 8 săli de clasă, un atelier școală, o grădiniță, sediul consiliului popular și numeroase locuințe in comună, precum și obiective social- culturale și case în localitățile învecinate".Prin înființarea șl dezvoltarea unităților de mică industrie și prestări de servicii, au fost cuprinși și permanentizați la aceste activități peste 500 de oameni, multi dintre ei fiind foști navetiști la oraș, precum și absolvenți ai primei trepte de liceu la școala din localitate.— Pentru anul 1987 — spunea tovarășul Grigore Apetrei, primarul comunei — am prevăzut extinderea secțiilor existente, înființarea altora noi pentru utilizarea mai bună a forței de muncă feminine, în vederea cuprinderii unui număr mal mare de oameni la activitatea productivă în tot cursul anului. Faptele ne-au dovedit și ne-au convins că îmbunătățirea condițiilor de viață are ca singură temelie posibilă creșterea producției materiale, o cale sigură spre aceasta fiind valorificarea în mai mare măsură a resurselor locale.

Inițiative, experiențe, rezultatePreocuparea constantă pentr,u eliminarea oricăror aprecieri subiective pe linie de calitate a condus șl la alte inițiative. Una dintre acestea. aplicată de mai multi ani. este „Fișa dc istorie a furnizorului" — 
in care sînt înscrise toate cantitățile primite (ca și cele respinse !) de la un furnizor, incluzînd parametrii calitativi cei mai importanți, care au fost sau nu îndepliniți.Din acest an „fișa de istorie ploatare" — pe pentru început, prinderii de pe mai mari — încheind „așa cum scrie la carte" ciclul sistemului de asigurare a calității.Alte două instrumente de obiectivare a deciziilor legate de calitate sînt prezentate pe larg în continuare.• „Jurnalul demeritelor" (sau „Jurnalul calității") este un instrument pe cît de complicat la prima vedere, pe atit de simplu de realizat. utilitatea lui practică fiind cu totul remarcabilă. Despre ce este vorba ? Un formular, completat zilnic de controlorul de calitate de la

va fi introdusă șl a produsului in ex- care o vor completa, reprezentanții între- lîngă beneficiarii cei

capătul benzii de montaj al fiecărui produs și văzut apoi de maistrul core coordonează activitatea din secție. Ce cuprinde acest formular ? Mai întîi, toate tipurile de defecte care pot apărea la produsul în cauză. împărțite in patru categorii : critice, principale, secundare și minore. Fiecare defect din prima categorie valorează 100 puncte, din a doua — 50, din a treia — 10. din ultima — un punct. Controlorul de calitate notează in formular cite defecte s-au înregistrat din fiecare tip in parte și stabilește un punctaj total al zilei. Acesta se împarte la numărul total al produselor, rezultind „demeritul" care nu trebuie să depășească un anumit nivel antestabilit (chiar și faptul că acesta din urmă a fost. în medie, 6,4 în anul 1985 și a scăzut la 5,2 în anul 1986 spune multe despre creșterea rată !).Cit timp se rea zilnică a cinci minute. _ . _ _____fără nici o exagerare ! Nu numai că se direcționează eforturile pentru evitarea repetării defectului, dar se și ierarhizează urgența soluționării, în funcție de frecvența de apariție și de gradul de importanță.Pe baza Informațiilor existente. In special a jurnalului demeritelor, se Întocmesc programe de măsuri, pe diferite niveluri ierarhice (de către maiștri, șefi de secție sau cu sprijinul conducerii întreprinderii) — în funcție de competențele de soluționare. Este semnificativ că îndeplinirea fiecărei măsuri in termenul stabilit este urmărită cu ajutorul calculatorului electronic !• „Gestiunea calității ? Instrument indispensabil !" La „Electroaparataj" gestiunea calității a Început să fie aplicată, experimental, în anul 1978. Din 1982 este utilizată metodologia elaborată la Institutul de cercetări pentru tehnologia construcțiilor de mașini (I.C.T.C.M.) — București, care permite o urmărire exactă a cheltuielilor privind calitatea fără a necesita eforturi deosebite. Practic, întreaga operațiune este executată de o singură persoană de la serviciul contabilitate, în paralel cu celelalte sarcini de serviciu. Este util de știut că, în vederea minimizării timpului necesar pentru completarea situațiilor cerute de metodă, în unitate s-a luat măsura ca același om care urmărește cheltuielile cu materialele și efectuează postcalculuJ costurilor „să țină" șl gestiunea calității. O întrebăm pe tovarășa Doina Damian, e- conomist — această aplicării existat vreo dificultate in .'realizarea evidenței. „După implementarea metodologică I.C.T.C.M. — nici una ! Practic, o parte din cheltuieli le preluăm din conturi analitice, pe bază de chei de repartiție dinainte stabilite, iar celelalte — direct din documentele primare, pe care cel care le întocmesc au fost instruiți să marcheze însemnul -pentru gestiunea calității». Nimic mai simplu !“Este demn de semnalat faptul că măsurile luate pe baza analizării informațiilor furnizate de gestiunea calității au dus la o diminuare sensibilă a costului total al calității. Acest cost (format din însumarea cheltuielilor pentru prevenirea apariției, identificarea și remedierea defectelor) s-a redus permanent, numai în ultimii trei ani ponderea sa în valoarea producției-marfă a întreprinderii scăzînd de la 3,91 la sută la 2,17 la sută.
★Concluziile sint evidente : aplicarea sistemului de asigurare a calității — cel puțin într-o formulă relativ simplă — nu prezintă ■ dificultăți serioase, dar rezultatele care se obțin sînt remarcabile. De aceea, este recomandabil ca tot mai multe întreprinderi să treacă în cel mal scurt timp la aplicarea acestui sistem.

calității... precis măsu-consumă cu fnregistra- demeritului ? Poate Cît se cîștigă ? Enorm,

care s-a ocupat cu chestiune încă din etapa experimentale — dacă a

Euqen RADULESCU

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scinteii

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT
realizată cu prioritate, la înalt nivel calitativ!Pe măsură ce ne apropiem de încheierea primului trimestru al anului, oamenii muncii din întreaga țară, din toate sectoarele de activitate iși intensifică eforturile, iau noi măsuri tehnice . și organizatorice pentru îndeplinirea in cit mai bune condiții a tuturor sarcinilor de plan.Argumente economice bine fundamentate impun în centrul atenției activitatea de export. Practic, obiectivele dezvoltării generale a țării nu pot fi înfăptuite fără o largă colaborare economică internațională, fără cooperare in producție, sub diferite forme, fără promovarea tot mai susținută a exportului. In acest context, așa cum a subliniat secretarul general al partidului Ia ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 13 ianuarie, realizarea producției de export constituie sarcina numărul unu a planului pe anul 1987 — și fiecare minister, fiecare centrală și întreprindere trebuie să pună pe primul plan îndeplinirea acestui obiectiv important, hotărî- tor pentru progresul întregii economii naționale.Avînd în vedere această orien- . tare programatică a conducerii partidului și statului nostru, este absolut necesar ca în toate unitățile cu sarcini In acest domeniu activitatea productivă să fie astfel organizată — începind de la asigurarea bazei materiale pină la lansarea în fabricație, execuția și expedierea fondului de marfă — incit producția de export să fie realizată cu prioritate. Ia un înalt nivel calitativ și cu eficientă superioară. Activitatea desfășurată în perioada

care a trecut de Ia începutul anului demonstrează că rezultatele cele mai bune le-au obținut acele unități unde au fost organizate linii și secții de fabricație specializate in producția de export și in care au fost repartizați să lucreze cei mai buni muncitori și specialiști. De altfel, de o anumită perioadă de timp au fost specializate in producția pentru export chiar o serie de întreprinderi care au acumulat o experiență bogată în acest domeniu și care trebuie să reprezinte modele de bună organizare șl promptitudine în onorarea contractelor încheiate.Pentru a asigura exportul In cele mai bune condiții de eficiență și a preveni riscurile este obligatoriu ca toate contractele încheiate să fie onorate prompt, la termenele prevăzute și uneori chiar în avans. Iată de ce este necesar ca producția pentru export să fie realizată in absolut toate unitățile de regulă în prima parte a fiecărei luni și, în acest sens, buna organizare a muncii reprezintă un element hotăritor. în următoarele zile va trebui deci ca întregul fond de marfă contractat pe primul trimestru al anului să fie nu numai realizat, ci și livrat partenerilor de peste hotare.Ridicarea nivelului calitativ al producției reprezintă una din condițiile determinante pentru promovarea pe scară tot mai largă a exportului, și In acest sens specialiștilor din întreprinderi, din institutele de cercetare și proiectare le revin sarcini deosebit de mobilizatoare. Procesul de modernizare

a producției care se desfășoară In această perioadă trebuie să țină seama prin urmare, înainte de toate, de nivelul calitativ atins pe plan mondial, de progresele înregistrate intr-un domeniu sau altul de activitate. Altfel spus, este necesar ca toate produsele noi asimilate in fabricație să se situeze la nivelul tehnicii mondiale, să fie pe deplin competitive, și in felul acesta să poată fi îndeplinită sarcina subliniată de secretarul general al partidului, potrivit căreia cel puțin 50 la sută din creșterea producției anuale să fie destinată exportului.In același timp, un rol mai activ în prospectarea și determinarea tendințelor manifestate pe plan mondial trebuie să-l aibă si întreprinderile de comerț exterior, care au obligația să cunoască studiile de prognoză ce se fac, orientările și cerințele existente la un moment dat într-o țară sau alta. Iar concluziile desprinse să fie prezentate operativ unităților productive, care la rindul lor să poată să-și orienteze cît mai bineRealizarea exemplară la export trebuie să prin urmare deopotrivă și specialiștii din producție, cadrele din cercetare și proiectare, lucrătorii din comerțul exterior, care sub conducerea organelor și organizațiilor de partid au datoria să acționeze permanent, cu fermitate pentru asigurarea la termenele stabilite prin contracte a fondului de marfă, pentru creșterea nivelului calitativ al producției. In deplină concordanță cu cerințele de pe piața externă.

producția. a planului mobilizeze muncitorii

Livrări suplimentare la export
SIBIUCa urmare a preocupării susținute pentru creșterea calității și competitivității produselor, harnicul colectiv de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii de geamuri Mediaș a livrat, Se la începutul acestui an și pină în prezent, pentru diferiți parteneri din Turcia, Egipt, R.F. Germania. Nigeria, Anglia și S.U.A. peste 1 000 mii metri pătrați geam tras și 45 000 metri pătrați geam securizat. Concomitent cu realizarea ritmică a sarcinilor de producție, oamenii muncii de aici acționează perseverent pentru înnoirea și modernizarea proceselor de producție în vederea, creșterii productivității muncii. (Ion Onuc Nemeș).

GALAȚIOamenii muncii din Industria Județului Galați depun eforturi susținute pentru Îndeplinirea in cele mai bune condiții a prevederilor contractelor încheiate cu partenerii fiecare lansării pentru de cei specialiști.calitate. Astfel, ca urmare a eforturilor depuse, au fost livrate partenerilor externi importante cantități de produse peste prevederi. Cu însemnate depășiri derilor contractuale la înscriu oamenii muncii treprinderea laminorul Galați, întreprinderea Galați, întreprinderea cuie și lanțuri Galați, derea triu).

PITEȘTIAcțîonînd. cu prioritate pentru realizarea producției destinate exportului. colectivul întreprinderii de motoare electrice din Pitești a depășit planul la export pe două luni din acest an cu 21 la sută. Concret, în acest interval au fost livrate suplimentar partenerilor externi 7 000 bucăți motoare electrice. De remarcat, totodată, că producția pentru export este acoperită cu contracte pe întregul an. Rezultatele bune înregistrate se datorează preocupărilor legate de creșterea calității și fiabilității produselor, a diversificării motoarelor în funcție de cerințele beneficiarilor, de perfecționarea calificării profesionale a formațiilor care, realizează producția pentru export. (Glieorghe Cîrstea).
externi. In acest scop, în unitate se acordă prioritate în fabricație a comenzilor export, care sînt executate mai pricepuțl muncitori și in condiții de înaltă

ai muncii Vaslui si- prim pla-

BISTRIȚA-NASĂUDColectivele de oameni al muncii din intreprinderile industriale ale județului Bistrița-Nâsăud acordă o importanță deosebită onorării exemplare a sarcinilor de plan la export. In acest sens este demnă de subliniat buna experiență acumulată într-o serie de unități, printre care : întreprinderea de produse electrotehnice. Filatura de lină pieptănată, întreprinderea forestieră de exploatare și transport din Bistrița, întreprinderea „Textila" din orașul Năsăud și altele, care au reușit nu numai să îndeplinească, dar să și depășească sarcinile de plan la export, cumulate de la începutul anului și pînă in prezent. Rezultatul este demn de reiȚiarcat cu atîț mai mult cu cit mărcile de fabricație ale întreprinderilor industriale din județul Bistrița-Năsăud sînt acum bine cunoscute și apreciate în peste 50 de țări din patru continente ale lumii. (Gheorghe Crișan).

ale preve- export se de la înde tablă „Textila" de sîrmă, întreprin-„11 Iunie". (Ștefan Dimi-

VASLUIColectivele de oameni din industria județului tuează cu prioritate înnul activității lor realizarea și onorarea la termenele stabilite a sarcinilor contractuale cu partenerii externi. Continua înnoire și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, pregătirea și lansarea la timp in lucru a reperelor cu un ciclu mai mare de fabricație, ca și urmărirea zilnică a acestei activități au dat posibilitatea unui număr de 6 colective muncitorești vasluiene să livreze suplimentar cantități importante de produse la export. Cele mai bune rezultate au înregistrat colectivele Combinatului de fire sintetice din Vaslui și întreprinderii de rulmenți din Birlad. (Petru Necula).

IAȘIColectivele de oameni al muncit din 13 întreprinderi și unități economice din industria județului Iași raportează realizarea și depășirea sarcinilor la producția pentru export revenite pe perioada care a trecut de Ia începutul anului, li- vrind, totodată, peste prevederile la zi, produse in valoare de 10 milioane lei. La baza succesului obținut au stat preocupările și eforturile depuse pentru creșterea productivității muncii, Înnoirea șl diversificarea producției, îmbunătățirea permanentă a calității acesteia, scurtarea timpului de omologare și execuție a produselor destinate pieței externe. (Manole Corcaci).

FERTILIZAREA SEMĂNĂTURILOR DE TOAMNĂ
după cerințele fiecărei culturi, în ritm mai rapid!

DOLJ: pe toate suprafețele IConform programului județean privind organizarea teritoriului și asolamentelor și creșterea fertilității solurilor se prevede ca în actualul cincinal în județul Dolj să se utilizeze aproape 11 milioane tone gunoi de grajd și dejecții lichide, prin aplicarea acestora urmînd să se introducă în sol 78 650 tone substanțe nutritive. Pe lingă economia de energie, utilizarea tuturor resurselor de îngrășăminte organice va contribui la compensarea conținutului de humus cu peste 44 500 tone, ceea ce va conduce la creșterea fertilității solului.Pe baza programului amintit. în acest an urmează să fie administrate peste 1,8 milioane tone îngrășăminte naturale, din care 593 000 tone în trimestrul I. Pină la această dată s-au transportat aproape 420 000 tone, cu prioritate pe suprafețele ce vor fi plantate cu legume sau însămînțate cu sfeclă de zahăr, cartofi și porumb în cultură intensivă. „In scopul economisirii combustibilului, in toate cele 179 de unități agricole din județ se organizează acțiuni de masă pentru transportarea gunoiului de grajd, îndeosebi cu ajutorul celor aproape 5 000 atelaje — a ținut să ne spună tovarășul Marin Rădulescu, director adjunct'' al direcției agricole. Prin măsurile luate reușim să transportăm zilnic circa 6 000 tone îngrășăminte naturale".Avînd în vedere ninsorile și temperaturile scăzute din ultimul timp, comandamentul județean pentru a- gricultură a stabilit, în fruntea priorităților actuale, grăbirea fertilizării faziale a celor pate cu culturi de la faptul că fertilizat 50 laprafață, s-a stabilit treaga capacitate a de fertilizat și combustibil repartizată numai în scopul efectuării acestor lucrări prio-

ritare. Practic, în acest an, pe fiecare hectar arabil se va asigura o cantitate de îngrășăminte chimice de 260 kg substanță activă.„Față de alți ani. acum dispunem de tot ce este necesar, numai că. datorită lipsei acute de precipitații în perioada însămînțărilor de toamnă, la această dată avem circa 80 000 hectare cu culturi păioase nerăsărite, ne spune inginerul Anghel Popa de la direcția agricolă județeană. Specialiști din unități controlează permanent starea de vegetație și s-a trecut cu forțe sporite la fertilizarea tuturor suprafețelor, inclusiv a celor nerăsărite în totalitate, dar care prezintă un număr mare de boabe viabile".Intr-adevăr, se poate aprecia că au crescut de la o zi la alta suprafețele fertilizate : de la 6 500 hectare, în urmă cu 3—4 zile, la aproape 10 000 hectare In prezent.Concomitent cu fertilizarea păioa- selor, specialiștii și lucrătorii ogoarelor doljene, la indicația comitetului județean de partid, sînt pe cale să definitiveze asigurarea bazei materiale în vederea generalizării utilizării îngrășămintelor lichide in a- gricultură. Avantajul acestei valoroase Inițiative : scăderea cheltuielilor materiale pe unitatea de produs, ca urmare a costurilor mai mici cu 500 lei pe tona de azot ; reducerea cu 50 la sută a consumului de moto-

rină la lucrările de transport, manipulare și administrare a îngrășămintelor lichide, reducerea numărului de treceri ale agregatelor pe u- nitatea de suprafață și eliminarea tasării solului, creșterea efectului fertilizării cu 10—15 la sută. In acest an, agricultura județului va folosi 6 900 tone substanță activă ingrășăminte lichide, reprezentînd 15 la sută din totalul azotului din ingrășămin- tele simple repartizate prin plan. In vederea asigurării capacității de depozitare a acestora s-au luat măsuri pentru confecționarea, la întreprinderile mecanice Băilești și Balș, a 243 bazine cu o capacitate de 10 tone fiecare. La această dată se află deja în unități circa 100 astfel de bazine. Cu sprijinul Regionalei C.F.R. Craiova s-au găsit posibilități de transferare la S.M.A.-uri a unui însemnat număr de vagoane-cisternă casate. Acestea se vor adăuga celor 45 cisterne pentru transportul îngrășămintelor chimice lichide care se află in dotarea S.M.A.-urilor. Așa după cum am fost informați, chimiștii craio- veni au luat măsuri de introducere In îngrășămintele lichide a unui an- ticoroziv ce evită corodarea mijloacelor de transport și depozitare, inconvenient ce era folosit drept scuză pentru ufiii lucrători ai ogoarelor care aveau rețineri în folosirea acestor îngrășăminte chimice de mare randament.

șămintele chimice livrate de combinatele din țară. La repartizare s-a ținut seama de producțiile planificate și de necesarul de elemente ferti- lizante determinate prin lucrările de analiză și cartare agrochimică. De subliniat că pentru fiecare unitate și fermă de producție s-a alcătuit un plan concret de fertilizare prin care se urmărește, in principal, modul de valorificare a îngrășămintelor.— Din controalele efectuate a rezultat că starea de vegetație a griului și orzului este buna — ne spune inginerul Constantin Tamagă, director adjunct la direcția agricolă. Pe cele mai mari suprafețe plantele sint răsărite in totalitate și, în bună parte, înfrățite, fără pierderi deosebite. Cu vegetație bună se prezintă culturile din zonele Slobozia, Izvoru și Cos- tești. Aceasta ne dă garanția că producțiile stabilite, mai mari față de

anul trecut cu 1 000 kg la hectarul de griu și 1 100 kg la hectarul de orz, vor fi realizate.Cooperativa agricolă din comuna Albota are 663 hectare cu griu și 210 hectare cu orz. „Culturile sint situate in 4 ferme — ne spune inginerul- șef, Ionel Gherghina. Controlul stării de vegetație se face de formațiile de cooperatori conduse de ingineri agronomi. S-a constatat că atit griul, cît și orzul se prezintă bine. Ambele culturi au fost fertilizate cu cite 100 kg îngrășăminte chimice — substanță activă la hectar". $i in alte unități agricole din județul Argeș, concomitent cu celelalte lucrări agricole de sezon, se acordă o mare atenție fertilizării semănăturilor de toamnă.
Gh. CIRSTEA
corespondentul „Scinteii"

IALOMIȚA: Agregate complexe pentru

apropiata campanie de

ARGEȘ: Verificare atentă a

Nlcolae BABALAU
corespondentul „Scinteii"

fiecărei sole

170 950 hectare ocu- de păioase. Pornind pină sută
mare actualitate, că- ogoarelor județuluila 10 martie s-a din această su- folosirea la In- celor 849 mașiniutilizarea cotei de repartizată

O acțiune de reia lucrătorii Argeș ii acordă atenție sporită, este urmărirea stării de vegetație a culturilor păioase Pină acum alcătuite din șefi de fermă eu controlat mat bine de 50 000 hectare din suprafața de 61 200 hectare ocupată cu griu
în toamnă, formațiilor agronomi, cooperatorisemănate membrii ingineri șl membri evoluția plantelor pe

și orz. Cu efectuează cultivatoare cu astfel de cereale se are in vedere modul în care se dezvoltă plantele, cît și densitatea acestora. Acolo unde se constată că ele - au nevoie de ajutor, sint fertilizate cu azot. In funcție de dezvoltarea plantelor, Direcția generală pentru a- gricultură Argeș a repartizat, proporțional, cooperativelor agricole ingră-

prilejul controlului ce se in toate unitățile agricole

La lnsămînțarea celor 220 000 hectare destinate culturilor de primăvară, secțiile de mecanizare din județul Ialomița vor folosi 21 de tipuri de agregate agricole complexe. Pe această cale se va scurta nu numai timpul de lucru, dar se va preveni și tasa- rea solului, realizîn- du-se, totodată, im-, portante economii de carburanți. Agregatele* au fost verificate de comisiile de recepție și suprarecepție, testate in condiții de lucru. Dintre agregatele ce vor fi folosite la pregătirea patului germinativ se remarcă o

compusnoutate — cel din grapă cu discuri plus echipament de fertilizat cu ingrășăminte lichide și grapă reglabilă, precum și cel format dintr-un combinator cu echipament de fertilizat cu îngrășăminte lichide și grapă reglabilă. In cazul agregatelor folosite la semănat, pentru a se asigura pretutindeni densitatea stabilită, accentul a fost pus pe functionarea ireproșabilă a dispozitivelor de distribuire și încorporare a minței în sol.Pentru o cît bună exploatare se-mai a agregatelor de mașini

insâmînțdri « agricole, la nivelul fiecărui consiliu unic agroindustrial s-au făcut instruiri și probe practice, la care au participat mecanizato- torii, mecanicii și șefii secțiilor de mecanizare, șefii de fermă și inginerii șefi din I.A.S. și C.A.P. Acum, toate mașinile agricole ce vor fi folosite în campania de primăvară sînt gata pentru a fi duse la taberele de cîmp, stabilite de acum pentru fiecare unitate.
Mihai V1SO1U 
corespondentul 
„Scinteii"
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICDLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, IN REPURLICA POPULARĂ BANGLADESH

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la întîlnirea cu reprezentanți 
ai locuitorilor orașului Dhaka

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,

A PRIMIT PE NURUL ISLAM,
vicepreședinte al Republicii Populare Bangladesh

Domnule primar, 
Doamnelor și domnilor,Am deosebita plăcere de a vă adresa dumneavoastră, reprezentanți ai străvechiului oraș Dhaka, un salut călduros din partea locuitorilor Capitalei României socialiste — orașul București — împreună cu cele mai bune urări.Ne aflăm în Bangladesh într-o vizită oficială de prietenie, răspunzind invitației amabile a președintelui Ershad. Am avut convorbiri largi cu președintele țării dumneavoastră privind colaborarea dintre România și Bangladesh, precum și cu privire la o serie de probleme internaționale. Am ajuns, împreună, la concluzii bune cu privire la dezvoltarea relațiilor de cooperare și colaborare economică, științifică, culturală între țările și popoarele noastre. Bazin- du-ne pe relațiile bune de pînă acum, pe conlucrarea dintr-o serie de domenii de activitate, am convenit să extindem colaborarea sub diferite forme, inclusiv sub formă de societăți mixte, pentru a lărgi schimburile economice și cooperarea în vederea progresului economico- social al țărilor noastre.Deși vizita noastră nu este prea lungă, pot să declar că avem impresii deosebit de plăcute despre frumusețile capitalei tării dumneavoastră, despre ospitalitatea poporului.România se află într-o amplă activitate de dezvoltare economico- socială. Ca și Bangladesh, și țara noastră a cunoscut mult timp dominația și asuprirea colonială și imperialistă străină. Au trecut 43 de ani de cind poporul român a devenit pe deplin stăpin al întregii țări și își construiește, cu forțele proprii, o viață nouă, liberă și independentă. Am pornit de la un nivel de dezvol-, tare înapoiat. Întregul popor a făcut eforturi mari pentru a asigura progresul economico-sociaL Am adoptat calea de dezvoltare socialistă a tării. Astăzi, indușțria românească produce de peste 115 ori mai mult decît în 1944, agricultura de peste 5 ori, venitul național a crescut de peste 32 de ori. Am dezvoltat puternic învățămintul, știința, cultura — factori hotăritori pentru progresul oricărei națiuni, pentru independenta fiecărui popor. Pe această bază, am reușit să ridicăm nivelul de viață materială și spirituală al poporului. In același timp, am dezvoltat o largă colaborare internațională cu toate statele, fără deosebire de orîn- duire socială.Pe baza experienței noastre, vă împărtășesc părerea că orice popor, orice țară, care, datorită dominației coloniale din trecut, a rămas înapoiată, poate și trebuie să-și asigure o dezvoltare economico-socială corespunzătoare. independenta, progresul și bunăstarea întregii națiuni. Iată de ce, ca prieteni ai Bangladesh și ai poporului său, privim. cu multă încredere viitorul țării dumnea

Președintele Nicolae Ceaușescu 
militează pentru asigurarea 

stabilității politice și a păcii în lumeToate mijloacele de comunicare in masă din Bangladesh au acordat, spații largi reflectării vizitei oficiale de prietenie pe care o efectuează in a- ceastâ țară președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la invitația președintelui Hussain Mohammad Ershad și a doamnei Ershad.„BANGLADESH TIMES" publică pe prima pagină relatări cu titluri mari : „Bun venit domnului
Ceaușescu!", „Președintele Ceaușescu 
cheamă la încetarea tensiunii", „Cele 
două țări au stabilit o st.rinsă coope
rare pentru pace", „Ershad: prietenia 
cu România se dezvoltă". Relatările ziarului sint însoțite de fotografia de la sosirea pe aeroportul din Dhaka. Sint prezentate pe larg ceremonia sosirii și toasturile rostite la banchetul oficial. Ziarul subliniază că,' în toastul său, președintele Nicolae Ceaușescu s-a referit la necesitatea de a se întreprinde cit mai urgent măsuri ferme pentru oprirea cursei înarmărilor și prevenirea izbucnirii unui război care, in mod inevitabil, se va transforma într-o conflagrație nucleară, cu consecințe dezastruoase pentru întreaga planetă.„BANGLADESH OBSERVER" deschide prima pagină cu relatarea intitulată „Ceaușescu cheamă la efor
turi globale pentru încetarea ten
siunii". Este amplu subliniată atmosfera de caldă prietenie și cordialitate cu care a fost intimpinat președintele Nicolae Ceaușescu, ex- primindu-se încrederea că întilnirea la nivel înalt și convorbirile prilejuite de vizită vor impulsiona dezvoltarea pe mai departe a relațiilor de prietenie dintre cele două țări si popoare. Sint relevate ideile cuprinse în toastul rostit de președintele Nicolae Ceaușescu la banchetul oficial. scoțindu-se in evidență că șeful statului român s-a pronunțat pentru renunțarea la forță și la amenin

voastră. Avem convingerea că. ac- ționind cu toate forțele, in deplină unitate, veți reuși să făuriți un Bangladesh puternic, independent, care să asigure bunăstarea întregii națiuni. (Aplauze puternice).Pentru a reuși în dezvoltarea sa, fiecare popor are nevoie de pace. Iată de ce România socialistă pune în centrul activității sale lupta pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmarea nucleară, pentru eliminarea totală a armelor nucleare, care, în cazul folosirii lor, pot să distrugă întreaga omenire, însăși viața pe planeta noastră.Am ajuns, împreună . cu președintele țării dumneavoastră, la concluzia comună că trebuie să colaborăm strîns cu alte popoare și să facem totul pentru pace, pentru existenta liberă a fiecărei națiuni.Ne pronunțăm pentru soluționarea tuturor conflictelor dintre state numai și numai prin tratative. Considerăm că este necesar să se pună capăt cu desăvîrșire politicii de forță, de amenințare cu forța, de amestec în treburile altor state. Relațiile dintre toate statele trebuie să se bazeze pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul independenței, suveranității și integrității teritoriale, pe neamestec în treburile interne. (Aplauze puternice).Ne pronunțăm cu toată hotărîrea pentru respectarea neabătută a dreptului fiecărui popor de a-șl hotărî calea dezvoltării sale în modliber, așa cum amestec din deîungate).Am discutat
o dorește, fără nici un afară. (Aplauze famuli despre problemele economice internaționale. Dupăcum este bine cunoscut, ca urmare a politicii cercurilor monopoliste, a imperialismului, a vechii politici colonialiste, un număr important de state — de fapt, majoritatea statelor lumii — se găsesc într-o situație de subdezvoltare. In ultimii zece ani îndeosebi, situația țărilor în curs de dezvoltare s-a Înrăutățit șt mat mult Țările sărace au astăzi o datorie externă de peste o mie de miliarde de dolari, în timp ce țările dezvoltate au acumulat sute de miliarde de dolari de la țările în curs de dezvoltare. Niciodată în decursul istoriei nu a fost, pe plan internațional, o aemenea prăpastie între bogați și săraci, între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare ! Este timpul să se pună capăi unei asemenea stări de lucruri !Noi considerăm că trebuie ca țările sărace și țările bogate să se așeze la masa tratativelor și să rezolve împreună problemele economică actuale, în sensul creării condițiilor pentru lichidarea sărăciei, pentru progresul economic și social al țărilor în curs de dezvoltare. Este și în interesul țărilor dezvoltate să găsească soluții și să colaboreze cu țările în curs de dezvoltare în vederea asigurării unui progres armonios al economiei mondiale, al fiecărei națiuni.

țarea cu folosirea forței în relațiile internaționale și pentru eliminarea „punctelor fierbinți" din lume.
„Referindu-se la situația economica 

dificilă a tarilor in curs de dezvol
tare și la problemele serioase cu care 
se confruntă lumea contemporani — scrie ziarul — președintele 
Nicolae Ceaușescu a declarat că tara 
sa acționează in mod activ pentru 
eradicarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice in-

Relatări și articole 

ale presei 
din Bangladesh

ternaționale. Președintele României 
a subliniat necesitatea unei dezvol
tări economice mondiale echilibrate 
și s-a pronunțat pentru o conferință 
internațională in care să se elabore
ze, pe picior de egalitate, atit de că
tre țările dezvoltate, cit și de către 
cele in curs de dezvoltare, acorduri 
prin care să se soluționeze proble
mele subdezvoltării".Ziarul „DAILY NEWS" deschide, de asemenea, prima sa pagină cu relatarea despre vizita oficială de prietenie sub titlul : „Președintele 
Nicolae Ceaușescu : Să se întărească 
pacea mondială". în articol se arată că șeful statului român s-a pronunțat ferm pentru înlăturarea tensiunii și pentru pace in lume. După ce relatează ceremonia primirii și momentul întîlnirii protocolare dintre șefii de stat ai celor două țări, cotidianul prezintă pe larg ideile din toasturile rostite joi seara, la banchetul oficial oferit în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a

Popoarele nu mai pot accepta ca unii să devină prea bogați, iar alții tot mai săraci. Trebuie să se realizeze o schimbare fundamentală în relațiile economice dintre state pe plan internațional ! Noi avem ferma convingere că țările în curs de dezvoltare, acționind în deplină unitate și solidaritate, pot să determine desfășurarea cu succes a tratativelor și să obțină condiții corespunzătoare de dezvoltare economico-socială.Sînt multe probleme complexe în viața internațională. Se impune însă ca ele să fie rezolvate in mod democratic, cu participarea tuturor națiunilor lumii, Țările mici și mijlocii, țările nealiniate, țările în curs de dezvoltare pot și trebuie să aibă de spus im cuvînt mult mai important în viața internațională. De fapt, țările în curs de dezvoltare și nealiniate reprezintă mai mult de două treimi din populația lumii — o forță uriașă 1 Un poet român, adresin- du-se oamenilor, spunea : „Să nu uitați că în voi e număr șl putere I De vreți, puteți prea bine pămintul să-l schimbați !“. Noi, țările în curs de dezvoltare, reprezentăm o uriașă forță. Uniți, putem să schimbăm actuala situație politică, realizînd o lume mai dreaptă și mai bună, în care să se poată dezvolta liber și independent fiecare națiune ! Este loc pe planeta noastră pentru ca fiecare națiune să poată trăi mai bine, să poată să se dezvolte corespunzător uriașelor cuceriri ale revoluției teh- nlco-științifice contemporane.In acest spirit am discutat cu președintele dumneavoastră și am a- juns la concluzia comună că trebuie să întărim colaborarea României și Bangladesh cu celelalte țări în curs de dezvoltare si nealiniate, cu țările mici șl mijlocii, cu toate popoarele. pentru a realiza, Împreună, o lume a dreptății, a demnității, a libertății si independentei. (Aplauze puternice).Iată de ce sințetn pe detain mulțumiți de vizita și rezultatele ei — și avem convingerea că relațiile dintre România și Bangladesh vor cunoaște un progres puternic.Doresc să folosesc acest prilej pentru a adresa poporului prieten al Bangladesh cele mai bune urări de prosperitate, de bunăstare, de pace. (Aplauze prelungite).Vă doresc dumneavoastră, ca reprezentanți ai poporului, succese în întreaga activitate. Să obțineți tot ceea ce poate contribui la bunăstarea poporului, la întărirea independenței țării ! (Aplauze puternice).Vom fi foarte bucuroși ca o delegație a orașului Dhaka, a conducerii municipalității să viziteze capitala tării noastre. (Aplauze),încă o dată, urez o bună colaborare între România și Bangladesh !Să triumfe pacea și colaborarea dintre toate națiunile lumii !Vă doresc multă sănătate și fericire 1 (Aplauze puternice; prelungite).

tovarășei Elena Ceaușescu de președintele Hussain Mohammad Ershad și doamna Raushan Ershad.Ziarul „NEW NATION" a publicat pe prima pagină ample relatări despre sosirea inalților oaspeți români, despre începerea convorbirilor și conținutul toasturilor rostite la banchetul oficial, sub titluri ca: „Președintele 
Ceaușescu cheamă la apărarea păcii", 
„Președintele Ershad : Relațiile cu 
România sint excelente !“. Același ziar publică un articol intitulat ..Re
lațiile economice dintre România și 
Bangladesh", in care se analizează raporturile de colaborare economică dintre cele două țări, evidențiind perspectivele favorabile ce există pentru dezvoltarea in continuare a acestora.Cotidianul „HERALD" publică. Ia rindul său. articolul „Concep
ția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. privind lichidarea 
subdezvoltării șl instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale", în care sînt prezentate importantele documente înaintate de România la O.N.U. referitoare la instaurarea unei noi ordini economice internaționale și necesitatea eradicării subdezvoltării. a soluționării globale a problemelor țărilor subdezvoltate, îmbunătățirii sistemului monetar-financiar internațional, înfăptuirii dezarmării și reducerii cheltuielilor militare. Articolul conchide : „Președintele 
Nicolae Ceaușescu pornește de la 
convingerea că transpunerea în via-1 
ță a unor astfel de măsuri contribuie 
la înnoirea activității economice, asi- 
gurind stabilitatea politică și pacea 
lumii".POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE din Bangladesh au difuzat, de asemenea, ample reportaje și relatări înfățișind sosirea pe aeroport, ceremonia intîmpinării și celelalte momente ale vizitei oficiale de prietenie în Bangladesh a înalților soli ai poporului român.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a primit, vineri dimineața, pe Nurul Islam, vicepreședinte al Republicii Populare Bangladesh.Exprimînd gratitudinea pentru vizita întreprinsă de președintele Nicolae Ceaușescu, care se înscrie ca un eveniment de deosebită importanță în evoluția bunelor raporturi dintre cele două țări, pentru întrevederea acordată, vicepreședintele R. P. Bangladesh a adus un omagiu activității șefului statului român, politicii sale de pace, de largă colaborare și înțelegere între națiuni, preocupării statornice pentru întărirea rolului și unității de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, cit și a rezultatelor obținute, sub conducerea sa, de poporul român in dezvoltarea economico-socială a patriei.Președintele Nicolae Ceaușescu și-a exprimat, la rîndul său, satisfacția pentru rezultatele vizitei, convingerea că înțelegerile și. acordurile convenite, care pornesc de la realizările obținute și cerințele dezvoltării economice ale celor două țări, pun o bază solidă, pe termen lung, amplificării și adîncirii colaborării economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii de interes comun, servind progresului și bunăstării ambelor popoare.în cadrul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă prietenească, s-au trecut în revistă modalitățile concrete privind extinderea și intensificarea cooperării economice între România și Bangladesh.
PRIMIRI IA PREȘEDINTELE NICOLAJJMIJȘESCIJ

MIZANUR RAHMAN CHOWDHURY, 
primul ministru al R. P. BangladeshPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri după-amiază, pe Mizanur Rahman Chowdhury, primul ministru al R.P. Bangladesh.Premierul R.P. Bangladesh a dat o înaltă apreciere activității susținute și neobosite a președintelui României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru intensificarea conlucrării pe multiple planuri între România și Bangladesh, intre toate țările in curs de dezvoltare, pentru progresul lor economic și social, pentru instaurarea în lume a unei noi ordini economice si politice internaționale, pentru destindere și pace mondială.In cursul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească, au fost abordate, aspecte concrete ale conlucrării politice, economice, științifice, tehnice, culturale și in alte domenii, exprimindu-se satisfacția pentru rezultatele deosebit de rodnice ale convorbirilor la nivel înalt, pentru încheierea unor a?orduri de mare importanță..în acest cadru, s-a subliniat rolul și răspunderea ce revin guvernelor celor două țări în transpunerea cu consecvență in viață a înțelegerilor convenite, a acordurilor îpcheiate în acest sens, menite să creeze condiții pentru amplificarea și adîn- cirea cooperării economice, să contribuie la înfăptuirea programelor

Vineri seara, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Humayun Rasheed Chowdhury, ministrul afacerilor externe al R.P. Bangladesh.Exprimind cele mai alese mulțumiri pentru onoarea de a fi primit, ministrul afacerilor externe al R.P. Bangladesh, care deține și funcția de președinte al Adunării Generale a O.N.U., a relevat prestigiul și largul sprijin de care se bucură in țara sa, in alte state ale lumii, in cadrul O.N.U., politica fermă a României. inițiativele președintelui Nicolae . Ceaușescu pentru soluționa-, rea justă și durabilă, cu participarea și in interesul popoarelor, a problemelor cardinale ale omenirii, consecventa cu care șeful statului român acționează pentru înlăturarea pericolului unui nou război și realizarea dezarmării. în primul rind a dezarmării nucleare, spiritul de dreptate de care sint animate propunerile sale privind lichidarea subdezvoltării. instaurarea unei noi ordini economice internaționale, edificarea unei lumi mai bune și mai drepte. El a relevat că. in calitate de. președinte al Adunării Generale a O.N.U., a salutat cu căldură și a dat o inaltă apreciere inițiativei unilaterale a României privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, exprimîndu-și speranța că și celelalte state vor urma exemplul țării noastre.în timpul întrevederii, președintele Nicolae Ceaușescu și-a exprimat din nou satisfacția pentru vizita întreprinsă. pentru caracterul său fructuos, pentru concluziile comune și înțelegerile stabilite cu președintele R.P. Bangladesh, care corespund necesității dezvoltării economice a ce

de dezvoltare ale celor două țări. In această ordine de idei, a fost exprimată convingerea că documen
HUMAYUN RASHEED CHOWDHURY,

ministrul afacerilor externe al R. P. Bangladesh

lor două țări, aspirațiilor de pace și progres ale popoarelor noastre.în cadrul abordării unor aspecte actuale ale vieții internaționale, șeful statului român a subliniat răspunderea deosebită ce revine O.N.U.. ca forum mondial în care sint reprezentate toate statele, rolul deosebit al 

tele încheiate între România și Bangladesh vor aduce o contribuție însemnată la adincirea prieteniei și co

țărilor in curs de dezvoltare și nealiniate. al solidarității și unității lor de acțiune în soluționarea situației grave cu care se confruntă omenirea, necesitatea de a se trece, sub auspiciile Națiunilor Unite, la abordarea concretă a rezolvării globale a problemelor subdezvoltării, care să 

laborării dintre popoarele țărilor noastre, la cauza păcii și înțelegerii internaționale.

creeze condiții pentru progresul si propășirea tuturor popoarelor lumii și asigurarea înaintării lor pe calea dezvoltării libere și independente.La întrevedere, care a decurs intr-o atmosferă cordială, a participat tovarășul loan Totu, ministrul afacerilor externe.
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O politică profund revoluționară, pentru om, pentru toți fiii
țării, o politică a respectului și prieteniei intre popoare

LA ÎNCHEIEREA INVĂȚĂMINTULUI POLITICO - IDEOLOGIC LA SATE 

învățămintele anului trecut - 
în prim-planul convorbirilor recapitulative

Pe drumul adevărului și dreptățiiSîntem mîndri de mărețele înfăptuiri revoluționare pe care le-a cunoscut țara noastră în anii socialismului șl îndeosebi In epoca de glorii numită eu respect și recunoștință „Epoca Ceaușescu", perioada afirmării depline a geniului creator al poporului. Sentiment firesc împărtășit de toți fiii patriei, indiferent de naționalitate — români, maghiari, germani — pentru că aceste grandioase ctitorii s-au înălțat prin eforturi comune, în numele unor idealuri comune și pentru un viitor comun cit mai luminos.Muzeul Unirii din Alba lulia păstrează la loc de cinste un vast patrimoniu arheologic șl istoric care ilustrează cu prisosință vizitatorului. dar șl cercetătorului, mal bine de două milenii de existență a poporului nostru pe aceste plaiuri. Era normal ca aici, in Apoulon-ul dacic și mai apoi Apullum-ul roman, la Alba lulia, care a aniversat în urmă cu mai bine de un deceniu 2000 de ani de existență, urmele arheologice să ateste existența din negura vremurilor a unei populații deosebit de active, nucleul în jurul căruia s-a constituit in secolele VIII—X o formațiune statală cunoscută sub numele de voievodatul de la Alba lulia. Ultimele descoperiri arheologice, din perimetrul unor mari construcții contemporane, au adus noi dovezi ale existenței neîntrerupte in acest centru a unei numeroase populații sedentare a cărei necropolă a fost cercetată de colectivul muzeului nostru. Nu este întîmplător faptul că acest oraș al Transilvaniei a rămas un mare centru, spre care au gravitat interese și evenimente deosebit de însemnate din istoria românilor. Mihai Viteazul a stabilit aici, la Alba lulia, capitala țărilor române reunite sub sceptrul său în anii 1599—1600, confirmînd prin acest măreț act evoluția firească a dezvoltării istorice. Unirea Țărilor române realizată de Mihai Viteazul, în consens cu realitățile și
0 viață liberă, in deplină unitateOrașul nostru, Săcele, a luat naștere prin unirea „celor 7 sate" locuite timp de veacuri, in deplină înțelegere și armonie, de români și maghiari. Actualul oraș Săcele este insă rodul politicii înalt umaniste a partidului și a statului nostru, de amplasare rațională, armonioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țârii. Au fost create puternice unități economice, industriale și agricole, printre care întreprinderea ,,Electroprecizia“, unitate reprezentativă ă Industriei noastre. Luna aceasta se vor împlini 30 de ani de la crearea primelor 4 unități agricole cooperatiste care, mai tîrziu, s-au unit în- tr-o singură mare și puternică unitate agricolă de producție. Anii socialismului au însemnat pentru unitatea noastră și pentru întregul oraș Săcele anii unor mari prefaceri, care au schimbat din temelii viața locuitorilor lui. Este suficient să amintesc că unitatea noastră și-a sporit averea de la 14 la 60 milioane lei, producția globală — de la 16 la 56 milioane lei, iar efectivele de animale s-au dublat. Pentru rezultatele obținute în acești ani unitatea noastră a fost distinsă în mai multe rînduri cu ordine și medalii.Prefacerile înnoitoare pe care

La Arad, în cadrul Casei de cultură a municipiului, ființează, din anul 1969, două formații de teatru popular : una în limba română, alta in limba maghiară. Iar elementele comune ale celor două formații artistice de amatori nu rezidă doar in locul comun de desfășurare a activității. Ambele au o activitate bogată, confirmată de premiile dobîndite de-a lungul anilor, ambele sînt o prezență tot mai activă în mijlocul oamenilor muncii din municipiul și județul Arad, dar și din țară. Și le mai leagă pe cele două formații, nu în ultimul rînd, o largă colaborare, deplasările făcute în comun în județ, în țară și chiar în străinătate, un permanent schimb de experiență, limbajul comun al artei, al prieteniei, al democrației culturii și al umanismului socialist, atit de adine înrădăcinate în societatea românească de azi.Teatrul popular în limba română, plecînd de la „concurența" pe care i-o face Teatrul de stat din Arad, are un specific limpede și net delimitat : este un teatru de tineret, dacă se poate spune așa, atit prin faptul că vîrsta artiștilor amatori este cuprinsă între 18 și 30 de ani, cit și prin deschiderea spre un teatru experimental, spre repertorii mai puțin jucate pe scenele ..mari". Acest lucru se înțelege și mai bine trecind in revistă o parte din textele puse in scenă de-a lungul anilor, dintre care am reținut „Surîsul Hiroshimei", după Eugen Jebeleanu, text și regie de Florin Ernescu, „Paracliserul" de Marin Sorescu, piese într-un act ale lui Ion Băieșu, „Cuibul" de Tudor Popescu, „Bulgărele de aur" de Gheorghe Schwartz, „Stelele sint galbene" de Attila Zsnorovszky. Și cu toate că artistul amator nu încearcă să-1 concureze pe cel profesionist, în sensul suprapunerii repertoriului, el are curajul de a aborda și clasicii — vezi reușitele spectacole cu „Omul cu floarea în gură" de Pirandello sau „Ursul și cererea în căsătorie" de Cehov.Cert este că teatrul popular In limba română, prin activitatea sa, prin numeroasele spectacole prezentate la sediul casei de cultură, într-o modernă sală de 180 locuri, într-o altă sală mai mică, de numai 37 locuri (un adevărat atelier- 

tendințele istorice, a fost recunoscută în acele vremuri de către secuii și sașii din Transilvania, care i-au fost unii dintre cei mai credincioși aliați. Gindul unirii a continuat să viețuiască și mai departe in conștiința românilor ca unul dintre factorii de progres economic, social și național. Pe măsura afirmării tot mai puternice a conștiinței naționale, evenimentele istorice care au urmat — răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan, apariția programului de luptă națională „Suplex libellus valacho- rum“, revoluția de la 1848 pe fundalul căreia a strălucit personalitatea lui Avram Iancu, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 — constituie momentele de virf ale unei mărețe epopei care in zilele noastre cunoaște o luminoasă împlinire.Pot fi aceste fapte ignorate ? Poate un cercetător de bună credință să nu țină seama de ele, golind astfel istoria ținui popor de marile ei adevăruri ? O lucrare de istorie oricit de voluminoasă ar fi, chiar și cu girul împrumutat de o academie de științe, ignorind orice argumentație științifică, nu este altceva decit o însăilare care nu poate schimba cursul istoriei. Iar o asemenea încercare o respingem cu hotărire și demnitate. Trecutul unui popor, istoria sa nu pot fi ajustate după placul nimănui. Lecția istoriei se învață și se ține minte în semnificația ei, care luminează viitorul.Argumentul cu care răspundem astăzi unor asemenea nedemne încercări îl constituie realitățile contemporane ale patriei, munca și bucuriile comune pe care le im- părțim frățește toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate. Istoria nu poate fi întoarsă înapoi din drumul ei, clădit pe adevăr și dreptate.
Dr. Gheorqhe ANGHEE directorul Muzeului Unirii din Alba lulia

le-a cunoscut orașul Săcele sînt o expresie elocventă a politicii înalt umaniste a partidului și statului nostru, de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor și localităților țării. dind astfel posibilități egale de afirmare personalității creatoare a tuturor fiilor patriei.Pe mine, ca și pe concetățenii mei, ne-au mîhnit răstălmăcirile unor cercuri și personalități de peste hotare Care încearcă să defăimeze aceste cuceriri istorice ale ponorului român, să denatureze realitățile din țara noastră, politica națională a Partidului Comunist Român. Este vorba de încercările unor cercuri și personalități din străinătate care urmăresc a se amesteca în treburile interne ale României socialiste, a provoca și Întreține disensiuni, care să ducă la subminarea prieteniei și colaborării intre popoare.Noi. care în vremuri apuse de mult am simțit roadele amare ale unor asemenea încercări, le recomandăm acestor zeloși „teoreticieni" să-și vadă de treburile lor interne și să nu-i frămînte soarta naționalităților din România pentru că această soartă ne-o decidem noi singuri aici. în deplină frăție cu frații noștri români.

studio al artistului amator, unde se organizează interesante acțiuni cu instructorii din județ, spectacole urmate de dezbateri etc.), dar mai ales în mijlocul oamenilor muncii, pe scene din întreprinderi, din cluburi, școli, cămine culturale, a ciștigat prestigiu artistic și un public fidel.- Este meritul acestor inimoși artiști amatori care, după orele de muncă din întreprinderi și instituții, se dedică cu pasiune, dar și cu talent, teatrului. Amintim aici numele lui George Trușcă, muncitor la întreprinderea de vagoane. Elena Tărău, textilistă la U.T.A., Simion Todoca, mașinist la Teatrul de stat, Irina Cătană, 
Mesaje ale încrederii 

în oameni
muncitoare la cooperativa „Arta meșteșugarilor". Dana Dăescu, Gheorghe Moraru, Nicolae Ianc, Nicolae Merce — regizorul tehnic, Mihai Cozma, regizorul formației. Despre seriozitatea cu care se muncește, despre chemarea artistică a acestor tineri vorbesc rezultatele bune obținute prin participarea lor la toate edițiile Festivalului național „Cintarea României", prin premiul II pe țară obținut, la ultima ediție, cu spectacolul „Cocorii sufletului nostru" de Tudor Popescu, în regia Elenei Drăgoi (care a primit și premiul II pentru regie).în cadrul actualei ediții a Festivalului național „Cintarea României", Teatrul popular din Arad a participat la bienala de creație și interpretare a teatrelor populare de la Slănic-Moldova, în iulie 1986, unde a obținut premiul al III-lea cu piesa „Stelele sint galbene" de A. Zsnorovszky.Teatrul popular în limba maghiară își definește și el programul, in funcție de posibilitățile sale de abordare, dar ținind seama și de prezenta periodică la Arad a tea

în numele cooperatorilor, al tuturor locuitorilor orașului imi exprim întreaga adeziune la magistrala cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană. Vom face tot ce ne stă în putere pentru a con
Condiții egale de muncă 

și învățăturăCadrele didactice și studenții de Ia Institutul politehnic „Traian Vuia" din Timișoara, asemenea tuturor oamenilor muncii, elevilor și studenților din învâțămîntul românesc, depun eforturi susținute pentru a traduce in viață prețioasele idei, tezele și orientările cuprinse in magistralele cu- vintări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în forumurile de partid, de stat și ale democrației noastre muncitorești revoluționare, sarcinile de mare răspundere ce revin invățămintului și științei din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului și ale Con- fresului Științei și Invățămintului. ntegrarea invățămintului cu cercetarea și producția, metodă originală inițiată de conducătorul partidului și statului nostru, constituie, alături de modernizarea bazei materiale a invățămintului superior, calea formării și pregătirii temeinice a tinerilor specialiști, capabili să răspundă noilor cerințe ale dezvoltării intensive economico-socia- Ie, exigențelor științei și tehnicii moderne. La Institutul politehnic din Timișoara, mii de studenți sînt atrași in fiecare an in activitatea de cercetare, unde, alături de dascălii lor, se ocupă de soluționarea unor teme de mare actualitate și cu deschidere spre viitor. în această muncă comună se îmbină elanul creator, caracteristic tinereții, cu experiența și cunoștințele profunde ale cercetătorilor maturi, astfel incit, pe de o parte, această activitate este parte integrantă a procesului instructiv-educativ, iar pe de altă parte contribuie la rezolvarea unor probleme majore ale industriei românești. Pentru a traduce în faptă menirea pedagogică a actului de cercetare științifică este nevoie de o amplă și susținută muncă de educație politică, revoluționară și patriotică, în măsură să convingă tî- năra generație că numai pe meleagurile patriei natale te poți forma și dezvolta ca om, îți poți împlini personalitatea. în acest sens, avem înalta misiune de a forma tineretul studios în spiritul dragostei față de patrie, față de partid, față de cauza socialismului și comunismului în România, față de trecutul glorios al poporului român.în lumina exigențelor actuale impuse de mersul mereu înainte al societății socialiste in patria noastră, trebuie să înarmăm tinerii nu numai cu tezele generale despre socialism și comunism, dar și cu cele mai noi cuceriri ale științei în toate domeniile. Avem asigurate toate condițiile pentru a forma specialiști cu înaltă calificare ai societății socialiste multilateral dezvoltate. Dispunem de spații de învă- țămînt, de laboratoare și ateliere moderne, de un puternic șl competent corp didactic. De aceste condiții se bucură toți studenții noștri, fără deosebire de naționalita

trelor de stat în limba maghiară din Timișoara și Oradea. „Cu toate acestea, ne spune Attila Zsnorovszky,' animatorul formației de teatru, în toți acești 18 ani de existentă, în fiecare luni. Ia sediul casei de cultură, reușim să prezentăm spectacole în fața unei săli de multe ori plină pînă la ultimul loc. In medie, spectacolele noastre se joacă de peste 20 de ori". Repertoriul este alcătuit din lucrări ce aparțin literaturii române și literaturii maghiare din România, dar abordează și autori străini. Aici au fost puse în scenă „D-ale carnavalului" de I. L. Caragiale, o piesă jucată cu succes, și care a 

obținut premiul pentru regie la bienala „Caragiale" din 1971, „Un. leagăn pe cer", de Siito Andrâs, „Evadarea", de Leonida Teodores- cu, „La revedere, domnule șef de gară", de Bajor Andor, „Umor la masa de birou" de Zagoni Attila, dramatizare după roman, „Domnule doctor" de Molnar Ferenc (care a fost jucată de peste 50 de ori) etc.Dacă teatrul popular în limba română este unul al tinerilor, cel în limba maghiară cuprinde artiști amatori intre 20 și 74 de ani. Astfel, Rigler Margareta a debutat cu aproape 60 de ani in urmă pe scena căminului cultural al meseriașilor din Arad, unde astăzi este teatrul de marionete, Doka loan este un fost actor profesionist, acum pensionar. Katona Adalbert este maistru la „Arădeanca", Szomoru Ladislau, strungar la I.A.M.M.B. Arad, Kiss Carol, ziarist, Kovacs Nagy Borbala, asistentă de farmacie, Tormax Francisc, forjor la I.V.A. etc. Sînt, în total, 17 artiști amatori, inimoși, care desfășoară o activitate de ținută, fiind mereu prezenți in mijlocul oamenilor muncii din Arad, Zerind, Satu Nou, 

solida șl înmulți cuceririle revoluționare ale poporului nostru, pentru fericirea și bunăstarea patriei noastre iubite, Republica Socialistă România.
BALINT Andreipreședintele Cooperativei agricole de producție Săcele, județul Brașov 

te, fapt ce ilustrează deplina egalitate in drepturi pe care o au toți cetățenii patriei noastre. Marile transformări structurale produse în procesul construcției socialiste din țara noastră, cu deosebire în perioada de după ‘Congresul al IX-lea, politica națională științifică promovată de Partidul Comunist Român, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au constituit baza trainică a soluționării in spiritul concepției revoluționare despre lume și viață a problemei naționale în România, a asigurării unei egalități reale în drepturi între toți cetățenii patriei, a întăririi unității și frăției tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.Respingem cu hotărire orice teorie și încercare din afara țării de a denatura realitățile din patria noastră. Spunem răspicat celor care propagă astfel de idei că patria noastră, România socialistă, asigură tuturor fiilor săi egalitate deplină in drepturi, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex, drepturi înscrise în carta fundamentală a tării. Constituția României socialiste.Noi, toți cei ce facem parte din colectivul de muncă și învățătură al politehnicii timișorene, avem vii în minte prețioasele indicații cu privire la activitatea noastră prezentă și viitoare, primite din partea ctitorului invățămîntu- lui românesc modern, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, om de știință de renume mondial, care ne-au făcut deosebita cinste de a vizita institutul nostru în mai multe rinduri. Doresc să exprim, de aceea, întreaga adeziune a tuturor oamenilor muncii, a tuturor studenților de la Institutul politehnic din Timișoara, fără deosebire de naționalitate, la politica clarvăzătoare. internă și internațională, a partidului nostru, precum și angajamentul de a acționa, alături de specialiștii din producție, în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Co- nțitetului Politic Executiv din 20 februarie, pentru ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor, pentru reducerea consumurilor materiale și energetice, pentru aplicarea cuceririlor științei în sfera producției materiale în vederea progresului general al economiei, al patriei. Printr-o muncă de înaltă competență, desfășurată cu abnegație și spirit revoluționar, vom contribui în măsură tot mai mare la formarea de noi cadre de specialiști, buni cetățeni și buni pa- trioți, la ridicarea științei și învă- țămîntului românesc pe noi trepte de progres.
Prof. dr. Inq. Helmut THE1L Institutul politehnic „Traian Vuia" Timișoara

Dorobanți, Iratoșu, Ghioroc, Pîncota și din afara județului — Petroșani, Petrila, Lupeni, București, Brașov, Oradea, Lugoj, Timișoara, Zalău — și chiar în străinătate, in R.P. Ungară, județul Bekes, unde a dat spectacole și Teatrul popular în limba română.Fie și numai simpla enumerare a localităților în care acești artiști amatori au susținut spectacole este suficientă pentru a contura convingător imaginea unei activități susținute. împlinită din punct de vedere artistic. Nu putem însă omite numeroasele premii pe care Teatrul popular arădean în limba maghiară le-a obținut de-a lungul anilor, între care, in 1983, premiul II pe țață, la faza finală a Festivalului național „Cintarea României" pentru piesa „La revedere, domnule șef de gară", de Bajor Andor, cînd s-a acordat și premiul special al juriului lui Doka loan, pentru rolul bătrînului. Alte două premii au fost luate de Kovacs Nagy Borbâla, pentru recitare — premiul II în ediția Festivalului național „Cintarea României" din 1981 și premiul I în ediția din 1983. Cu un recital alcătuit din lirica transilvană, Kovacs Nagy Borbala a fost prezentă pe scenele din București, la Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea și alte orașe din tara noastră și peste hotare, la Budapesta, Bruxelles. Dintre gînduri- le animatorilor acestei formații de teatru popular în limba maghiară am mai reținut intenția de a pregăti în viitor seri culturale de amploare. Nimic mai realizabil, fiindcă forțe există : ansamblului folcloric maghiar „Viola" al Casei de cultură a municipiului Arad (care cuprinde 8 perechi de dansatori, o formație de ceterași, o alta de muzică populară și 5 soliști, ajunsă în toate fazele finale ale „Cintării României") I se adaugă puternice formații artistice de amatori care există în toate localitățile din județ cu populație maghiară. Important este că, în română ori în maghiară, pleacă spre public același mesaj al încrederii in oameni, în virtuțile umanismului.
Tristan MIHUTAcorespondentul „Scinteii"

In aceste zile, în organizațiile de partid de la sate au loc convorbirile recapitulative care incheie actualul an de invățămint politico-ideologic. Desfășurate in lumina exigențelor formulate la ședințele Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în cuvintărîle recente ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cele două dezbateri au inscris o contribuție importantă la însușirea qrientărilor de bază ale politicii agrare a partidului, la creșterea răspunderii fiecărui comunist în îndeplinirea integrală a sarcinilor economice pe 1987 și pe întregul cincinal.Participarea la cele două dezbateri în multe din unitățile județului, de la cooperative de producție la stațiuni de mecanizare, de la I.A.S.- uri la asociații cooperatiste pentru creșterea animalelor ne-a prilejuit o serie de constatări concrete, dar și concluzii cu valabilitate mai largă. Vom insista asupra cîtorva aspecte din această a doua categorie.Județul Ialomița iși propune în a- nul acesta să realizeze producții mari la toate culturile, care să-i permită să candideze cu șanse sporite la obținerea înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Condițiile naturale, producțiile obținute in diferite unități, experiența acumulată de multe colective — acestea și altele — sș constituie în argumente temeinice că o asemenea performanță poate fi atinsă. ..Avind în vedere a- cest obiectiv central al muncii noastre — ne spunea tovarășa Constanța Czerwinschi, secretar al Comitetului județean de partid Ialomița — am o- rientat astfel convorbirile recapitulative incit dezbaterile să asigure însușirea temeinică a problemelor teoretice, a concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu privitoare la noua revoluție agrară. Așa cum arată viața, lărgirea orizontului de cunoaștere a lucrătorului din agricultură nu numai în sensul perfecționării pregătirii profesionale și tehnice, dar și în ceea ce privește ridicarea nivelului său de înțelegere, a capacității de interpretare este o condiție esențială a înfăptuirii noii revoluții în agricultură. In același timp, acționăm ferm ca pe agenda convorbirilor să figureze la loc de frunte dezbaterea și însușirea învățămintelor desprinse din experiența anului trecut, a cerințelor care asigură. în momentul de față, progresul calitativ al activității din. fiecare unitate. O sarcină practică, cum este înfăptuirea cerințelor noii revoluții agrare, solicită o abordare practică, examinarea cu a- tenție a cauzelor răminerilor in urmă, a decalajelor care se mențin intre unități, a producțiilor aflate mult sub posibilități dintr-o serie de cooperative".Prima constatare care s-a impus în urma participării la mai multe convorbiri recapitulative este atenția deosebită acordată unei probleme
( SĂNĂTATE Șl ODIHNĂ IN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE

Azi, 
despre 

SOVATASovata : una dintre cele mai renumite stațiuni balneoclimaterice din România și din lume, cu program non-stop, 365 din 365 de zile ale anului.Sovata : un imens parc natural, înconjurat de păduri seculare, cu aer curat și puternic ozonat, cu ierni blinde și veri răcoroase, cu un bioclimat de cruțare și o liniște reconfortantă.Sovata : o stațiune situată pe un munte de sare ; stațiunea celor cinci lacuri, intre care Lacul Ursu, helioterm, întins pe 40 hectare și cu adîncimi pînă la 20 de metri, este un monument al naturii, unic nu numai in țară, ci și in Europa.Sovata : stațiune cu factori naturali de o deosebită valoare terapeutică, între care apele cloruroso- dice de mare concentrație și nămolul bogat in substanțe organice și chimice din propriile lacuri.Acestor succinte caracteristici le adăugăm precizările pe care ni Ie-a făcut, la fața locului, doctorul Eugen Țereanu, medicul-sef al stațiunii :— A vorbi acum despre faima stațiunii Sovata, care a făcut înconjurul țării și al lumii, de secole întregi, ar fi de prisos. Dar trebuie subliniat faptul că abia in ultimele două decenii, răstimp în care au fost construite aici hoteluri in stare să satisfacă cele mai pretențioase cerințe și o bază de tratament cu o dotare de prim rang, Sovata a devenit, cu adevărat, o stațiune competitivă cu oricare alta, de profilul ei, din orice țară, inclusiv sub raportul eficienței terapeutice. De-a lungul anilor, de cînd lucrez aici, împreună cu colaboratorii mei, medici de înaltă specialitate, cu care am urmărit și urmărim cu consecvență, prin observații directe și cercetări în domeniu, eficiența tratamentelor efectuate la Sovata, pot să afirm că aceasta întrece uneori pînă și cele mai optimiste așteptări ale noastre. Și eficiența tratamentului este aceeași, pe tot parcursul anului, dar mai ales în această perioadă, în așa-numitul „extrasezon", cînd e mai puțină a- glomerație, mai multă solicitudine din partea întregului personal medical și mai mult răgaz în efectuarea optimă a tuturor procedurilor prescrise unui pacient sau altuia. Baza noastră de tratament — repet, excepțional dotată — aflată în hotelul de cură „Sovata" are legături directe, prin coridoare și pasaje acoperite, cu alte trei hoteluri Ia fel de moderne și confortabile — „Făget", „Brâdet" și „Aluniș". Pe bună dreptate, Sovata a fost denumită și o „stațiune a familiei", în- trucit aici efectuăm tratamente Împotriva sterilității și a unor a- fecțiuni ginecologice. Dar la Sovata vin pacienți de toate vîrstele, pentru tratarea unor afecțiuni reumatismale. posttraumatice, neurologice periferice, endocrine, cardiovasculare, metabolice, de nutriție sau boli profesionale. La dispoziția lor se află aparatură și instalații perfecționate pentru toate serviciile de 

centrale a progresului agriculturii ia- lomițene : eliminarea diferențelor mari de producție existente intre u- nitățile din cadrul județului și intre echipele și brigăzile aceleiași unități. Seriozitatea cu care au fost analizate aceste probleme a exprimat și nivelul inalt la care a funcționat spiritul critic și autocritic, exigența in examinarea propriei activități. „în județ avem multe unități bune și foarte bune — spunea în cadrul dezbaterilor recapitulative șefa de echipă Elena Irimiâ, de la C.A.P. Țăndă- rei. Dar producția medie este trasă în jos de alte unități, printre care și a noastră. Si. la sfirșit, cind vom trâge linie Să adunăm, pentru a se vedea cine urmează să ia titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare", această medie contează, nu producția obținută doar de cooperativele fruntașe".
însemnări din județul 

Ialomița

Este demn de subliniat că dezbaterile din invățămint in jurul acestei probleme au beneficiat și de material documentar întocmit de cabinetul județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă. Grafice, scheme înfățișau sugestiv aceste diferente, arătînd. totodată, cu cît ar fi crescut, la nivelul întregului județ, producția de cereale dacă unitățile care au obținut recolte slabe reușeau să.crească nivelul producției la hectar chiar și cu 100 de kilograme. O creștere ușor de realizat, care pe ansamblul județului ar fi asigurat importante producții suplimentare. în alte unități, cum ar fi Grindu, Girbovi. Gheorghe Doja. Smirna, Miloșești și Scînteia, această idee a fost concretizată cu propria experiență, cu propriile realități. Pentru că la asemenea unități, intre ferme există diferențe de producții in valoare de 1 000 kilograme la porumb, 800 kilograme la grîu. 600 kilograme la floarea-soarelui și 6 000 kilograme Ia sfecla de zahăr la hectar. Chiar și la unități fruntașe, rezervele de creștere a producției — și nu este vorba, după cum se vede, de rezerve mici — se află in propria grădină și trec uneori mai puțin observate. Iată de ce, așa cum au conturat și dezbaterile din convorbirile recapitulative. apropierea producțiilor realizate, nivelarea în sus a acestora reprezintă principala cale de realizare a sarcinilor și angajamentelor asumate.Programul dezvoltării agriculturii ialomițene implică anul acesta o serie de acțiuni de mare amploare, care angajează practic toți lucrătorii din agricultură. Este vorba de mărirea suprafeței irigate cu 37 000 hectare, executarea unor lucrări de desecare 

fizioterapie, electroterapie, hidrote- rapie și kinetoterapie, băi calde cu apă minerală sărată extrasă din lacuri, împachetări cu nămol, saună, săli de gimnastică medicală și altele.— Ce noutăți va înregistra în anul 1987 tratamentul la Sovata ?— Creșterea salinității apei din Lacul Ursu ne va permite, în acest an, să utilizăm băi de concentrație crescută, cu efecte sporite în afecțiunile reumatismale. Totodată, preconizăm să folosim, mai mult decit pînă acum, în cadrul profilaxiei, metoda combinată a factorilor naturali cu cei ai mișcării, in scopul prevenirii afecțiunilor reumatismale, predominant degenerative. Precizez, de asemenea, că, o dată cu acțiunea de modernizare a bazei de tratament de la Lacul lirsu, vom extinde aplicarea noilor extracte din plante „medicinale obținute Ia laboratorul galenic din Tirgu Mureș, cu efecte deosebit de favorabile în nevroze și afecțiuni reumatismale.Despre eficiența tratamentului in stațiunea Sovata ne-au vorbit mulți dintre oaspeții aflați aici, în această perioadă.Celestina Untan. educatoare din orașul Reșița : „Vin de mai mulți ani la Sovata și pot să vă spun că, 0e fiecare dată, am plecat de aici cu sănătatea refăcută, cu mai mult optimism și putere de muncă, fapt ce m-a ajutat să-mi îndeplinesc in condiții dintre cele mai bune profesiunea mea de educatoare. Mulțumesc întregului personal medical pentru grija și atenția cu care sint înconjurați toți cei care vin la Sovata".Soetisch Ingrid din Koln, R. F, Germania : „Faptul că mă aflu pentru a patra oară in minunata stațiune Sovata, pentru tratarea unei mai vechi afecțiuni reumatice, este o dovadă că, aici, nu numai cadrul natural de excepție este îmbietor și îți creează o anume 

pe alte 17 000 hectare, precum și cîș- tigarea pentru agricultură a unei suprafețe de 6 500 hectare, prin punerea in valoare a unor terenuri cu exces de umiditate, sărăturate, prin îngustarea drumurilor tehnologice și eliminarea celor inutile. La toate a- cestea se adaugă angajamentul luat de organizația județeană in fața conducerii partidului ca pe întreaga suprafață cultivată cu porumb să realizeze producția prevăzută pentru a- cordarea înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Sint acțiuni care sporesc considerabil partea de intervenție a colectivelor, calitatea muncii lor în realizarea obiectivelor amintite.Pornind de la această realitate, secția propagandă a comitetului județean a întocmit o serie de materiale documentare care s-au dovedit de mare utilitate în dezbateri. în cunoașterea sarcinilor ce revin fiecărui colectiv. Materiale ce relevă, de pildă. că în anumite zone care au beneficiat, de irigații, producțiile nu numai că nu au crescut corespunzător, dar uneori s-au situat la nivelul celor obținute în zone neirigate ; sau că în zootehnie cooperative care dispun de animale cu calități biologice asemănătoare, de condiții egale obțin rezultate diferite. Beneficiind de a- ceste materiale, de alte date și fapte aduse în discuție de către propagandiști, cele mai multe din dezbaterile recapitulative (cum au fost cele care au avut Ioc la C.A.P. Andrășești, Vlădeni) au detașat concluzia clară că este foarte important ca sarcinile concrete ce revin colectivelor, diferitelor formații de lucru să fie cunoscute din timp. Dar și mai important este ca fiecare comunist, fiecare cooperator să se angajeze în traducerea lor in viață — aspect hotărîtor pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare a agriculturii ialomițene. Este demn de relevat că, în cadrul dezbaterilor recapitulative, preocuparea pentru cunoașterea și însușirea sarcinilor concrete s-a împletit strins cu cea pentru stimularea răspunderii, pentru mobilizarea oamenilor ia înfăptuirea acestor sarcini — îndatorire de cea mai mare importanță a muncii de propagandă, a întregii activități de partid.în cadrul dezbaterilor, ca un numitor comun, a fost subliniată convingerea că de modul cum se va desfășura apropiata campanie de primăvară — de la temeinica ei pregătire la calitatea lucrărilor, la respectarea strictă a prevederilor agrotehnice — vor depinde. In primul rînd. rezultatele ce vor fi obținute. Concluzia a fost pretutindeni aceeași : calitatea muncii va da măsura răspunderii cu care comuniștii, toți lucrătorii ogoarelor se implică in realizarea unor producții cît mai mari. în înfăptuirea noii revoluții agrare.
Mlhal VIȘOIUcorespondentul „Scinteii*

stare de optimism, de dragoste de viață, ci însuși tratamentul, asigurat de cadre medicale de o înaltă competență profesională și cu multă căldură umană. Intrucît, cu fiecare nou tratament m-am simțit mai bine, voi reveni și în viitor cu plăcere la Sovata, stațiune pe care am recomandat-o, de altfel, și compatrioților mei".Aceleași impresii de neuitat ne-au împărtășit și alți oaspeți care au venit pentru prima dată la Sovata, cu bilete procurate prin întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București. Prin aceeași întreprindere, ca și prin agențiile tuturor oficiilor județene de turism se pot procura, la tarife a- vantajoase, bilete pentru stațiunea Sovata, durata pentru care optează și ziua plecării puțind fi stabilite potrivit preferințelor fiecărui solicitant. Despre noutățile de ultimă oră pe care le vor găsi la fața locului ne-a vorbit directorul stațiunii, Petru Nașca :— Au fost modernizate 15 vile, acum de confort sporit, s-a reame- najat plaja lacului „Ursu", sistemul de alimentație s-a îmbunătățit, iar cei cu suferințe hepatobi- liare și metabolice vor avea la dispoziție un regim alimentar pe măsura cerințelor și recomandărilor medicale. O atenție deosebită vom acorda copiilor pacienților și ai turiștilor, cărora le-am asigurat toate condițiile pentru participarea la programe educative și jocuri distractive adecvate vîrstei lor.Așadar,Sovata : una din cele mal frumoase și mai solicitate stațiuni de către oameni ai muncii din toată țara șl oaspeți din toată lumea.Sovata : un nume de renume, pe care și-1 onorează, deopotrivă, ca oază de sănătate și odihnă.
Petre POPA 
Gheorqhe GIURGIU
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru mesajul pe care mi 1-ati transmis cu ocazia survolării teritoriului Statului Bahrein, în drum spre India. Mesajul îmi oferă plăcerea să vă adresez sincerele mele salutări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de continuă prosperitate pentru poporul prieten din România.
ISSA BIN SALMAN AL KHALIFA

Emirul Statului Bahrein

ADUNĂRI FESTIVE
cu prilejul sărbătoririi a 65 de ani de la crearea U.T.C. 

si a trei decenii de la înființarea U.A.S.C.R.» •In cadrul amplei suite de manifestări organizate cu prilejul sărbătoririi a 65 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist și a trei decenii de la înființarea Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, in orașele reședință de județ s-au desfășurat adunări festive consacrate acestor momente de excepțională însemnătate în istoria mișcării democratice, progresiste și revoluționare de tineret din patria noastră.Au participat primii secretari ai comitetelor județene de partid, membri ai Biroului Comitetului Central al U.T.C., activiști de partid, ai U.T.C. și A.S.C., tineri muncitori, țărani, elevi, studenți, precum și veterani ai mișcării comuniste, de tineret și studenți.Adunări festive au avut loc. de asemenea, în centre universitare ale țării.Cu acest prilej au fost reliefate bogatele tradiții ale organizării politice și luptei revoluționare a tineretului din România, contribuția sa însemnată la împlinirea marilor aspirații de dreptate socială, libertate națională și progres ale poporului.Participanții au evidențiat strălucita activitate revoluționară desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în rindurile mișcării comuniste de tineret, contribuția sa determinantă la reorganizarea Uniunii Tineretului Comunist, la mobilizarea maselor largi de tineri în lupta împotriva dictaturii mili- taro-fasciste și a războiului, pentru apărarea integrității și suveranității patriei, pentru victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperiallstă, pentru edificarea cu succes a societății socialiste și comuniste pe pămintul României. A fost subliniată importanța concepției științifice, profund originale a secretarului general al partidului cu privire la locul și rolul tineretului in societatea noastră socialistă, care a făcut ca însăși istoria Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România să fie indisolubil legată de numele și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Relevînd că perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidu.lui, epocă de autentică renaștere națională, de cutezătoare ascensiune a României pe noi trepte de progres și civilizație, a generat* prefaceri fundamentale și in rindul tineretului, alorganizațiilor sajp. revolut ippșre, ,c<ti ;. care au luat cuvintul in cursul adunărilor au subliniat că încrederea acordată de partid, de secretarul său general determină o tot mai activă

implicare a tinerei generații In sferele hotărîtoare ale muncii pentru înfăptuirea progresului multilateral al țării, participarea sa plenară la • efortul constructiv al întregului popor.în cadrul adunărilor festive au fost înmînate diplome de onoare și insigne jubiliare unor militanți ai mișcării comuniste de tineret și stu- denti din țara noastră, cadre ale Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.într-o atmosferă entuziastă, tinerească, de puternică angajare patriotică, revoluționară. partici- panții la adunările festive au adresat telegrame tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.în telegrame sint exprimate sentimentele de profundă dragoste și prețuire, de aleasă recunoștință ale tinerei generații a patriei față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. îndrumătorul și prietenul apropiat al tineretului. a cărui pilduitoare viață și activitate revoluționară sint consacrate progresului și prosperității României. întăririi independenței și suveranității sale, bunăstării și fericirii națiunii noastre socialiste. înfăptuirii pobilelor idealuri de pace, înțelegere și colaborare internațională. S-a dat glas și cu acest prilej legămîntului ferm al tinerei generații din România de a-1 urma cu credință neabătută pe secretarul general al partidului in măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României spre culmile luminoase ale comunismului.Semnatarii telegramelor au exprimat un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și ' savant de largă recunoaștere internațională. pentru contribuția de seamă adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, la înflorirea științei. învătămîntului, artei și culturii românești, pentru grija permanentă manifestată față de dezvoltarea și modernizarea procesului de educare și pregătire a tinerei generații.Exprimînd hotărîrea uteciștilor, a studenților • comuniști, a tuturor tinerilor patriei de a urma neabătut politica partidului și statului nostru, telegramele dau glas ' angajamentului lor solemn de a sluji necondiționat, cu înaltă abnegație comunistă patria, partidul și poporul, -de*-*»*-* apăra cuceririle istorice ale clasei noastre muncitoare, de a face totyi pentru înfăptuirea neabătută a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României spre comunism.

Plenara comună 
a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică 
și Sport și a Comitetului 

olimpic românVineri 8-ati desfășurat lucrările Plenarei comune a Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport și a Comitetului olimpic român.La lucrările plenarei a participat ți a luat cuvintul tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Participanții la plenară au exprimat angajamentul de a face totul pentru realizarea sarcinilor ce le revin in perfecționarea activității de educație fizică și sport, de a acționa consecvent pentru eliminarea lipsurilor și neajunsurilor ce se mai manifestă in activitatea sportivă de masă și de performanță-, in vederea îndeplinirii exemplare a orientărilor și obiectivelor stabilite de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, pentru dezvoltarea continuă a mișcării sportive din țara noastră și afirmarea ei tot mai puternică pe plan internațional.Plenara a eliberat din funcțiile de președinte al C.N.E.F.S. și președinte al Comitetului olimpic român pe tovarășul Haralambie Alexa și a ales ca președinte al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport și președinte al Comitetului olimpic român pe tovarășul general-locotenent Gheorghe Go- moiu.
Cu privire la ședința

Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe 

ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia în conformitate cu înțelegerea intervenită, în ultima parte a Junii martie 1987 va avea loc. la Moscova, ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.
tv

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
-rvalul 14 martie, ora 20 — 17 aur

ora 20. In țară : Vreme in incăl- 
treptată. Cerul va fi variabil la 

Început, apoi se va Înnora incepînd din 
vest. Vor cădea ninsori izolate in pri
mele zile, apoi precipitațiile vor fi 
locale, fiind șl sub formă de lapovlță 
șl ploaie, mai frecvente Insă in sud- 
vestul tării. VIntul va sufla slab pină

la moderat, cu unele intensificări tn a 
doua parte a intervalului in sud-vest. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 12 și minus 2 grade, mal 
coborite in primele nopți în depresiuni, 
iar maximele, în general. între minus 
4 și plus 6 grade. Local se va produce 
ceață slabă, iar în sud-vestul țării, izo
lat, condiții de polei. In București : 
Vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi 
variabil la început, apoi se va înnora 
treptat către sfîrșitul intervalului, cind 
vor cădea precipitații sub formă de 
ninsoare, apoi lapovlță și ploaie. Vîn- 
tul va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila Intre 
minus 6 și minus 3 grade, iar cele 
maxime intre minus 1 și plus 4 grade.

13.00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămtnă (parțial 

color) • „De drag șl de dor” — 
melodii populare • Gala desenu
lui animat • Acorduri Inedite
• Drumuri spre belșug. Reportaj
• Farmecul muzicii • Cîntecul 
cuvintelor. Moment poetic • înre
gistrări din festivaluri Internațio
nale • Telesport • Autograf mu
zical

14.43 Săptămîna politică
13,60 închiderea programului
10,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedla (color)
19,50 Visul unei nopți de iarnă (color). 

Divertisment cu Radu Gheorghe 
ți Orchestra Filarmonicii din Plo
iești

20.20 Film artistic. „In căutarea adevă
rului"

21,45 Estrada muzicii ușoare (color)
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE

bonn: Săptămîna culturală 
a Republicii Socialiste RomâniaBONN 13 (Agerpres). — Coralia Popescu transmite : „Săptămîna culturală a Republicii Socialiste România" în R.F. Germania a continuat, vineri, la Bonn, cu manifestări consacrate activității editoriale și artei cinematografice, expresii elocvente ale spiritualității profund originale a poporului român, ale climatului de creație, de o mare diversitate, din țara noastră. La „Stadthaus" a fost inaugurată o expoziție de carte, reunind circa 500 de volume — literatură social-politică, științifică, beletristică. - de artă — apariții de dată recentă ale celor 23 de edituri românești.La loc de fruAte sint prezentate lucrări din vasta operă teoretică și politică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, inestimabilă contribuție la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste. Ia cauza păcii și colaborării în lume. Sint volume din seria „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", precum și cărți ce tratează aspecte definitorii ale gîndirii social-po- litice. filozofice si economice a conducătorului partidului și statu

lui nostru. De asemenea, sint expuse lucrări de inaltă ținută științifică ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. în multitudinea de volume aflate în expoziție se disting lucrări prezentind istoria și civilizația multimilenară a poporului român, precum și volume de prezentare generală a țării noastre și cărți de beletristică originală clasică și contemporană.în alocuțiunile rostite la vernisaj s-a -subliniat că expoziția conferă o semnificație suplimentară săptăminii culturale românești, evidențiindu-se că scriitorii din România oglindesc în operele lor momente definitorii ele multimilenarei istorii naționale, realitățile României socialiste, ce-și găsesc expresie intr-o literatură profund patriotică, de un ales umanism, oare ilustrează gîndurile și năzuințele poporului nostru, iubitor de Înțelegere, colaborare și pace in lume.La vernisaj au luat parte reprezentanți ai municipalității orașului Bonn, ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, ziariști. Seara, la cinematograful „Metropolis" din K61nk a început „Săptă- mina filmului românesc".
ORIENTULNAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a trimis o scrisoare primului ministru libanez, Rashid Karame. in care iși exprimă „grava preocupare" față de situația refugiaților palestinieni din taberele din Liban.Agențiile internaționale menționează că Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), a trimis, la rindul său. o scrisoare secretarului general ai O.N.U. in care cere să fie adoptate măsuri urgente pentru a face față situației grave în care se află, de peste 5 luni, taberele de refugiați palestinieni din Liban, a căror aprovizionare cu alimente și medicamente este blocată de asediul impus de milițiile „Amal".ALGER 13 (Agerpres). — Comunicatul comun, dat publicității Ia Alger, la încheierea vizitei oficiale a

Convorbiri 
tunisiano-libieneTUNIS 13 (Agerpres). — Președintele Tunisiei, Habib Bourguiba, l-a primit, la Tunis, pe Khuwaildi Hu- maidi, oficialitate libiană, în cadrul întrevederii fiind abordate aspecte ale relațiilor bilaterale. Au participat, de asemenea, primul ministru tunisian, Rachid Star, .și. miniștrii de externe și interne.într-o declarație făcută presei după întilnire, emisarul libian a arătat că Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă șl Tunisia au hotărit să deschidă o nouă pagină în relațiile dintre ele, punind baze pentru aceasta ca urmare a clarificării unui număr de factori și puncte de vedere, informează agenția F.A.N.A.După cum se știe, relațiile dintre cele două țări au fost rupte in 1985.

MIJLOCIUregelui Fahd al Arabiel Saudite reafirmă „sprijinul fără rezerve față de lupta poporului palestinian sub conducerea Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.). ca singurul său reprezentant legitim". Cele două țări cer tuturor părților libaneze „să cadă de acord asupra încetării războiului civil și păstrării caracterului arab al Libanului".
r

In consens cu interesele păcii și colaborării in Europa
Erich Honecker a primit pe ministrul-prețedinte al landului SaarBERLIN 13 (Agerpres). — La Berlin a avut loc o intîlnire între Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, și Oskar Lafontaine. ministru-președinte al landului Saar, aflat în vizită in R.D. Germană — relatează agenția A.D.N.în cursul convorbirii, E. Honecker a reafirmat că R.D.G. este gata să negocieze cu U.R.S.S. — după Încheierea unui acord sovieto-ame- rican privind eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa — retragerea sisterrielor de ra

chete cu rază de acțiune mărită amplasate pe teritoriul est-german, a- dăugînd că este de așteptat ca R.F.G. să sprijine aceste propuneri în rîn- dul aliaților săi.E. Honecker și O. Lafontaine au relevat importanța politică a inițiativei P.S.U.G și P.S.D. cu privire la crearea unei zone libere de arme chimice și a unui coridor liber de arme nucleare în Europa centrală, inițiativă care a dovedit că cele două state germane sint în măsură să aducă o contribuție proprie la salvgardarea păcii pe continentul european.
O declarație a cancelarului Helmut KohlBONN 13 (Agerpres). — în perioada actuală există condiții pentru îmbunătățirea considerabilă a relațiilor Est-Vest și, în acest cadru, ameliorarea in continuare a raporturilor dintre R.F. Germania și R.D. Germană își găsește o nouă șansă — a declarat cancelarul vest-german Helmut Kohl, cu prilejul primei reuniuni a noului cabinet, care a

avut loc la Bonn. După cum relevă agenția A.D.N., Kohl a accentuat asupra perspectivelor dezvoltării relațiilor dintre R.F.G. și R.D.G., fapt evidențiat și de mesajul de felicitare ce i-a fost adresat la preluarea noului mandat de cancelar de către președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, Erich Honecker.
Reuniunea extraordinară a Biroului 

de coordonare a mișcării de nealiniereGEORGETOWN 13 (Agerpres). — în capitala Republicii Cooperatiste Guyana au luat sfîrșit lucrările reuniunii extraordinare a Biroului de coordonare al mișcării de nealiniere consacrate analizării situației din America Latină și bazinul Caraibilor — transmit agențiile Prensa Latina și Taniug.Delegații au adoptat „Apelul de la Georgetown", care include un plan de acțiune pentru Înfruntarea crizei economice și politice în regiune. în document se subliniază că pacea, dezvoltarea și democrația în Ame

rica Centrală cer cu necesitate respectarea strictă a principiilor dreptului popoarelor Ia autodeterminare șl neintervenției în treburile interne ale altor state, fiind ferm respinsă amenințarea cu forța sau recurgerea la forță. Totodată, sint salutate demersurile „Grupului de la Contadora" și ale „Grupului de Sprijin" în favoarea soluționării politice șl negociate a crizei centro- americane, precizîndu-se că aceasta este unica alternativă viabilă pentru instaurarea păcii în zonă.
E DE PRESA
scurt

DECLARAȚIA SOVIETO-VIET- NAMEZA dată publicității la încheierea vizitei efectuate în R.S. Vietnam de Eduard Șevardnadzc, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.. relevă perspectivele dezvoltării raporturilor economice dintre cele două țări, mentioned necesitatea aplicării în a- ceastă sferă a unor forme noi de colaborare. în cadrul examinării problemelor majore ale vieții internaționale. s-a acordat atenție situației din zona Asiei și Pacificului. menționează agenția T.A.S.S.

NEPALUL VA SPRIJINI SI ÎN VIITOR INIȚIATIVA DE REUNI- FICARE PAȘNICA A COREEI, fără nici un fel de amestec djn exterior, se arată intr-o scrisoare adresată de ministrul nepalez al afacerilor externe, Shailendra Kumar Upadhayaya, omologului său din R.P.D. Coreeană, Kim Yong Nam. Considerăm că propunerea privind organizarea de convorbiri politice și militare la nivel ridicat între Nordul și Sudul Coreei, prezentată de președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, este o iniția

tivă care slujește acestui scop, se adaugă in scrisoare.PRIMUL MINISTRU AL SPANIEI, Felipe Gonzalez, se va ln- tilni la 16 martie, la Madrid, cu ministrul apărării al S.U.A.. Caspar Weinberger, s-a anunțat din sursă oficială spaniolă, citată de agenția E.F.E. Ministrul american va vizita Spania in cadrul unui turneu in zona „flancului de sud" al N.A.T.O., care va mai include Portugalia, Italia, Grecia și Turcia.DEFICITUL BALANȚEI COMERCIALE A STATELOR UNITE a 
atins 38,4 miliarde dolari in ulti
mul trimestru al anului trecut, in 
creștere cu 3.3 la sută in raport cu 
nivelul trimestrial anterior, s-a 
anunțat, oficial la Washington. Defi
citul total comercial al S.U.A. pe 
ansamblul anului 1986 a fost de 
169,8 miliarde dolari.

L

NEGOCIERILE INDIRECTE PA- KISTANLZO—AFGANE. Purtăto- ■■nil de cuvint. al Ministerului de Eiterne.al Pakistanului a declarat că au fost realizate unele progrese în problemele discutate in cadrul celei de-a treia runde a negocierilor indirecte pakistanezo-afgane_de la Geneva. El a adăugat că . kistanul rămîne optimist în ce privește soluționarea politică a blemei afgane, subliniind că două părți au convenit să revină la tratative in cadrul celei de-a patra funde de negocieri de la Geneva — relatează agenția China Nouă.

Experiențe științifice în Cosmos

Pa-pro- cele

Cosmonauta sovie
tici Iuri Romanenko 
și Aleksandr Laveikin 
și-au încheiat cea de-a 
cincea săptămină de 
activitate la bordul 
complexului științific 
orbital „Mir". După 
cum relatează agenția 
T.A.S.S., in ultimele 
zile membrii echipa
jului au trecut la rea
lizarea unor experien
țe științifice, au mon
tat instalația foto

„Kate-140" și au trans
ferat apa din „cister
nele" navei de trans
port „Progress-30" in 
cele ale stației orbita
le. Au fost încheiate 
pregătirile pentru pu
nerea in funcțiune a 
aparaturii tehnologice 

'modernizate „Koruhd", 
destinată obținerii u- 
nor materiale semi
conductoare cu carac
teristici îmbunătățite, in condițiile lipsei de

grapițație. Vineri, e- 
chipăjul a fost supus 
unui control medical, 
examtnindu-se siste
mul cardiovascular in 
condiții de „efort, fi
zic" pe velo-ergome- 
tru. Potrivit 
telemetrice și 
lui transmis 
bord, starea 
celor doi cosmonauți 
este bună. Zborul com
plexului orbital pilotat 
se desfășoară normal.

datelor 
raporta - 

de la 
sănătăt'i

J
ITINERAR AL PĂCII, PRIETENIEI ȘI COOPERĂRII

• Duminică, 15 martie, se vor desfășura meciurile retur contind pentru sferturile de finală ale Cupelor europene feminine de handbal. La Bacău, in cadrul „Cupei campionilor europeni", echipa locală Știința va primi replica formației A. S. K. Vorwărts Frankfurt pe Oder (R. D. Germană), iar in „Cupa Cupelor", Chimistul Rm. Vilcea va întilni, tot pe teren propriu, echipa iugoslavă Vozdovac Belgrad. Ambele partide vor începe la ora 11.• Uniunea Europeană de Fotbal a respins cererea Federației din Marea Britanie de a ridica suspendarea echipelor engleze din cupele europene de fotbal la ediția 1987—1988. După cum se cunoaște, această interdicție a fost hotărită de U.E.F.A. în urma gravelor incidente provocate de un grup de huligani englezi în luna mai 1985, pe stadionul „Hey- sel" din Bruxelles, cu prilejul finalei „Cupei campionilor europeni" dintre echipele F.C. Liverpool și Juventus Torino, incidente în care și-au pierdut viața 38 de spectatori și alți 500 au fost răniți. Un purtător de cuvînt al U.E.F.A. a declarat că respectiva suspendare va mai fi menținută cel puțin încă un an.• Proba de perechi din cadrul Campionatelor mondiale de patinaj artistic de la Cincinnati a fost ciș- tigată de cuplul sovietic Ekaterina Gordeeva, Serghei Grinkov, urmat de Elena Valova, Oleg Vasiliev (U.R.S.S.). Jill Watson. Peter Op- pegard (S.U.A.), La dansuri conduce

perechea Natalia Bestemianova, Andrei Bukin (U.R.S.S.).• Uniunea Europeană de Fotbal a hotărit ca meciul dintre echipele Besiktas Istanbul și Dinamo Kiev, din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europenij' la fotbal, să se dispute Ia 14 martie. Așa cum se cunoaște, această partidă a fost aminată de 3 ori din cauza ninsorilor și viscolului care au făcut impracticabil terenul din Istanbul. în cazul că nici simbătă arena echipei din Istanbul nu va fi pregătită pentru joc. atunci întîlni- rea va avea loc la Izmir, a anunțat delegatul U.E.F.A. Returul se va disputa, conform programului, la Kiev, in ziua de 18 martie.
ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 13 MARTIE 1987Extragerea I : 17 23 24 49 84 42 35 12 87.Extragerea a Il-a : 75 3 53 71 16 789 73 5.Fond total de cîștigurl : 1 108 861 lei. din care 53 543 lei, report la categoria 1.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare) : Caligula — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Actorul — 18: (sala Atelier): 
Fata din Andros — 14: Cartea lui 
Ioviță — 18 : (sala Studio-99) : Pele
rinaj sentimental : Versuri și imagini
— 16.30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
violoncel — Marin Cazacu. La pian 
Steluța Radu — 18
O Opera Română (13 18 57) : Tosca
— 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Casa cu 
trei fete — 18,30
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala

Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet
— 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Slugă la doi stăpîni — 18
• Teatrul „Nottara” (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovii — 17,30 ;
(sala Studio) : Cinci romane de amor 
— 18.30
• Teatrul Giulești (sala Giulețti, 
18 04 85) : Cum \-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tft- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 18.30 • (sala Vic
toria. 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Ransodia 
română" (13 13 00) : Pe un picior de 
plai — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 15
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 15: 18,30
• Studioul de teatru T.A.T.C. 
(15 72 59) : Baba Hîrca — 18,30

Orașul șerpuiește de-a lungul colinelor, se ascunde printre arbori; ca, în cele din urmă, să lase loc unor spații largi. în care sint amplasate clădiri cu o arhitectură de o mare originalitate, ceea ce conferă Ran- goon-ului, capitala Birmaniei, un farmec aparte. Pe străzile străjuite de magnolii uriașe, de arbori de cauciuc, eucalipți sau tufe de iasomie, istoria se îmbină cu prezentul într-o armonie desăvîrșită. Întîl- nești numeroase și splendide pagode, între care se detașează Shwedagan Pagoda — cel mai, mare monument budist din lume — ce strălucește pe colinele Singuttara de peste 2 500 de ani. Alături de acestea, nu puține și originale clădiri noi — sediul guvernului, Biblioteca de stat, Gara centrală, Muzeul național, diverse fabrici — care vorbesc de prezent, de istoria ce se scrie sub ochii noștri.De-a lungul vremurilor, pe teritoriul Birmaniei s-au așezat numeroase populații. Istoria Ran- goon-ului începe astfel cu două milenii și jumătate in urmă, cind, după cum indică vechile documente, aici a fost întemeiată o așezare denumită Okkala. Din secolul al XI-lea, începe să se vorbească de Dagon, denumire ce se păstrează foarte multă vreme, pină in anul 1755, cind regele Alaungpaya. cucerind Birmania de jos, dăruiește micii așezări numele de Yangon, ceea ce însemnă „sfirșitul conflictului" sau „orașul Păcii", denumire cu profunde rezonanțe simbolice. Un secol mai tirziu, birmanii vor reuși pentru a treia oară să formeze un stat unitar, independent, care însă avea în curînd să stîrnească pofta de dominație a forțelor coloniale engleze din India.Localnicii numesc și astăzi capitala pe vechiul ei nume Yangon. Denumirea de Rangoon este' mai nouă, rămasă din perioada dominației britanice, cind, după anexarea Birmaniei la coroana britanică, orașul devine. In 1885, capitală a întregii țări.Un moment de cotitură în Istoria Rangoon-ului și a Birmaniei îl reprezintă data de 4 ianuarie 1948, cind poporul birmanez iși recapătă independența. întreaga națiune își celebrează in fiecare an, cu respect și recunoștință, eroii căzuți pentru patrie de-a lungul veacurilor, intre care, generalul Aung San, marele conducător al luptei pentru libertate.Anii care au urmat dobîndirii independenței au fost marcați de însemnate prefaceri politice, sociale și economice. în 1962 a fost creat Partidul Programul Socialist Birman, transformat ulterior intr-un partid de masă, care și-a propus intre obiectivele sale : lichidarea

REPUBLICA SOCIALISTĂ A UNIUNII BIRMANE

O țară care își făurește 
o nouă istorie

Suprafață : 678 033 km\Populația : 37 100 000 locuitori (in 
martie 1986).Limba oficială : birmana.Moneda : 1 kyat (K) =• 100 pyas.Capitala : Rangoon.Alte orașe principale : Mandalay, 
Bassein, Pegu, Mulmein, Akyab.Clima : tropicală, puternic influen
țată de musonul de vară, care de
termină precipitații bogate.Organizare de stat : Republică pre
zidențială.Sărbătoarea națională : 4 ianuarie 
(aniversarea proclamării independen
ței, in 1948).

exploatării omului de către om ; crearea unui stat democratic ; dezvoltarea economică planificată ; instaurarea unor relații de tip nou intre naționalități (alături de blr- mani care formează 80 Ia sută din populația țării, conviețuiesc shani, kareni. kachini etc.) ; îmbunătățirea situației maselor populare. Noua constituție a țării, promulgată în 1974, a consfințit actuala formă statală sub denumirea de Republica Socialistă a Uniunii Birmane, din care fac parte șapte state, precum și șapte districte.Pe plan economic, eforturile s-au concentrat spre consolidarea și extinderea sectorului agricol, in care lucrează mai mult de jumătate din populația țării, ca și spre refacerea și dezvoltarea ramurilor extractive, afectate în cel de-al doilea război mondial. Nu au fost lipsite de dificultăți operațiunile de reluare a forărilor petroliere, țițeiul fiind una din cele mai valoroase resurse ale țării. S-au construit noi rafinării,

cea mal importantă fiind situată la Chouk, bogată zonă petrolieră a Birmaniei, în prezent acordindu-se o atenție deosebită exploatării și prospectării terenurilor din alte regiuni cu potențial petrolier. Totodată, s-au depus eforturi pentru exploatarea și a altor bogății naturale, printre care zăcămintele de metale neferoase, ca wolframul, plumbul, zincul, antimoniul, argint, aur, precum și a depozitelor de pietre prețioase (in special safire și rubine).Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a economiei birmane, trecerea in stăpinirea națională a in- dustriilor-cheie și a bogățiilor subsolului, in care prezența străină era încă puternică, chiar și după independență, devenise o cerință imperioasă. Anul 1963 s-a înscris, de aceea, ca o dată crucială în istoria birmană, ca fiind anul definitivării procesului de naționalizare a principalelor sectoare economice, întreprinderile de stat avind astăzi un

rol hotărîtor pentru evoluția economiei birmane.Planul de dezvoltare a țării pe 20 de ani (1973—1993) urmărește, între pitele. dezvoltarea proporțională a statelor Uniunii, acordindu-se atenție acelor sectoare pentru care Birmania posedă materii prime, respectiv agricultura, industria lemnului, piscicultura și mineritul ; reducerea decalajelor dintre nivelurile de trai ale cetățenilor diferitelor state componente ; folosirea deplină a miinii de lucru, precum și dezvoltarea unui sistem de invâțămint capabil să contribuie eficient la dezvoltarea economiei.Potrivit declarațiilor făcute cu prilejul sesiunii din aceste zile a Adunării Poporului consacrată examinării rezultatelor planului economic din ultimul an și elaborării viitorului plan economic, anul trecut Birmania a înregistrat o rată de creștere a produsului național brut (P.N.B.) de 3,7 la sută, pentru exercițiul financiar care începe luna viitoare fiind prevăzută o rată de creștere a P.N.B. de 5 la sută, în timp ce rata de creștere în sectorul agricol va fi de 5.4 la sută.Rangoon-ul, cu cei peste 2.6 milioane de locuitori ai săi, este nu numai capitala „țării celor 1 000 de pagode", dar și cel mai mare port ■al Birmaniei. datorită, deopotrivă instalațiilor de manipulare, capacităților de depozitare și, bineînțeles, volumului de export (aproximativ 85 la sută din totalul exportului țării). Principalul produs de export îl reprezintă orezul, cultura sa constituind și baza agriculturii birmane, O mare căutare pe piața mondială o are și lemnul de esențe tari. Pădurile acoperă peste 40 la sută din suprafața țării, furnizînd uriașe cantități de lemn tek, una din cele mai valoroase esențe, tot așa după cum industria de prelucrare a lemnului formează unul din pivoții industriei birmane (produsele forestiere se situează pe locul doi Ia export după cele agricole). De altfel, țara se bucură de faima de a avea cei mai talentați meseriași in fabricarea mobilei din Asia.în concordantă cu politica sa externă independentă, Birmania întreține relații prietenești și de colaborare cu toate țările lumii, în special cu țările vecine, acordind totodată o atenție deosebită raporturilor cu an

samblul statelor nealiniate șî în curs de dezvoltare. Guvernul birman a adoptat și adoptă poziții constructive. in conformitate cu interesele tuturor popoarelor, in marile probleme ale lumii contemporane : dezarmarea. edificarea noii ordini economice internaționale, reglementarea pe cale pașnică a conflictelor dintre state. democratizarea relațiilor internaționale. în repetate rinduri. reprezentanții acestei țări s-au pronunțat pentru înfăptuirea unor măsuri reala pe ' calea opririi cursei înarmărilor, exprlmindu-și speranța că negocierile sovieto—americane vor da un răspuns pozitiv speranțelor comunității internaționale. Birmania apreciază, de asemenea, că se impune o abordare globală a problematicii economice internaționale, in cadrul căreia să fie identificate soluții pentru îmbunătățirea situației țărilor în curs de dezvoltare în sfera schimburilor economice și să fie create condiții care să permită facilitarea achitării datoriilor externe ale acestora. Ea se pronunță pentru înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale. pentru o mai largă Colaborare intre țările in curs de dezvoltare și pentru întărirea coeziunii lor in dialogul cu țările dezvoltate, sprijinind, totodată, ideea convocării unei conferințe internaționale care să conducă la reforma actualului sistem monetar și financiar internațional.De-a lungul celor peste trei decenii de cind au. stabilit relații diplomatice, între țara noastră și Birmania s-a dezvoltat o fructuoasă colaborare prietenească. Schimbul de vizite din ultimii ani. la nivel de prim-ministru, vizitele ministrului de externe birman Ia București sau a unor delegații guvernamentale române la Rangoon se înscriu ca puncte de referință pentru intensificarea conlucrării reciproc avantajoase, pentru căutarea și depistarea, In comun, a unor noi domenii ala acestei conlucrări. La baza colaborării bilaterale, ca șl a cooperării rodnice existente pe planul vieții Internationale sd situează respectul reciproc. interesul și. simpatia pe care România si Birmania le nutresc reciproc față de eforturile pe care fiecare dintre ele le depune pentru propășirea economică, pentru crearea unui climat de pace și înțelegere intre toate țările lumii.Este convingerea opiniei publice din țara noastră că dialogul la nivel inalt romftno-birman, prilejuit de vizita oficială de prietenie pe care o va efectua zilele următoare în Birmania președintele Nicolae Ceaușescu. împreună eu tovarășa Elena Ceaușescu, Ia invitația președintelui San Yu si a doamnei San Yu — in cadrul actualului itinerar în țări ale Asiei — se va înscrie ca un moment deosebit de important in raporturile de colaborare dintre cele două țări și popoare, ca o contribuție de seamă la cauza păcii și securității internaționale.
Radu BOGDAN
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TINERET... FĂRĂ TINEREȚE
Situația tineretului, gravele tulburări 

care se manifestă în evoluțiile sale so
ciale constituie un aspect care pre
ocupă într-o mare măsură largi cercuri 
din diferite țări ale Europei occidentale, 
din S.U.A., Canada, din majoritatea 
statelor capitaliste. Dimensiunea pro
blemelor, în primul rînd privarea de 
dreptul la muncă și la educație — cu 
profunde și grave implicații în planul 
vieții umane — a fost în repetate rin- 
duri relevată în studii și cercetări ale

unor organizații naționale și internațio
nale, pentru că sint probleme-cheie ale 
situației tineretului, căci tocmai caren
țele existente în această privință au un 
rol hotăritor în fenomenele de margina
lizare, criminalitate, narcomanie etc. 
Din păcate, în pofida elaborării unor 
programe speciale pentru tineret, 
șomajul juvenil, discriminările din învă- 
țămînt rămin un domeniu in care rezul
tatele sint departe de așteptări ; mai

mult, dramele care afectează statutul 
social a milioane și milioane de tineri 
se prelungesc, cunosc noi accente. Fără 
indoială, frămîntările consemnate în 
ultima perioadă într-o serie de state 
vest-europene reflectă tocmai starea de 
profundă nemulțumire a unor largi ca
tegorii ale tinerei generații față de con
diția actuală a tinerei generații, de 
lipsa de perspectivă privind ameliora
rea situației sale.

IN FATA PORTILOH FERECATE
ALE ACCESULUI LA INURlM SI PREGĂTIRE

Viata ratată tape cu lipsa dreptului la muncăDreptul de frunte bile ale tr-adevăr de care o , ______ _ ____reale in viața socială sint de neconceput. „A fi lipsit de un Ioc de muncă — arăta publicația «JEUNESSE, FAMILLE, SOCIETE*. care apare Ia Bruxelles — este sinonim cu a te afla in imposibilitatea de a—ți îndeplini un act social fundamental". Realitatea evidențiază că problema șomajului in rîndurile tineretului, deși durează din anii ’60 continuă sâ facă ravagii.Pe ansamblul statelor membre ale Organizației de Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.) — care reunește principalele 24 state capitaliste — tinerii sub 25 de ani reprezintă circa 40 la sută din totalul de mai bine de 30 meri înregistrați.Practic. în cincilea tinăr că. Proporția mantă cu cit totalul forței incomparabil in rindul tineretului — sublinia un

la muncă — Înscris la loc intre drepturile inaliena- omului — reprezintă în- o revendicare vitală, fără participare și o integrare

de milioane șo-țări, fiecare al un loc de munaceste caută este cu atit mai alar- ponderea tinerilor în de muncă active este mai mică ! „Șomajul
Debutul...

prin șomajO știre doar în aparență veche, căci, deși se referă la 1985, este in continuare strict actuală. Astfel, ziarul londonez „DAILY MIRROR" scria că este o ironie faptul că, in Anul Internațional al Tineretului, a- proape o jumătate de milion de tineri absolvenți din Marea Bri- tanie nu și-au găsit un loc da muncă. Ar fi fost mai bine ca 1985 să fi fost numit „Anul deznădejdii" tineretului britanic....„A descoperi viața activă prin șomaj înseamnă a fi lipsit de toate șansele. Or, o dată cu degradarea situației de pe piața muncii, un mare număr de tineri in vîrstă de sub 25 de ani, incep, astfel, fără speranțe viata". Așa se prezintă lucrurile in Franța — arată ziarul „LE MONDE", precizind că la sflr- șitul lunii aprilie 1986. in țară existau opt sute de mii de tineri înscriși Ia Agenția națională pentru forță de muncă....O mulțime eterogenă se a- dună in fiecare dimineață pe Via Duccio da Boninsegna. zona Fiera (Milano), în fața oficiului de plasare a forței de muncă, relatează publicația italiană „IL CORRIERE DELLA SERA". Constituie un adevărat calvar dobîndirea livretului de muncă Ia încheierea unui curs de instruire profesională, necesar pentru înscrierea cu mai multe șanse pe listele de șomaj.

document al Biroului Internațional al Muncii — a luat proporțiile unei adevărate calamități în țările Europei occidentale. în primul rînd in Belgia. Republica Federală Germania, Franța, Olanda". Tocmai intr-un moment crucial al vieții lor, tinerilor li se refuză în mod sistematic dreptul la muncă.Așa cum rezultă din studii ale O.N.U., efectuate cu prilejul Anului Internațional al Tineretului, actualele convulsii de pe piața muneii din țările capitaliste au făcut din tine-

ret una din categoriile sociale cele mai vulnerabile și mai defavorizate, șoma’jul fiind apreciat ca una clin cauzele determinante ale procesului de alienare și marginalizare. ale delicventei. toxicomaniei și criminalității din rîndurile unor largi categorii de tineri.Tocmai pornind de la dificultățile care confruntă milioane și milioane de tineri șomeri, de la profunzimea, gravitatea și consecințele nocive pe multiple planuri ale acestui fenomen, țara noastră consideră

că o asemenea problemă umanitară ar putea face obiectul unor reuniuni internaționale, cu care prilej să fie analizate cauzele acestui proces, să fie depistate modalitățile menite să deschidă cîmp larg de afirmare tinerilor, pentru a li se asigura dreptul Ia muncă, de a participa, in virtutea drepturilor legitime, la viața economică și social-politică, la dezvoltarea țărilor lor, ia eforturile de progres și civilizație ale întregii umanități.

lnvățămîntul din țările capitaliste, in pofida versează profunde Pe baza cității în în anumite cazuri sistemul de educație se îndepărtează de obiectivele inițiale, pregătind fie .absolvenți în masă — pe care viața socială, economică și culturală nu îi asimilează decit în limite restrinse — fie o elită în unități școlare și universități particulare.Un alt aspect cu consecințe negative mai tirziu I! constituie ruperea sistemului de învățămint de evoluțiile de pe piața muneii, tot mai slaba legare a instruirii școlare de tendințele și necesitățile economice, și de aici consecința nefastă a apariției și proliferării acelor forme de „rebut școlar" — cum mai este denumit șomajul eu diplonță.

unor tradiții valoroase, train prezent , o perioadă de și - permanente dificultăți, unor evaluări date publi- aceste țări se consideră că

Din sărăcie crește 
analfabetismul

/y AȘTEPTAREA ZADARNICĂ A UNUI LOC DE MUNCĂ
■nt

STATISTICI CARE ACUZĂ
Statisticile existente indică fără drept de apel dimensiunile tragice 

pe care le-a dobindit șomajul juvenil in țările occidentale. Potrivit 
datelor existente in BELGIA, 32,8 la sută din șomeri sint tineri ; in 
R. F. GERMANIA, 33 la sută ; in FRANȚA, 41,5 la sută ; în ITALIA, 
circa 60 la sută. Cifre superioare mediei se înregistrează, de aseme
nea, in Portugalia. Numai intr-un deceniu, numărul tinerilor șomeri 
a sporit de la 1 milion la 6,5 milioane.

Ziarul „LE MONDE" remarca faptul semnificativ că intr-un interval 
de cinci ani ponderea șomajului printre cei aflați pe drumul primei 
angajări a crescut de la 20 la 27 la sută.

Primii concediați - 
ultimii angajați„Riscul de a deveni șomeri este de 

trei ori mai mare pentru tineri decit

pentru restul populației. Ei sint pri
mii concediați in perioadele de criză 
și ultimii angajați in caz de relansare 
economică. Descurajați, numeroși ti
neri abandonează tentativele de a 
mai căuta de lucru și, in consecință, 
nu mai figurează pe listele de șomaj, 
de aceea in realitate numărul șome
rilor tineri este mult mai ridicat".

Sănătatea tinerilor grav periclitatăIntr-un articol pe marginea lucrărilor unul colocviu desfășurat la Bonn, care a dezbătut o serie de aspecte privind multiplele consecințe negative ale șomajului juvenil, nu numai pe planul psihic, ci și al condiției generale a sănătății, ziarul vest-german „STUTTGARTER NACHRICHTEN" relevă :
„Șomajul prelungit ruinează sănătatea. Afecțiunile cardiovasculare, 

ciroza, tulburările psihice, sinuciderile pot fi provocate de lipsa unui 
loc de muncă. Nu se poate vorbi despre un viitor in condiții bune de 
sănătate, pentru acel tineri care nu au nici o perspectivă, nici o spe
ranță. Deși nu se poate spune că există un tablou clinic complet al 
„maladiilor șomajului", de pe acum se poate aprecia gravitatea deose
bită a acestor maladii".

„Flagelul toxicomaniei a devenit un fenomen social înfricoșător". Cu aceste cuvinte săptămi- nalul american „NEWSWEEK" evoca sintetic o situație „cutremurătoare", milioane și milioane de oameni din țările occidentale — în mare majoritate tineri șomeri — caută un iluzoriu refugiu in lumea drogurilor, încercînd să uite realitatea dramatică, mediul ostil, inuman in care trăiesc.© Un sondaj efectuat în S.U.A. evidențiază că drogul a devenit „cea mai gravă problemă a țării", iar in opinia celor investigate toxicomania a devenit expresia „unei prăbușiri de bază" a valorilor morale ale societății.® Totrivit unor statistici, în FRANȚA sint circa 200 009 de mani, în special durile populației se intre 16—35
toxico- în rîn- cuprin- de ani.

(Din raportul O.E.C.D. privind 
utilizarea forței de muncă)

Consecințe dramatice
„Șomajul șl reducerea radicali a 

aspirațiilor celor tineri îndepărtează 
tineretul de la viața politică. Mai 
mult, experții sint unanimi in a re
peta ceea ce se știe de mai bine de 25 de ani asupra delicventei juve
nile : ea este cauzată de sărăcie, șo
maj, condiții precare de viață. Toxi
comania și sinuciderile sint, la rindul 
lor, potențate de starea de debusola- 
re, de dorința de a uita mediul so-

cial în care trăiesc, de a pune capăt 
suferințelor, de a scăpa de o realitate 
condamnabilă. Problema care se pune 
cu acuitate este a acțiunii pe linie 
guvernamentală și politică pentru a 
curma această stare și a face din ti
neri ceea ce trebuie de fapt să fie : 
o sursa inepuizabilă de înnoire so
cială, de ridicare a civilizației".

(Din volumul„La Jeunesse dans ies annăes 80“ 
editat de UNESCO)

Diplomele:
„pașapoarte" 
pentru șomaj
Sub titlul sugestiv „După obținerea diplomei — șomajul", 

Biroul Internațional al Muncii a 
dat publicității un amplu studiu 
din care cităm :In STATELE UNITE, mal mult•de jumătate din deținătorii de diplome universitare nu izbutesc să găsească un loc de muncă în specialitatea pentru care s-au pregătit. în ultimii ani șomajul a fost foarte ridicat printre tinerii chimiștl.• în R. F. GERMANIA, numărul șomerilor cu diplomă a crescut de patru ori în patru ani, ajungînd la 115 000. cei mai afectați sînt inginerii, specialiștii in științele naturii, juriștii și economiștii.• In ELVEȚIA, procentul șomerilor printre tinerii posesori de diplome universitare a crescut de două ori și jumătate în ultimii ani. depășind ritmul general de creștere a șomajului.

■7,'

350 000 toxicomani. Poliția apreciază că circa 75 la sută din delictele și omuciderile din a-estimărilor c- de Universifa- Madrid. pesteO în SPANIA există, conform fectuate tea din ceastă tară sînt provocate de pătimași ai drogurilor.
VICTIME ALE „MORTII ALBE

• Numărul crimelor comise ln- tr-un an la Londra a sporit cu 50 la

■~r-—.........•
f

■ .......

unei școli sau universități de prestigiu, care să le dea certitudinea unui loc de muncă. Căci an de an au crescut cheltuielile pentru întreținerea unui elev in școli, taxele universitare au urcat la cote pe care numai cei cu venituri substanțiale și le pot permite.Așa cum se remarca In presă, tinerii care provin din familii muncitorești reprezintă doar 10—11 la sută din totalul studenților din statele capitaliste.

„O anchetă desfășurată In rindul a peste 1 000 de absolvenți ai școlilor de grad secundar din Anglia arotă că 20 la suta dintre aceștia abia izbutesc să scrie și să citească j fără a mai vorbi de alte cunoștințe. Or, sută la sută din absolvenții din această categorie cu serioase deficiențe de instruire provin din păturile sărace ale populației, cărora, practic, societatea le neagă nu numai dreptul Ic o viață decentă, dar și dreptul la educație adecvată.

Taxe universitare 
prohibitive„In S.U.A. continuă procesul de majorare a taxelor de studii în instituțiile de învățămint superior. In actualul an universitar majoritatea institutelor vor majora taxele cu 7-9 la sută. Din anul 1974 pină în 1985 toxele medii în invățămîntul superior au crescut de circa trei ori. Potrivit specialiștilor, pe viitor rata creșterii taxelor de studii va fi de două ori mai mare decit rata generală a scumpirii costului vieții”.

S-a spus de multe ori că analfabetismul este o anomalie revoltătoare, că este de neconceput ca in veacul etitor izbînzi ale științei și tehnicii să mai existe milioane și milioane de oameni — în cea mai mare parte tineri — care să nu se bucure ■ de dreptul elementar la un minimum de educație și cărora să le fie astfel străine scrisul, cititul, socotitul.Deși incredibil, există asemenea oameni și în țările capitaliste dezvoltate, numărul lor depășind milioane și milioane de persoane. După unele aprecieri ale Pieței comune, in cele 12 state membre ale acestei organizații numărul analfabeților depășește 12 milioane, iar in Statele Unite — 22,5 milioane !Este evident, determină o tinăr lipsit deosebit un neștiința de carte viață de privațiuni ; un de instrucțiune. In mod analfabet, va găsi greu

(„NEW YORK TIMES")'

anuale Statele nivelul și alte 10 000

Zonele de umbră 
ale neștiinței 

de carte„In Italia, deși se apreciază că rata analfabetismului s-a diminuat considerabil, există încă numeroase „zorîe de umbră", mai ales in sud, upde numărul neștiutorilor de carte in vîrstă de peste 6 ani oscilează între 10 și 20 la sută. Tot în partea de sud, numărul persoanelor fără atestate școlare creștere, otingind cifra lioane de oameni. este în de 9 mi-

(„GUARDIAN" - Anglia)
Acest cadru • devenit cu atit mal pregnant în condițiile în care, în majoritatea statelor vest-europene, ca și în S.U.A. și Canada, cheltuielile bugetare destinate educației, invățămintului sint continuu reduse datorită sporirii alocațiilor militare, în aceste împrejurări, școlile publice, de diferite grade și niveluri au devenit tot mai aglomerate și lipsite de fondurile necesare ; numeroase cadre didactice șomează, în timp ce cunoaște o extindere tot mai mare lnvățămîntul particular, așezat pe baze de profit.

In ceea ce privește taxele universitare, un exemplu: în Unite, la unele universități acestora, fără a mai adăuga cheltuieli aferente, a depășitde dolari, sumă care nu este la în- demîna oricui. O situație similară există șl în alte țări occidentale.Nemulțumirile tineretului studios față de stările de lucruri existente in această privință, inclusiv față de proiectele în loc să existente, mai mult, știe, în ultimele luni, la manifesta- de masă, cu participarea a sute mii de liceeni și ștudenți în țări Franța sau Spania.
de reformă avansate, care, remedieze carențele grave le accentuează, in fapt, și au dus, de altfel, cum se

(Agenția de presă A.N.S.A.)
certitudine general se accesibiii-cuIn de pentru tinerițări capitalisteții de ca

de lucru, va îngroșa rîndurile șomerilor, poate spune că lipsa tate a invățămîntulul râmîne in numeroase— Inclusiv in cele care se erijează în „apărători ai drepturilor omului"— o problemă deosebit de ascuțită.

Urmarea firească a unor asemenea «țări de lucruri este permanenta erodare și Îngustare a posibilităților ca tineri provenind din medii sociale cu venituri mici și mijlocii să poată frecventa și absolvi cursurile

In acest sens, România apreciază că trebuie să se acționeze consecvent pentru împlinirea aspirației legitime a tinerilor privind democratizarea și creșterea eficienței sociale o învățămîntului, pentru occesul neîngrădit, fără restricții șl discriminări, la instrucție și educație, la însușirea științei și culturii, a celor mai noi cuceriri ale cunoașterii umane, pentru a oferi tuturor condiții de a-și pune In valoare munca și spiritul creator.Asemenea probleme sint, fără îndoială, probleme reale ale drepturilor omului și lor — și nu unor aspecte periferice, marginale, unor situații artificiale — li se cuvine acordată toată atenția comunității internaționale.
LA UIRSÎA MAU SPERANȚE $1 ELANURI

VISURI SPULBERATE $1 MARGINA1IZARE SRCIALflAfectate profund de condiția dramatică a existențeiAfectate profund de condiția dramatică a existenței cotidiene, tot mal Înlăturate din viața politică și economică, largi categorii ale tinerei generații din țările capitaliste se simt înstrăinate, marginalizate — fenomene din cele mai dăunătoare pe planul social. Elocvente sint în acest sens mărturiile unor tineri, relatările din presa occidentală.
Recunoașteri amareChil Brune (Franța) : „Diploma de 

care eram atit de mîndră nu mi-a 
folosit la nimic. Am căutat un loc de 
muncă la mai multe fabrici, dar pen
tru mine nu s-a găsit nimic. Eram.... 
prea tinără. La 21 de ani am început 
să mă simt inutilă. Vreau să trăiesc 
din munca mea, nu să fiu la mila 
unora".Jacque Delcourt (Belgia) : „Sint 
atitea lucruri de făcut, atitea stări de 
lucruri ce se cer ameliorate incit nu 
sînt atitea brațe de muncă și minți 
care să le execute. Condiția este să 
se schimbe optica prin care sint pri
viți tinerii din țările noastre. Altmin
teri vom fi tot mai mult aruncați la 
marginea societății — și a vieții".

Potrivit părerii predominante în rlndul oamenilor politici, al ziariștilor și chiar în rindul unei părți a forțelor de poliție, creșterea alarmantă a criminalității în S.U.A., ca și în alte țări occidentale se explică în primul rînd prin cauze de ordin social, în special prin sporirea șomajului, a stării de marginalizare din rindul tineretului.• In S.U.A. se produc un asasinat la fiecare 25 minute, un furt prin efracție — la fiecare 9 secunde, un furt de automobile — la 30 secunde, un jaf — la 59 secunde, un act huliganic — la 49 secunde.
sută. O profundă Îngrijorare stîrneș- te faptul că exacerbarea fenomenului criminalității cunoaște o largă răs- pindire în rindul minorilor. 25 la sută din totalul delicvenților arestați sint copii între 10 și 16 ani și mai mult de jumătate dintre cei 105 000 delicvent! înrăiți sînt tineri care nu au atins vîrsta de 21 de ani.

O întrebare își așteaptă rășpunsul...O știre ce pare imposibilă, dacă nu ar fi fost însoțită de fotografii 
care stau mărturie că odiosul fapt a fost realitate : patru tineri din 
Roma (intre 18 și 24 de ani) au aruncat benzină peste un om care 
dormea pe o bancă din centrul orașului și i-au dat foc. Omul a murit.

Întrebarea inerentă de ce cei patru tineri s-au dedat la un 
act de o asemenea cruzime rămine fără răspuns, mai ales că nici 
nu-l cunoșteau pe omul trecut din somn în vilvătaia flăcărilor. Nu 
erau nici sub influența drogurilor. De unde atita bestialitate și dispreț 
față de viață la niște tineri care abia au trecut pragul adolescenței ?

Răspunsurile la această întrebare sînt cel puțin tot atit de cutre
murătoare ca și asemenea fapte și ele țin de modul cum societatea 
noastră se îngrijește de tineri". (DUPĂ REVISTA ITALIANA ,,OGGI“.)

Susanne Zimmerman (R. F. Germania) : „Nu mai știu încotro să mă 
îndrept. Uneori simt că îmi pierd 
mințile, fiecare refuz de angajare in- 
tr-o slujbă corespunzătoare, cit de cit 
pregătirii și calificării mele, sporin- 
du-mi disperarea".

Pierduți 
pentru societateRevista americană „Time" a consacrat un.amplu articol situației tinerilor șomeri din statele occidentale, punînd in evidență nu numai dimensiunile acestui fenomen, ci și dramele pe care le generează.

Pretutindeni In Occident, de la Bel
fast la Bologna sau in alte orașe — 
se menționează in articol — se intil- 
nesc numeroși tineri la oficiile de 
plasare a forței de muncă. In Franța, 
tineri șomeri pot fi văzuți in metroul 
ce leagă periferiile mizere ale capi
talei de Champs Elysee. Nu numai 
cei care abandonează școala îngroa
șă rîndurile șomerilor, ci și absol
venți de universități, cu cărți de vi
zită dintre cele mai impresionante. 
Foarte proaspeții titrați al facultăți
lor de medicină din Italia pot fi in- 
tilniți făcind comerț ambulant cu 
enciclopedii. In R.F.G., mulți profe
sori absolvenți de universitate nu au 
călcat într-o clasă de luni și chiar 
ani de zile. In ultimii ani, numărul 
tinerilor sub 25 de ani care nu au loc 
de muncă a crescut continuu in țările 
membre ale Pieței comune, reprezen- 
tind peste 37 la sută din totalul șo
merilor Europei occidentale. „Ei re
prezintă yn important segment al 
unei întregi generații", afirma Ivor 
Richard, fost responsabil pentru pro
bleme sociale ale Comisiei C.E.E.

Intr-adevăr, multi tineri din țările 
Europei occidentale nu au știut nici
odată ce înseamnă să ai un loc de 
muncă. Eliminați din start de rece
siunea prelungită și siliți să facă față 
competiției de pe piața muncii, asal
tată in fiecare an de noi contingente 
de absolvenți, tinerii șomeri au de 
multă vreme sentimentul că sint 
respinși de societate. „Totală incapa
citate" — este sentimentul mărturisit 
de către un tinăr absolvent al unei 
facultăți de drept din Stockholm, care 
nu a avut altceva de ales decit o 
slujbă la o bancă.

Antonio Garda, din Madrid, este 
doar unul dintre „Tinerii șomeri de 
termen lung", conform criteriilor

O.E.C.D., respectiv persoane sub 25 
de ani care nu au avut o slujbă mai 

• bine de un an.
Problema nu este dacă se vede vreo 

lumină la capătul tunelului, ci dacă 
există, intr-adevăr, o ieșire' din a- 
ceastă situație. In 1990, atrăgea aten
ția parlamentarul britanic Barry 
Sheerman, „o întreagă generație care 
ar fi trebuit să atingă deplinătatea 
forței sale fizice și intelectuale 
putea fi pierdută pentru societate".

Graficul de mai sus, publicat anul trecut în revista „Zeitung" din Luxemburg, indică sugestiv curba șomajului în țările Pieței comune, tineretul reprezentînd 39,3 la sută din totalul celor care nu au de lucru.


