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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Sub semnul dorinței comune de a adinei relațiile de colaborare 
si solidaritate româno-mozambicane, ieri a început 

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 
R. P. MOZAMBIC, JOAQUIM ALBERTO CHISSANO

Politica de pace și de largă colaborare internațională a României socialiste, politică demonstrată elocvent de inițiativele și acțiunile președintelui Nicolae Ceaușescu destinate aprofundării și dinamizării procesului de dezarmare, de încredere și destindere in Europa și in întreaga lume, se bucură de deplina aprobare, de un puternic și susținut sprijin din partea întregului popor român, înregistrează un viu și legitim ecou in conștiința națiunilor lumii.în concepția partidului și statului nostru, progresul, înflorirea civilizației, asigurarea unui viitor luminos nu. sint posibile decît in condițiile statornicirii unei păci durabile, a unui climat de reală încredere între state, a unei ample și rodnice colaborări internaționale. în aceste împrejurări, recenta hotărire a țărilor membre aie N.A.T.O. ca la apropiata reuniune la nivel înalt din 29 mai a.c. să se discute trecerea la modernizarea rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune reprezintă o sursă de puternică îngrijorare, o inițiativă care ar aduce grave prejudicii procesului dc dezarmare aflat de-abia la primii săi pași. Modernizarea acestei clase de rachete ar anula rezultatele obținute pinâ acum pe drumul dezarmării nucleare, înlocuind o forță de distrugere cu alta mai perfecționată și mai periculoasă, esența udei asemenea modernizări fiind reactivarea cursei înarmărilor și ridicarea plafonului tehnologic al acesteia.Consecventă politicii sale de pace, de promovare in fapte a dezarmării și destinderii. România se pro

nunță ferm împotriva unei asemenea inițiative in totală discordantă cu interesele vitale ale tuturor popoarelor, susținind necesitatea imperioasă a începerii de tratative pentru realizarea unui acord de reducere cu 50 Ia sută a armelor strategice nucleare, a înlăturării complete, pină in anul 2000, a tuturor armelor nucleare.Dind expresie voinței întregului nostru popor de a trăi intr-o lume a păcii, a prieteniei și colaborării, organizațiile de masă și obștești din România au adresat guvernelor și organizațiilor similare din țările membre ale N.A.T.O. apeluri prin care cer să se facă totul ca aceste state să renunțe la dezvoltarea armelor nucleare tactice și la orice măsuri menite să stimuleze cursa înarmărilor.Luni, la ambasadele R. F. Germania, Statelor Unite ale Americii, Canadei și Marii Britanii la București au fost înminale apelurile Consiliului Central ai Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Consiliului Național al Oamenilor Muncii, Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, Consiliului Național ai Femeilor, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Consiliului National al Organizației Pionierilor. Bisericii Ortodoxe Române, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Bisericii Romano-Catolice din România, Organizației Democrației și Unității Socialiste, Bisericii Armeano- Grigoricne din România.
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Ceremonia sosirii 
în CapitalăLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, luni după-amiază a sosit in Capitală tovarășul Joaquim Alberto Chissano, președintele Partidului FRELIMO. președintele Republicii Populare Mozambic, care efectuează o vizită oficială de prietenie in țara noastră.Ceremonia sosirii înaltului oaspete mozambican a avut loc pe aeroportul Otopeni, împodobit sărbătorește. Pe frontispiciul salonului oficial se aflau portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Joaquim Alberto Chissano. încadrate de drapelele de stat ale celor două țări. Pe mari pancarte se puteau citi urările : „Bun venit în Republica Socialistă România președintelui Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic, tovarășul Joaquim Alberto Chissano!", „Să se dezvolte continuu relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mozambic, spre binele popoarelor român și mozambican, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale 1"Președintele Joaquim Alberto Chissano a fost salutat, cu cordialitate, de președintele Nicolae Ceaușescu. Cei doi șefi de stat și-au strins miinile cu prie-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Întîlnire între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Joaquim Alberto ChissanoTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a intilnit, luni, la Palatul Consiliului de Stat, cu tovarășul Joaquim Alberto Chissano, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic.

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în onoarea tovarășului Joaquim Alberto ChissanoTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Reou- blicii Socialiste România, a oferit, luni, la Palatul Consiliului de Stat, un dineu oficial in onoarea tovarășului Joaquim Alberto Chissano, președintele Partidului FRELIMO,

Toastul tovarășului
Nicolae Ceausescu

Toastul tovarășului 
Joaquim Alberto Chissano

Stimate tovarășe președinte 
Joaquim Alberto Chissano,

Stimați tovarăși și prieteni,Îmi face o deosebită plăcere ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al meu personal, să vă adresez, și în acest cadru, un cald salut tovărășesc, împreună cu urarea prietenească de bun venit în țara noastră.Vizita pe care o faceți în România constituie o nouă ilustrare a tradiționalelor legături de cooperare și solidaritate statornicite și dezvoltate între partidele, țările și popoarele noastre, ale căror baze au fost puse încă din anii grei ai luptei eroice a poporului mozambican pentru eliberare națională, pentru cucerirea independenței și realizarea unei vieți noi, libere in Mozambic.Aș dori să subliniez, și cu acest prilej, importanța deosebită pe care au avut-o, de-a lungul anilor, întîlnirile la nivel înalt, în dezvoltarea unei cooperări rodnice între partidele, țările și popoarele noastre. Dorim ca și actuala dumneavoastră vizită, convorbirile pe care le vom purta să se înscrie ca 
un nou moment important în în-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat cu căldură i vizita oficială de prietenie pe care o întreprinde în România tovarășul Joaquim Alberto Chissano, expresie a bunelor rapor- luri de prietenie și colaborare româno-mozambicane, a dorinței comune de a dezvolta și mai puternic conlucrarea dintre partidele, țările și popoarele noastre, in interesul reci

președintele Republicii Populare Mozambic.Au participat membri șl membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai unor 

tărirea prieteniei și colaborării româno-mozambicane, pe multiple planuri, corespunzător intereselor de progres și dezvoltare liberă, independentă a popoarelor noastre, ale cauzei păcii și colaborării internaționale.
Tovarășe președinte,Dăm o apreciere deosebită eforturilor poporului mozambican pentru dezvoltarea sa liberă, independentă și — ca prieteni apropiați — vă urâm să obțineți noi realizări în înfăptuirea programului Partidului FRELIMO. de întărire a unității naționale, de dezvoltare economico-socială a Mozambicului.Vizita pe care o efectuați în România vă dă posibilitatea de a cunoaște nemijlocit unele din realizările obținute de poporul român în cei 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională,. antifascistă și antiimperia- lisță și, cu deosebire, de la cel de-al IX-lea Congres al partidului, din 1965, care a deschis calea unor profunde prefaceri înnoitoare în toate domeniile vieții eco- nomico-sociale a patriei noastre. Prin munca unită a poporului am dezvoltat puternic industria, agri-

(Continuare în pag. a III-a) 

proc, al cauzei păcii și cooperării internaționale.Tovarășul Joaquim Alberto Chissano a mulțumit pentru invitația de a vizita țara noastră, manifestindu-și satisfacția de a se întîlni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și de a examina impreună noi căi și modalități pentru extinderea colaborării bilaterale.

instituții centrale, organizații de masă și obștești, alte persoane oficiale.Au luat, de asemenea, parte persoanele oficiale care îl însoțesc pe înaltul oaspete in țara noastră.în timnul dineului, desfășurat în- tr-o ambianță de caldă prietenie,

Stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați membri ai conducerii 
partidului și guvernului.

Dragi tovarăși,Aș dori ca, în numele delegației care mă însoțește și in numele meu personal, să vă exprim dumneavoastră, tovarășe președinte, profundele noastre mulțumiri pentru primirea călduroasă și frățească de care m-am. bucurat din momentul sosirii în Republica Socialistă România.Cu multă satisfacție am ascultat cuvintele amabile de bun venit pe care ni le-ați adresat. Ele reflectă prietenia și bunele relații care există între cele două țări ale noastre.Vă aducem din Mozambic salutări călduroase din partea poporului și guvernului.Actuala noastră vizită în țara dumneavoastră are loc în contextul dorinței permanente de a întări și consolida relațiile de prietenie și cooperare care există între cele două popoare și guverne ale noastre.Vizităm România într-un moment în care poporul său, sub con

în cadrul întrevederii, desfășurată intr-o atmosferă cordială, prietenească, cei doi conducători de partid și de stat și-au exprimat convingerea că înțelegerile la care vor ajunge cu prilejul convorbirilor vor contribui la intensificarea și întărirea continuă a colaborării, pe multiple planuri, dintre România și Mozambic.

președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Joaquim Alberto Chissano au rostit toasturi, urmărite cu interes și subliniate cu aplauze.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Populare Mozambic și Republicii Socialiste România.

ducerea dumneavoastră înțeleaptă, tovarășe președinte Ceaușescu, a înregistrat de curind o victorie importantă în domeniul economiei. Lichidarea totală, la 31 martie 1989, a datoriei externe de proporții ridicate pe care România o avea, în afară de reflectarea marii capacități de sacrificiu și de abnegație, relevă un înalt grad de organizare științifică a muncii și o ridicată maturitate politică a poporului român.Miracolul economic al României nu se limitează numai la lichidarea datoriei externe. Merge mult mai departe. Prin munca asiduă și înalta conștiință politică, poporul român vede industria sa crescînd în proporții accelerate, fiind mai mare de 135 de ori față de cea din 1945, Cuceriri de aceeași importanță au fost înregistrate în alte domenii, și în mod concret în agricultură, sănătate și e- ducație, ridicînd în mod considerabil nivelul de viață și bunăstare al tuturor cetățenilor români.Aceste victorii sînt de invidiat, eliberează forțele productive, lărgesc orizontul economic național și pregătesc terenul pentru o dezvol-
(Continuare în pag. a III-a)

CU PRIVIRE LA NECESITATEA INTENSIFICĂRII DIALOGULUI POLITIC

APELUL
statelor participante la Tratatul de la 
către statele membre ale Alianței nord-Potrivit înțelegerii intervenite între statele participante la Tratatul de la Varșovia, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România a transmis, la 22 mai a.c., reprezentanților diplomatici ai statelor membre ale N.A.T.O. - Belgia, Canada, Danemarca, Republica Elenă, Franța, R. F. Germania, Islanda, Italia, Luxemburg, Marea Bri- tanie, Norvegia, Olanda, Republica Portugheză, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia — Apelul statelor participante la Tratatul de la

în pagina a Vl-a — Apelul statelor participante la Tratatul de la Varșovia
OBIECTIVE Șl SARCINI ECONOMICE PRIORITARE 

SPORIREA EFICIENȚEI 
- permanent în preocuparea unităților economice

Ca urmare a politicii consecvente a partidului nostru de alocare a unei părți însemnate din venitul național pentru fondul de acumulare, nivelul producției pe locuitor și chiar producția totală din multe sectoare situează România între țările avansate din punct de vedere economic. Acumulările predominant cantitative trebuie să genereze însă în actuala etapă un important salt calitativ, accentuarea factorilor intensivi ai dezvoltării, creșterea producției realizindu-se în proporții covîrșitoare pe seama valorificării superioare a resurselor materiale și sporirii productivității muncii. Astfel, in cincinalul viitor va trebui ca. pe baza aceluiași volum de materii prime, de consum energetic, să se asigure o creștere de 40—50 la sută a valorii producției- marfă, iar in unele sectoare chiar mai mult, ceea ce înseamnă că, practic, sporul de producție industrială va trebui obținut fără creșterea volumului de resurse materiale. ci numai prin valorificarea superioară a celor existente.Ansamblul măsurilor tehnice și organizatorice adoptate în fiecare unitate și ramură a economiei naționale pentru accentuarea factorilor intensivi ai dezvoltării trebuie să se regăsească, sintetic, in sporirea eficienței economice, in reducerea costurilor de fabricație.

Varșovia către statele membre ale Alianței nord-atlantice,in Apel se adresează chemarea la intensificarea eforturilor pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, eliminarea tuturor armelor de distrugere in masă, reducerea substanțială a forțelor armate și armamentelor convenționale și cheltuielilor militare, pentru depășirea divizării Europei, întărirea încrederii și adîncirea colaborării dintre state, asigurarea unei dezvoltări dinamice și a pros

Așa cum a subliniat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., nu se poate admite nici un fel de creștere a prețurilor. Problema care se pune este să se realizeze o reducere continuă a costurilor de producție, a- ceasta constituind calea hotărîtoa- re pentru dezvoltarea economico- socială a țării, pentru asigurarea stabiiității economice, pentru sporirea rentabilității și eficienței, pentru creșterea venitului național și a nivelului dc trai al oamenilor muncii.Se poate afirma, prin urmare, cu toată certitudinea că reducerea costurilor de producție, sporirea rentabilității reprezintă cerințe de maximă actualitate, care trebuie înfăptuite prin gospodărirea judicioasă a resurselor materiale, financiare și umane de care dispune fiecare unitate. De altfel, tocmai in vederea îmbunătățirii neîntrerupte a rezultatelor obținute in producție s-a creat un sistem organizatoric bine pus la punct, care are la bază principiile autocondu- cerii, autogestiunii economico-fi- nanciare șl autofinanțării. Sint stabilite cu claritate competențele și atribuțiile care revin întreprinderilor, centralelor, organismelor fi- 

■

perității generale, in condiții de independență, stabilitate și pace pe continent și in întreaga lume.Este reafirmată propunerea statelor participante la Tratatul de la Varșovia privind organizarea de negocieri separate, cu țările membre ale N.A.T.O., asupra armamentului nuclear tactic. Se subliniază, totodată, necesitatea de a nu se întreprinde nici un pas care ar putea complica procesul de negociere și ar da un nou impuls cursei înarmărilor, inclusiv sub pretextul modernizării acestuia.

nanciar-bancare, altor organe teritoriale și departamentale.Cum este valorificat, concret, a- cest cadru ? Său, mai precis spus, cum acționează unitățile economice pentru sporirea eficienței și reducerea costurilor de producție ? Cum sint ele sprijinite și îndrumate in pian teritorial și departamental ? Ce învățăminte se desprind din deficiențele care se mai manifestă in diferite unități și la diferite niveluri organizatorice ? Cum pot fi acestea eliminate ? Iată o serie de întrebări care suscită interesul colectivelor de oameni ai muncii, al factorilor de decizie din întreprinderi, centrale și ministere, al organelor și organizațiilor de partid.Aceste întrebări, precum și altele de aceeași natură au constituit tema investigațiilor efectuate în mai multe unități economice din județul Botoșani, cu sprijinul comitetului județean de partid. Alegerea nu a fost intimplătoare, în- trucit in primul trimestru din acest an, pe ansamblul unităților industriale din județ, cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au scăzut cu 33,7 lei comparativ cu perioada similară a anului trecut. 
(Publicăm in pagina a Tl-a un 
sondaj pe tema creșterii eficienței 
in întreprinderi din acest județ).
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Promptitudine și competență
în realizarea producției de export

zootehniei!
în urmă cu doar citeva zile, la era 24, pe poarta întreprinderii de Mașini Grele din Capitală a ieșit, pe un treiler „miriapodic" de mare tonaj, un utilaj decsebiț de complex, 'destinat unui partener de peste hotare. Desigur, nu este primul ij’ila.j de asemenea proporții exe- cijtat .aici și care duce peste hotare faima produselor cu marca „ȚUMAG". Să consemnăm, totuși, 'Că utilajul măsoară peste .15 metri in lungime și cam tot pe ăi it în înălțime, cintărind mai multe zeci de tone. Fixat in chingi metalice pe un treiler mai mare deci t două vagoane de tren, însoțit de un întreg convoi de specialiști și proiectanți din întreprindere și de la direcția de drumuri, de mașini de asistența tehnică, utilajul a pornit spre portul Oltenița, de unde prin intermediul unui vas special, care va trece prin Canalul Dunăre — Marea Neagră, va ajunge in portul Constanța, unde va fi transbordat pe un alt vas pentru a fi expediat partenerului străin.Pe scurt, acestea sint faptele. Dar evenimentul la care am fost martori și la care ne-am referit foarte pe scurt are o semnificație cu totul aparte din mai multe motive.Pentru a avea Imaginea exactă a ceea ce a însemnat realizarea acestui utilaj trebuie neapărat să ne întoarcem puțin inapoi în timp. Mal exact, la începutul acestui an, cind pe adresa întreprinderii de Mașini Grele din Capitală a sosit o comandă din partea unui partener străin care solicita executarea unor utilaje navale într-un termen foarte scurt. Totodată, clauzele contractuale privind calitatea acestora erau deosebit de pretențioase. A doua zi de la primirea comenzii, documentația a fost analizată amănunțit, in detaliu. S-a luat în discuție fiecare suban-

samblu, fiecare material, s-au făcut calcule, grafice, fișe de repere, pe ateliere și secții. Avindu-se în vedere dotarea tehnică a unității, capacitatea tehnică și profesională, a întregului personal muncitor, consiliul oamenilor muncii a acceptat comanda, angajindu-se să respecte intru totul clauzele solicitate de partenerul străin.— Din acel moment a început, practic, numărătoarea inversă, ne
La întreprinderea 

de Mașini Grele București

precizează inginerul Constantin Dicu, directorul tehnic al întreprinderii. Am stabilit responsabilități precise pentru fiecare proiectant și tehnolog in parte, pentru fiecare secție și atelier, pînă la nivelul formațiilor și echipelor de lucru. Am asigurat o a- provizionare fluentă cu materiale, în special cu table și electrozi. S-a lucrat neîntrerupt zi și noapte. Documentația tehnică a fost întocmită șl lansată în fabricație într-un timp- record. Apoi, asistența tehnică a fost acordată permanent, chiar de către proiectanții și tehnologii produsului, care au participat direct la realizarea in secție a subansamblelor. S-a lucrat efectiv în echipe complexe de proiectanți, tehnologi, muncitori și specialiști din secția mecanosudură. Totul era subsumat unui singur țel : respectarea termenului de livrare stabilit.In secția mecanosudură, unde practic s-a executat utilajul, se pare că acum specialiștii și muncitorii nu-și mai aduc aminte de greutățile

șl obstacolele ivite. Nici de problemele soluționate operativ la fața locului. Toate au fost rezolvate. Inginerul Eugen Romano, șeful secției, proiectanții, inginerii Radu Girbovi- ceanu și Ciprian Dumitriu, alți specialiști și muncitori susțin că realizarea acestui utilaj a constituit un adevărat examen, care trebuia trecut cu bine. Era în joc prestigiul întreprinderii. A fost, intr-adevăr, un examen absolvit cu notă maximă. Fapt confirmat chiar de reprezentantul partenerului străin, care a a- preciat calitatea și operativitatea execuției. Lucru confirmat printr-o nouă comandă din partea aceluiași partener, care a perfectat un nou contract de lungă durată în acest domeniu.Pe scurt : promptitudine în onorarea comenzilor de export, calitate înaltă șl competitivitate. Și toate a- cestea in condițiile in care au fost debitate sute de tone de table în sute de mii de repere, care apoi au fost sudate, îmbinate, pentru a constitui în final un utilaj complex, de înaltă tehnicitate. Altfel spus, muncă și dăruire de la proiectarea la planșetă pină la expedierea la beneficiar.Iată căile prin care acest colectiv s-a impus în multe țări ale lumii ca un producător competent de utilaje și echipamente complexe, de înaltă tehnicitate. Cea mai elocventă dovadă a acestui fapt o constituie rezultatele obținute la export in perioada care a trecut din acest an, cînd — ca urmare a măsurilor și organizatorice inițiate de comisia de export din întreprindere — planul a fost îndeplinit și depășit, li- vrîndu-se suplimentar partenerilor străini utilaje în valoare de peste 16 milioane lei.

GIURGIU Măsuri
producției

pentru sporirea 
de nutrețuri

tehnice

Gheorqhe IONIȚA

SPORIREA EFICIENȚEI
Sondaj în întreprinderi industriale din

Analize sistematice, exigente, masuri temeinice 
pentru rezolvarea problemelor

Este îndeobște cunoscut faptul că pentru a se obține producții mari in zootehnie trebuie să se asigure furaje îndestulătoare și de calitate bună. Pornind de la această cerință, dar și de la experiența anilor trecuți, cînd mai multe unități agricole de stat și cooperatiste din județul Giurgiu s-au văzut nevoite să drămuiască fiecare gram de nutreț ori să suplinească lipsa finului cu alte furaje, comandamentul județean pentru agricultură a întreprins o serie de acțiuni și a stabilit măsuri concrete în vederea asigurării, în acest an, a unor furaje consistente.La ora actuală, conducerile unităților agricole de stat și cooperatiste, organele șl organizațiile de partid acționează cu fermitate pentru întronarea unui desăvîrșit climat de ordine și disciplină la fiecare loc de muncă, pentru întărirea răspunderilor la nivelul tuturor verigilor de activitate, încheindu-se intr-un timp-re- cord lucrările de recoltare a trifolie- nelor, a furajelor de pe pajiștile semănate și a culturilor duble de toamnă pe întreaga suprafață de 13 267 hectare. Pînă la această dată au fost însilozate 15 000 tone nutrețuri în amestec cu paie la unitățile agricole de stat, 65 000 tone în cooperativele agricole și peste 1 000 tone în alte unități de stat. O atenție cu totul deosebită se acordă depozitării finului. Din programul stabilit de 17 000 tone au fost depozitate deja 8 000 tone de fîn și semifîn, acțiunea fiind în curs de desfășurare, cu mari șanse de realizare și chiar de depășire a planului.Bune rezultate în depozitarea șl însilozarea furajelor din prima etapă au obținut unitățile din consiliile agroindustriale Frățești, Putineiu, Vedea, Călugăreni, Hotarele și Buc- șani. unde tot ceea ce a oferit cimpul se află in prezent la adăpost. Din păcate, în unitățile agricole Ghimpați, din consiliul agroindustrial cu același

nume, Grădinari, din consiliul Mihăi- lești, Vinătorii Mari și Vinătorii Mici, din consiliul agroindustrial Roata, se înregistrează rămîneri in urmă la această lucrare.„Dacă ne gindim la faptul că în condițiile specifice ale acestei primăveri prima coasă, foarte bogată de altfel, s-a încheiat mult mai devreme decît ne așteptam, avem toate motivele să credem, și evoluția timpului confirmă, că in acest an vom reuși să luăm cel

de furaje — a ținut să precizeze tovarășul Nicolae Goană, responsabilul cu baza furajeră în cadrul direcției agricole județene. Asta înseamnă nu numai asigurarea fără probleme a stocului de furaje planificat, ci și chiar obținerea unul important excedent, care, fără îndoială, se va resimți în producțiile din zootehnie la modul pozitiv".Nu trebuie precupețit nici un efort pentru a ridica zootehnia la nivelul înaltelor exigențe formulate de conducerea partidului, ceea ce impune continuarea in ritm susținut și cu toată răspunderea a lucrărilor de recoltare și depozitare a furajelor, îndeosebi sub formă de fin.
puțin patru coase lon GAGH11
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iași: Diferențe nejustificate
intre unitățifaptul că în uni-Pornind de la tățile agricole din județul Iași zootehnia deține o pondere de 52 la sută in totalul producției globale agricole, comandamentul județean pentru agricultură acordă o deosebită atenție obținerii unor cantități cit mai mari de furaje pentru hră- nirea animalelor. în această perioadă, de exemplu, la pășunat se află peste 80 000 bovine și 600 000 ovine. De aici și o serie de măsuri pentru ca pășunatul să se facă o perioadă cit mai lungă din an. Ca atare, s-a indicat să se facă un pășunat rațional, pe specii de animale, și, în funcție de covorul erbaceu îmbunătățit prin suprainsămințări in primăvară, să se aplice mai larg metoda tirlirii la pășunarea oilor, să se facă irigări pe pășunile și fînețele aflate în zona sistemelor de irigații. O atenție deosebită s-a acordat bunei dezvoltări a culturilor de orz și secară masă

îndeplinirea ritmică, sistematică a sarcinilor de plan — cantitative și calitative — constituie, de bună seamă, calea esențială prin care fiecare colectiv de oameni ai muncii contribuie la. înfăptuirea .ppliticji,..economice ra. partidului.. ȚLțc '“■ittțvnl. penfrw Care asigurarea' tutufor condițiilor necesare în vederea. îndeplinirii planului reprezintă tț' preocupare permanentă a organelor teritoriale de partid și de stat.Principiul care stă la baza tuturor acțiunilor întreprinse în acest sens în județul Botoșani constă în prevenirea deficiențelor, și nu tn... constatarea lor, după ce ele s-au manifestat. Astfel, sub conducerea comite- I tului județean de partid au loc, decadal, analize operative la unitățile „cu probleme", sint stabilite măsuri de redresare, iar activiști de partid, specialiști din comisia financiar-bancară și din alte organisme participă direct ,1a aplicarea măsurilor stabilite. De asemenea, pe data de 25 a fiecărei luni, la comitetul județean de partid se analizează, împreună cu directorii și secretarii de partid din toate întreprinderile, cu reprezentanți ai ț centralelor șl ai comisiei teritoriale financiar-bancare, gradul de realizare a sarcinilor de plan și a pro- f gramelor concrete de măsuri, problemele rămase nerezolvate, pregătirea producției pentru perioada următoare. Nu este o acțiune de rutină, discuțiile au caracter concret, sint stabilite obiectivele prioritare pentru perioada următoare, se analizează modul de îndeplinire a sarcinilor anterioare. Deși subsumate îndeplinirii planului pe luna în curs și in perioada următoare, analizele nu se limitează la sarcinile imediate ori la cele cantitative, legate de producția-marfă ori producția fizică, bunăoară. Aceeași atenție este acordată îndeplinirii o- biectivelor scadente din programele

de perfecționare a organizării și modernizare a producției, reducerii costurilor," asimilării de noi produse cu performanțe superioare și prețuri scăzute.Un obiectiv aflat permanent in Este motivul atenție pină la definitiva sa rezolvare a fost acela al eliminării produselor Ia care sc înregistrau pierderi. Pînă anul trecut, citeva întreprinderi (printre care „Electrocon- tact" și întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb Botoșani) au mai fabricat un număr de 13 produse nerentabile, cu o pierdere aferentă totală de aproape 15 milioape lei. în cele mai multe din cazuri, produsele au fost reproiectate, s-au revăzut normele de consumuri materiale și manoperă ori au fost înlocuite cu altele, modernizate. în nici un caz rentabilizarea nu s-a realizat prin majorarea prețului de producție, directă sau indirectă.Pe lingă sarcinile prioritare ale fiecărei perioade, nu sint pierdute din vedere cele de perspectivă. Astfel, încă de la începutul acestui trimestru au demarat analizele, realizate de comitetul județean de partid, împreună cu fiecare unitate in parte, legate de structura de fabricație și indicatorii orientativi de plan pentru ultimul an al cincinalului, principalele obiective de modernizare, stabilirea de măsuri concrete pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de sporire a productivității muncii, de reducere a consumurilor și a costurilor.Sint numai citeva concrete prin care — neam — deficiențele se constată, prin care tgriale de partid și de și sprijină sistematic acțiunile și măsurile întreprinse de fiecare unitate economică pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și sporirea eficienței și rentabilității producției.

județul Botoșaniprinderile nu au fost lăsate se descurce singure, cum cum pot, ci au fost atrase organisme, printre care și Inspecția Teritorială Financiară de Stat a județului. Aici, economistul loan Halunga, inspector-șef. ne-a spus : „Este limpede rolul care revine înfăptuirii programelor de modernizare in sporirea eficienței economice și reducerea costurilor.. tru a evita situațiile — in te in unele întreprinderi — in care obiectivele finalizate nu se regăseau in reducerea normelor de consum, inspecția noastră a propus adoptarea unei fișe de evidență pentru fiecare măsură in parte, care cuprinde termenele de realizare, precum și efectele economice obținute. Nu este o formulă birocratică, ci un mod de a ordona și stăpini mai exact desfășurarea unui proces de maximă însemnătate economica".
tntr-un viitor număr al ziarului 

vom prezenta alte initiative și expe
riențe care au dus la reducerea sub
stanțială a costurilor, precum și 
unele direcții in care rezultatele pot 
fi in continuare imbunătățite.

însă să cred și și alte

Euqen RADULESCU 
Euqen HRUȘCA

din formele așa cum spuse previn, nu organele teri- stat urmăresc
Rolul primordial al procesului de modernizareNu este nevoie de lungi demonstrații pentru a arăta că, în strategia de sporire a eficienței, rolul primordial revine, detașat, programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. Este un adevăr valabil, practic, in întreaga economie națională ; ceea ce particularizează însă realizările unităților botoșănene se referă la orientarea lor clară șl sistematică spre obiective ce vizează creșterea eficienței și reducerea costurilor.într-un „top" al celor mal bune realizări în această privință, primul loc revine Întreprinderii „Electro- contact" Botoșani, unde cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au scăzut, în acest cincinal, cu 110 lei, in 'condițiile în care și prețurile produselor realizate s-au redus, in medie, cu peste 20 la sută. Explicația acestui ritm rapid de creștere a eficienței constă în aceea că obiectivele de modernizare au vizat îndeosebi perfecționarea tehnologiilor și înnoirea produselor, valorificînd superior baza tehnico-materială de care dispune această modernă întreprindere. Așadar, s-au realizat îndeosebi „investiții" de inteligență tehnică, de ingeniozitate și creativitate pentru a se realiza produse mai bune și mai ieftine, pe seama unor tehnologii moderne, de înalt randament.Un exemplu în acest sens îl reprezintă seria de sesizoare inductive de proximitate, despre care ne vorbește inginerul-șef cu pregătirea fabricației, Victor Teișanu : „Noul produs este electronizat, este realizat cu consumuri materiale reduse și are o fiabilitate superioară față de varianta electromecanică, în condițiile reducerii prețului de desfacere cu circa 20 la sută. Asimilarea produsului a fost, pentru colectivul nostru, și o chestiune de orgoliu profesional, deoarece au fost destule «voci- care prevedeau că vom eșua. Primele serii le-am realizat în 1984, iar de atunci producția s-a dublat în fiecare an, ajungind la circa 60 000

bucăți în 1988. Pentru a trezi Interesul beneficiarilor și a impune produsul, am pornit de la o rentabilitate scăzută, știind că o dată cu creșterea seriei de fabricație scade costul unitar și sporește eficiența". Exemplu nu numai de tehnică, ci și de strategie comercială adecvată !La întreprinderea Textilă „Moldova" din Botoșani, dotarea tehnică data, în linii mari, de la înființarea unității, în urmă cu patru decenii. De aceea, în primul plan al programului de modernizare a fost trecută Înnoirea utilajelor și a tehnologiilor de fabricație din principalele secții — cele de filatură și de țesătorie. Efectul economic al acțiunii a fost remarcabil : numai pe seama îmbunătățirii calității produselor veniturile cresc cu 15 milioane lei anual, în condițiile in care, prin sporirea productivității muncii, scad cheltuielile totale cu circa 6 milioane lei. în plus, se’ diversifică gama sortimentală, ceea ce permite satisfacerea mai bună a solicitărilor beneficiarilor interni și partenerilor externi.Tot in vederea diversificării ofertei și adaptării ei la evoluția cererii, dar șl pentru reducerea substanțială a consumului energetic, întreprinderea de Sticlărie și Porțelan din Do- rohoi a realizat, in cadrul programului său de modernizare, mai multe cuptoare de ardere rapidă a porțelanului. Acestea consumă acum cu 30 la sută mai puțin gaz metan, realizează o ardere uniformă, superioară calitativ și permit asimilarea unor produse cu decoruri de penetrație. mult solicitate de partenerii externi. Așadar, in toate cazurile la care ne-am referit, pentru maximizarea efectelor economice ale modernizării, obiectivele de ordin tehnic și tehnologic au fost Însoțite de o organizare judicioasă și de o strategie bine pusă la punct cu privire la perfecționarea ptoduselor șl condițiile de comercializare a lor.în acțiunile Întreprinse pentru sporirea eficienței economice, lntre-

Recoltarea furajelor la cooperativa agricolă Poarta Albă, județul Constanța
Foto : A. Papadiue

Inițiativa, răspunderea,

verde de pe cele 4 300 hectare, care au și fost recoltate și administrate in hrana animalelor, iar o parte au fos-t însilozate cu paie pentru la iarnă, în locul acestor culturi s-au in- sămințat alte plante pentru furaje, îndeosebi porumb pentru siloz. A început și recoltarea trifolienelor pentru producerea finului. Toate a- cestea dovedesc o preocupare susținută pentru creșterea producției de masă-verde pe pășuni și pentru obținerea unor cantități cît mai mari de furaje pe suprafețele cultivate în ogor propriu. Cum se acționează concret ?Mai întîl ne răspunde inginerul Ion Turiceanu, directorul întreprinderii județene de pajiști : „Sub directa coordonare a întreprinderii noastre, în toate unitățile agricole se execută ample lucrări de nivelări, fertilizări chimice și organice, însă- mințări și suprainsămințări cu cele mai valoroase specii de graminee și leguminoase perene, pentru regenerarea a peste 25 000 hectare de pășune anual. Realizăm astfel programul propus ca o dată la patru ani să regenerăm întreaga suprafață de 105 000 hectare de pajiști, cite avem în județ". Cele mal bune realizări sint localizate in comunele Lespezi, Todirești, Schitu-Duca, Dolhești, Holboca, Golăiești, Trifești, Sinești, Lețcani, Hălăucești, Butea, Mogo- șești-Siret, Popești și în alte părți. Aflăm că pe lingă complexele de creștere a animalelor din județ au fost amenajate pajiști pe 6 000 hectare, pe aceste suprafețe executin- du-se însămînțări și supraînsămin- țări, fertilizări faziale cu Îngrășăminte chimice și organice. Totodată, pe izlazurile de la șes s-au aplicat amendamente pe circa 3 000 hectare, in timp ce pe pajiștile situate pe terenurile tn pantă au fost realizate lucrări de terasare și inier- bare cu graminee șl leguminoase perene pe o suprafață ce totalizează mai bine de 4 000 hectare, in comunele Comarna, Gorban, Golăiești, Popricani, Movileni, Voinești,. Țu- țora, Prisăcanl, Grozești, Costuleni și altele. Pentru realizarea pro-

gramului de regenerare a pajiștilor, întreprinderea de profil ara și 1 200 hectare de teren arabil destinat culturilor semincere de ierburi, de pe care obține anual peste 700 tone semințe de lucerna și trifolie- ne. ierburi anuale și perene, precum și de mazăre, măzăriche, alte plante leguminoase și sfeclă furajeră etc. în acest scop, întreprinderea are 8 ferme, dintre care cea mai mare, de 500 hectare, se află în zona Holboca.Privitor la desfășurarea lucrărilor de recoltare a furajelor și de depozitare a acestora pentru iarnă, de la inginerul Constantin Nuțu, care răspunde de baza furajeră în cadrul Direcției Agricole Județene Iași, aflăm că acțiunea treg județul, pină tarea fiind circa (în icernei și a trifolienelor, accentul fiind pus pe încheierea grabnică a primei coase pe cele 10 560 hectare cultivate, căci ploile căzute în ultima vreme permit ca în a- cest an să se realizeze furaje bogate pentru coasele a Il-a și a IH-a. Primele 3 000 tone de fin și 12 000 tone de furaje din masă-verde de secară tec cu trifoliene și paie depozitate. Acțiunea de recoltare și depozitare a furajelor trebuie insă să fie mult intensificată, întrucît planul pină la sfirșitul lunii mai este de 40 000 tone fin și furaje insilozate. Nu există nici un motiv de tărăgănare.te condiții furajelor, te le de cii de pentru a se putea folosi deplin și mijloacele mecanizate.Rezultatele înregistrate tn operativa direcției agricole confirmă că in multe unități se lucrează cu forțe sporite la stringerea finului. în unitățile din consiliile agroindustriale Valea Seacă, Tirgu Frumos, Mo- vileni, Ciurea, Holboca, Podu Iloaiei, prima coasă a trifolienelor a depășit 50 la sută din suprafețe sau insă liile lău, tot

a început în în- acum din recol- secarei furajere amestec cu paie
orzului și a însilozate in60 000 tone.actualitate este recoltarea lu- l și a trifolienelor,

de trifoi însilozate în ames- sînt deja

Pretutindeni sint crea- bune pentru depozitarea iar in fiecare unita- sint pregătite atelaje- transport. Totul depin-buna organizare a mun-agricolăpentrudeși de hărnicia cosașilor, dar și asigurarea carburanților necesari

se află chiar către sfîrșit. Sint și unități, mai ales în consi- agroindustriale Vlădeni, Hîr- Ciortești, unde lucrarea se află în stadiu de început. Tărăgănarea trebuie combătută chiar dacă • se Spune că sint unități cu suprafețe mici de lucerniere și că mai este timp. După 20 mai a început și recoltarea fînețelor naturale. Volumul de muncă a crescut, fapt ce îndeamnă la o mai bună coordonare și organizare a muncii în vederea grăbirii recoltării furajelor, uscării, transportării și depozitării lor în bazele furajere, urmărindu-se insistent să se realizeze in fiecare etapă cantitățile planificate, de bună calitate, necesare dezvoltării zootehniei, sporirii randamentului ei prin creșterea producției animaliere.
Manole CORCACI
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munca bine organizată
căi sigure de realizare a unor venituri superioareîn anul 1988, agricultura județului Arad a obținut, pe ansamblu, rezultate bune. Cînd afirmăm acest lucru avem în vedere producțiile realizate, mai precedenți, dar mai ales faptul că în majoritatea cooperativelor agricole s-a desfășurat o activitate rentabilă. Nu este lipsită de importanță nici precizarea că multe din cooperativele care au obținut beneficii se află in zone mai puțin favorabile pentru agricultură : Birzava, Vără- dia de Mureș, Mișca, Șiclău, Chere- luș, Șiștarovăț și altele.Ce a determinat obținerea și depășirea de către aceste unități a beneficiilor planificate ? Care sint elementele cu atribut de valoare în experiența acumulată de unitățile fruntașe și care se impun a fi generalizate pentru a rentabiliza toate unitățile cooperatiste din județ 1 De ce totuși unele cooperative au încheiat activitatea din 1988 cu pierderi ? La toate aceste întrebări, comitetul județean de partid, organele agricole județene au căutat răspunsuri riguroase, desprinse în urma unor temeinice analize. Concluziile, măsurile adoptate s-au materializat, pe baza indicațiilor conducerii partidului cu privire la îmbunătățirea activității economico-financiare a unităților agricole cooperatiste ce au încheiat anul 1988 cu pierderi, în programe speciale de redresare, menite să ducă la sporirea producției a- gricole și a veniturilor bănești, la acoperirea, pe această cale, a cheltuielilor făcute și la obținerea de beneficii. Despre conținutul și modalitățile de aplicare a acestor programe am discutat cu tovarășul Avram Crăciun, director adjunct al direcției agricole județene.— Deci, tovarășe director, cum au fost fundamentate aceste programe?— Fiecare unitate și-a alcătuit propriul program. Am considerat că nimeni nu poate cunoaște mai bine starea de lucruri dintr-o unitate decît specialiștii și membrii cooperatori de aici. Pe baza discuțiilor și a dezbaterilor cu oamenii, a analizelor din cadrul organizațiilor de partid și al organelor de conducere colectivă, au fost alese cele mai adecvate soluții și modalități de acțiune pentru rentabilizarea activității din unități. Altfel tiva și am viduală și

mediimari decît în anii Acțiuni pentru îmbunătățirea activității economico-financiare în 
cooperative agricole de producție din județul Arad

spus, am stimulat iniția- întărit răspunderea indi- colectivă a celor din co

operativele agricole respective. Sigur, toate programele au fost examinate și îmbunătățite ulterior de către organele agricole județene, sub directa îndrumare a comitetului județean de partid.— Care ar fi principalele modalități concrete de acțiune în vederea creșterii eficienței activității economice din unitățile cooperatiste?— Pornind de la experiența pe care o deține județul nostru, de la modul superior de organizare a unor unități fruntașe, cum sint cooperativele agricole de producție „Ogorul", „Avintul" și „Steagul Roșu" — Peci- ca, „Lumea Nouă" — Curtici, „Viața Nouă" — Sîntana, „Podgoria" — Și- ria și altele, am considerat că trebuie să întărim răspunderea oamenilor față de buna gospodărire a bazei materiale, a averii obștești. Concret, întreaga bază materială a fost dată in primire, o dată cu planul de producție al subunității, spre administrare șefilor de ferme și de sectoare. Aceasta înseamnă că fiecare șef de fermă trebuie să-și administreze cît mai bine baza materială, să asigure executarea tuturor lucrărilor necesare pentru mărirea capacității de producție a acesteia, să o exploateze în conformitate cu normele tehnologice și cu sarcinile de plan ce trebuie realizate în ferma sau sectorul respectiv. De exemplu, șefilor de ferme din zootehnie le-au fost predate adăposturile, animalele, utilitățile, baza furajeră. Ei au obligația de a prevedea și aplica toate măsurile necesare dezvoltării și modernizării spațiilor de cazare, în conformitate cu creșterea efectivului de animale, curățirii și întreținerii pășunilor, exploatării intensive și eficiente a bazei furajere etc. Sigur, mă veți întreba, dar pînă acum n-a fost așa ? Nu, n-a fost întotdeauna așa. Fiindcă răspunderile nu erau peste toi nominalizate pe factorii de decizie din punctele in care se hotărăște soarta producțiilor. Am întil- nit și cazuri în care se lucra la modernizarea adăposturilor, iar șeful fermei nu știa prea bine ce se face, cum se face, care e stadiul lucră-

rilor. „E treaba conducerii !“ întărind răspunderea specialiștilor in administrarea bazei materiale, stimulăm și inițiativa lor, iar conducerile de unități pot controla, Îndruma și coordona mai bine activitatea dintr-un sector sau altul de producție pentru realizarea in totalitate și în mod eficient a sarcinilor ce revin cooperativei respective.— Cum înțeleg organele agricole județene să sprijine activitatea din unități in vederea creșterii eficienței economice 7— Direcția agricolă, uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție, banca pentru agricultură și industrie alimentară analizează, lunar, cu contabilii-șefi din unități modul in care se realizează veniturile planificate, felul in care se încadrează în haremurile de cheltuieli stabilite pentru fiecare cultură și specie de animale. Pentru toate neajunsurile constatate se iau măsuri imediate, se stabilesc soluții concrete de înlăturare a pierderilor. De asemenea, tot lunar analizăm cu șefii de ferme din zootehnie cum se Îndeplinesc măsurile stabilite pentru realizarea sarcinilor de plan, respectiv a efectivelor și producțiilor animaliere. Toate analizele pe care le efectuăm se bazează pe planurile de producție și se raportează la ele. Asumindu-și cu mai multă răspundere sarcinile de coordonare, control și îndrumare, organele agricole județene urmăresc să determine in unități și o schimbare de mentalitate din partea specialiștilor, in sensul înțelegerii de către fiecare că nu doar contabilul-șef trebuie să fie cel ce veghează la respectarea normelor financiare și a haremurilor de cheltuieli. Specialiștii noștri cei mai buni știu să renunțe la acțiuni ineficiente, inutile chiar, reușind de fiecare dată să respecte legea și normele, să nu se abată de la planul de producție al unității ce a fost analizat și aprobat în adunările generale pe ferme și pe unitate. Pentru că a respecta planul, a realiza sarcinile atît cantitative, cît și cele care privesc eficiența economică in-

seamnă a gospodări mai bine baza materială, a căuta să obții un ciștig real din fiecare leu investit. Acest lucru ne străduim să-1 înțeleagă in primul rind specialiștii, care sint cei chemați să ia decizii, dar și mecanizatorii și cooperatorii. Aș mai face precizarea că in unitățile noastre se simte o întărire a răspunderii față de rentabilizarea întregii activități : lună de lună, primul punct al ordinii de zi în ședințele consiliului de conducere al unităților îl constituie analiza situației economico-financiare, a stadiului lucrărilor și a modului în care se aplică controlul financiar preventiv.— Rentabilitatea unităților agricole este strins legată de nivelul producțiilor realizate. Ce s-a stabilit în acest sens prin programele de redresare ?— Multe din măsurile adoptate, care se aplică deja, au în vedere intensificarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Fiecare unitate, în funcție de particularitățile terenului său, și-a prevăzut lucrări de creștere a potențialului productiv al pămîn- tului. La această oră, în unitățile de pe valea Mureșului, de la Săvîrșin pină la Nădlac, se desfășoară acțiuni de scoatere de sub influența excesului de umiditate a peste 5 000 hectare, prin desecări și îndiguiri in zona Crișului Alb ; se efectuează totodată lucrări de combatere a eroziunii solului. Am conceput organizarea teritoriului și a asolamentelor în așa fel încît să se asigure o rotație corespunzătoare pentru toate culturile și să se combată buruienile pe cale biologică. Tot în acest an am prevăzut ratiste să se pe mai bine se fertilizeze rale 17140 nie, programele ficarea superioară jere, In fînețelor celor din asemenea,rea adăposturilor, prin lucrări sim-

ca in unitățile coope- aplice amendamente de 7 000 hectare și să cu îngrășăminte natu- hectare. în zooteh- prevăd valori- a bazei fura- a pășunilor și precum și a pășunabile. Despecial naturale, pădurile ne preocupă moderniza-

ple șl cu materiale locale, precum și urmărirea mai riguroasă a selecției animalelor, in scopul valorificării potențialului raselor locale, care și-au dovedit superioritatea în adaptarea la condițiile zonei.— Obținerea unei eficiențe sporite presupune și o valorificare superioară a produselor agricole. Ce se întreprinde în unități in acest scop?— Fiecare unitate a prevăzut măsuri de îmbunătățire a activității de valorificare a produselor agricole și de creștere a calității acestora, pentru a beneficia de sporuri de preț și prime de producție. Și întrunit valorificarea superioară a producției vegetale șl animale constituie o reală sursă de întregire a veniturilor și de rentabilizare a unităților, direcția agricolă și uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție au organizat mai multe acțiuni de instruire a celor care se ocupă de valorificarea producției, a conducerilor de unități și a șefilor de ferme. în fine, de o valorificare superioară a producției se poata vorbi și atunci cînd industria mică prelucrează o parte din produsele secundare vegetale și animale. De altfel, fiecare unitate și-a conturat acțiunile de dezvoltare a micii industrii și a prestărilor de servicii, astfel încît să obțină o producție industrială de cel puțin 8 000 lei pe membru cooperator.Consemnarea noastră se oprește aici. Desigur, se mai puteau aborda și alte aspecte, cum ar fi acțiunile privind îmbunătățirea participării oamenilor la muncă, măsurile politico- organizatorice întreprinse in vederea Încadrării în haremurile de cheltuieli și realizării veniturilor planificate. Practic, prin programele stabilite s-au creat premisele ca toate cooperativele agricole să desfășoare în acest an o activitate rentabilă. Altfel spus, s-au pus bazele unei activități mai rodnice, mai bine organizate sub toate aspectele. Rămine ca unitățile și organele județene să argumenteze această afirmație și prin bilanțul activității economico-financiare ce se va întocmi la sfirșitul anului, ca un răspuns firesc la sprijinul acordat de conducerea partidului și statului unităților agricola cooperatiste.
Tristan MIHUTAcorespondentul „Scinteii"
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 

REPUBLICII POPULARE MOZAMBIC, JOAQUIM ALBERTO CHISSANO
Ceremonia sosirii 

in Capitală
(Urmare din pag. I)Președintele Mozambiculul este Însoțit în vizita in țara noastră de tovarășii Julio Zamith Carrilho, secretar al C.C. al Partidului FRELIMO, Pascoal Manuel Mo- cumbi, secretar al C.C. al Partidului FRELIMO, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.O gardă militară aliniată pe aeroport a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Populare Mozambic și Republicii Socialiste România, în timp ce, în semn de salut, au fost trase 21 de salve de artilerie.Un grup de pionieri au oferit tovarășilor Nicolae Ceaușescu șt Joaquim Alberto Chissano buchete de flori.Președinții Nicolae Ceaușescu șt Joaquim Alberto Chissano au trecut în revistă garda de onoare.Președintele Republicii Populare Mozambic a fost salutat apoi de membri și membri supleanțl ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, generali, de alte persoane oficiale.Erau prezenți ambasadorul României in Mozambic și ambasadorul Mozambicului in țara noastră.Solemnitatea primirii oficiale s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.La reședința rezervată oaspeților, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut intr-o atmosferă cordială cu președintele Joaquim Alberto Chissano.

Toastul tovarășului Nicolae Ceausescu Toasiul tovarășului luaquim Alberto Chissano
(Urmare din pag. I)cultură, știința și cultura, iar în luna martie a acestui an am lichidat in întregime datoria externă a țării, asigu- rind deplina independență — și economică. și politică — a României.Congresul al XIV-lea al partidului, care va avea loc în luna noiembrie, va stabili orientările privind dezvoltarea economico-socială a țării noastre în cel de-al 9-lea cincinal, 1991—1995, și perspectivele pentru anul 2000, iar în unele domenii, pentru începutul celui de-al treilea mileniu, in care România va intra ca o țară multilateral dezvoltată și cu un înalt nivel de civilizație materială și spirituală, ce va permite deplina afirmare a principiilor comuniste de muncă și viață.

Tovarășe președinte,România acordă o mare însemnătate dezvoltării relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor deplinei egalități în drep uri, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.în lume se manifestă contradicții puternice — politice, economice, militare — care fac ca situația pe arena mondială să fie deosebit de complexă, contradictorie și gravă. Pașii realizați prin acordul dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii cu privire la înlăturarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune, ca și prin trecerea la soluționarea unor probleme pe calea tratativelor nu au schimbat in mod radical politica mondială. în ultima vreme au loc acțiuni contrare destinderii, propunerile N.A.T.O. de modernizare a rachetelor cu rază scurtă de acțiune fiind de natură să ducă nu numai la anularea progreselor obținute prin acordurile sovieto-americane, dar chiar la sporirea forțelor nucleare de distrugere. Continuă, în același timp, experiențele nucleare și se extind programele care urmăresc militarizarea Cosmosului.în aceste condiții, țara noastră consideră că lupta pentru dezarmare și pace constituie problema fundamentală a prezentului și viitorului tuturor statelor și popoarelor.România se pronunță ferm și cheamă 

toate statele, toate guvernele și forțele politice la luptă și acțiune hotărită pentru renunțarea cu desăvîrșire la modernizarea armelor tactice și a rachetelor cu rază scurtă de acțiune, pentru eliminarea lor definitivă, pentru realizarea unui acord de reducere cu 50 la sută a armelor strategice nucleare și eliminarea completă, pînă în anii 2000, a tuturor armelor nucleare, pentru reducerea drastică a armelor convenționale și a cheltuielilor militare — singura cale pentru supraviețuire a omenirii, pentru existența vieții pe planeta noastră.Ca țară europeană. România este hotărită să facă totul pentru a-și aduce contribuția la dezvoltarea colaborării pe multiple planuri — economice, teh- nico-științifice, culturale — între toate țările continentului, pentru realizarea unei Europe unite și puternice, a națiunilor libere și independente, a progresului și păcii.Țara noastră acționează consecvent pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, â bunei vecinătăți și colaborării largi între toate statele, fără arme nucleare și chimice, fără trupe și baze militare străine.România militează neabătut pentru eliminarea forței și amenințării cu forța din relațiile internaționale, pentru soluționarea tuturor conflictelor existente — din Orientul Mijlociu, America Centrală, Asia, Africa și uin alte zone — numai pe cale politică, prin tratative.România sprijină activ lupta de eliberare națională a popoarelor și se pronunță ferm pentru lichidarea oricărei politici neocolonialiste, pentru respectarea neabătută a dreptului fiecărei națiuni de a se afirma potrivit propriilor aspirații.în acest spirit, acordăm sprijinul nostru activ luptei popoarelor din Africa australă, pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor lor, pentru încetarea oricărui amestec în treburile lor interne, a tuturor acțiunilor de subversiune și destabilizare. Condamnăm cu toată hotărîrea politica de apartheid din Africa de Sud. Ne exprimăm, în același timp, convingerea că se vor depune toate eforturile pentru aplicarea hotă- ririi Organizației Națiunilor Unite privind asigurarea, în acest an, a independenței Namibiei.

Țara noastră militează activ pentru instaurarea noii ordini economice internaționale și lichidarea marilor decalaje existente intre țările bogate și sărace, considerînd că aceasta reprezintă o necesitate obiectivă a depășirii Crizei economice mondiale. România va ră- mîne — și în condițiile trecerii la noi etape de dezvoltare în viitor — întotdeauna împreună și va conlucra strîns cu țările în curs de dezvoltare în realizarea obiectivelor de lichidare a subdezvoltării. de progres economic și social al fiecărei națiuni.Rezolvarea justă și durabilă a marilor și complexelor probleme ale lumii contemporane impune participarea activă, in condiții de deplină egalitate, la viața internațională a tuturor statelor, și îndeosebi a celor mici și mijlocii, a țărilor nealiniate, a țărilor în curs de dezvoltare, care constituie marea majoritate a lumii. Este necesar să crească și mai mult rolul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în soluționarea democratică — în interesul progresului, libertății și independenței popoarelor — a tuturor problemelor care preocupă astăzi omenirea.Deși situația mondială se menține gravă, considerăm că, acționind unite, forțele progresiste, anMimperialiste, popoarele de pretutindeni pot impune o politică nouă, democratică, pot asigura dezarmarea, pacea, progresul și prosperitatea, libertatea și independența fiecărei națiuni.
Stimați tovarăși și prieteni,încredințați că vizita pe care o faceți în România, convorbirile și înțelegerile la care vom ajunge vor contribui la dezvoltarea și mai puternică a prieteniei și colaborării dintre partidele, țările și popoarele noastre, la cauza generală a păcii și progresului tuturor națiunilor, doresc să toastez :— pentru progresul și prosperitatea poporului mozambican prieten ;— pentru întărirea prieteniei și colaborării româno-mozambicane ;— pentru pace, înțelegere și colaborare în întreaga lume ;— în sănătatea dumneavoastră, tovarășe președinte Joaquim Alberto Chissano ;— in sănătatea dumneavoastră, a tuturor 1 (Aplauze).

(Urmare din pag. I)tare și mai mare a țării în toate domeniile. Dorim cu acest prilej să exprimăm felicitările noastre realizatorilor neobosiți ai acestei opere de anvergură atît de mare. Vă dorim curaj, perseverență și succese și mai mari în viitor 1
Tovarășe președinte,în Mozambic, eforturile noastre de dezvoltare economică și socială s-au confruntat cu vicisitudini deosebite. Țara noastră se află la interferența dintre înaintarea ireversibilă pe calea emancipării popoarelor și ultimele bastioane ale colonialismului, segregației și nedreptății instituționalizate pe continentul african.Această poziție geopolitică delicată și nedorită, care ne-a fost impusă de împrejurările de timp și spațiu, a influențat profund, în mare măsură cursul evenimentelor din Mozambic și din majoritatea țărilor Africii australe. De peste 25 de ani poporul nostru se află cu mina pe armă pentru a se apăra pe sine însuși și pentru a reafirma dreptul său ia viață, la suveranitate și libertate. Ieri au fost colonialismul portughez și războiul împotriva regimului minoritar și ilegal al lui Jan Smith. Astăzi este lupta împotriva hoardelor sîngeroase ale teroriștilor și bandiților înarmați, care, înfăptuind proiectele concepute și comandate din exterior, seceră cu sînge rece sute de mii de vieți nevinovate, distrug infrastructuri economice și sociale și tot ceea ce reprezintă mîndria, progresul și prosperitatea poporului nostru.Am înfruntat acest război cu hotărîre, folosind toate mijloacele aflate la înde- mîna noastră pentru a organiza poporul nostru în vederea apărării țării și a sa proprie. Pe de altă parte, depunem eforturi deosebite și sacrificii în cadrul Programului de refacere economică început în 1987 pentru crearea unei economii productive viabile, care să răspundă mai bine necesităților poporului nostru aflat în război.în luna iulie a acestui an va avea loc cel de-al V-lea Congres al partidului nostru. Acest eveniment de mare 

importanță pentru viața noastră este așteptat cu mult interes de poporul nostru, care se află angajat cu entuziasm în pregătirea sa, participînd activ și creator cu idei pentru elaborarea orientărilor care vor conduce destinele patriei în următorii cinci ani.Legea amnistiei reprezintă un aspect important al eforturilor pe care guvernul le face pentru creanea condițiilor de normalizare a vieții poporului mozambican, pentru ca toți să poată, pe de o parte, să participe Ia viața politică, economică, socială și culturală a țării, și, pe de altă parte, la discutarea și definirea orientărilor care conduc țara în fiecare din aceste sectoare.
Tovarășe președinte,
Distinși membri ai partidului și 

guvernului,Eforturile pentru pace în Europa și pentru a elibera acest continent de armele de distrugere în masă se bucură de sprijinul total al Republicii Populare Mozambic. Inițiativele în acest sens au nevoie să fie completate cu eforturi similare pentru eliberarea restului lumii de colonialism, de agresiune, de terorism de stat și de destabilizare, pentru a permite ca stabilitatea și progresul economic să fie o realitate, și nu un vis intangibil și irealizabil.Apreciem activitatea desfășurată de secretarul general al Națiunilor Unite și colaboratorii săi pentru normalizarea situației din Namibia. Reîntoarcerea la calm în acest teritoriu este importantă pentru reînceperea, fără tulburări, a implementării Rezoluției 435/78 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite în formele și modalitățile care constituie substanța protocolului de la Brazzaville și a acordurilor de la New York. Acest proces va trebui să culmineze cu independența totală a acestui ultim teritoriu afrieah aflat sub dominație colonială.Situația tragică care există în Africa australă este reflexul direct al unei ordini regionale caracterizate prin agresiune, terorism și destabilizare. Aceste rele vor putea să-și găsească soluțio

narea definitivă o dată cu eradicarea totală a apartheidului și a tipului de mentalitate care o inspiră. Din această cauză este important ca, într-o formă concentrată și consecventă, să continuăm lupta pentru eliminarea sa.
Tovarășe președinte,Cooperarea bilaterală între cele două țări ale noastre, bazată pe egalitate și avantaj reciproc, este inspirată de dorința noastră permanentă de a găsi împreună căile cele mai avantajoase pentru ca. unind eforturile noastre și mijloacele de care dispunem, să lucrăm pentru îmbunătățirea condițiilor de Viață ale popoarelor noastre.în acest cadru aplicăm proiecte foarte promițătoare în domeniile agriculturii, industriei, geologiei și minelor. Am făcut progrese în aceste domenii și am fi obținut rezultate și mai bune dacă n-ar fi existat împrejurările dificile care nu depind de cele două țări ale noastre.Perspectivele viitoare sînt bune și este foarte important să avem în vedere forme noi, adaptate la realitățile conjunc- turale concrete ale fiecăreia dintre țările noastre, pentru a obține rezultate maxime ale acțiunilor comune. Proiec-; tele economice sub forma întreprinderilor mixte ar putea fi una din aceste căi.Ne manifestăm încrederea că eforturile poporului nostru, combinate cu sprijinul poporului român, vor culmina cu redobindirea păcii și stabilității în țara noastră, de care avem multă nevoie, astfel îneît cooperarea noastră să fie recompensată printr-o dezvoltare economică, socială și culturală mai substanțială și mai rapidă.Vă rog, tovarășe președinte, să vă alăturați în a toasta :— pentru întărirea prieteniei noastre și a cooperării ;— pentru pacea și stabilitatea în Africa australă și în lume ;— în sănătatea dumneavoastră, tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu ;— pentru triumful socialismului;— în sănătatea celor prezenți.Lupta continuă ! (Aplauze).

Realizări în îndeplinirea planului
BUCUREȘTI: Ritmuri înalte 

de lucru pe șantiereîn aceste zile, pe toate șantierele de investiții din Capitală se lucrează intens pentru finalizarea și punerea in funcțiune la termenele planificate a unor noi capacități de producție. Continuind seria bunelor rezultate obținute in perioada care a trecut din acest an, constructorii și montorii bucu- reșteni iși concentrează eforturile îndeosebi in direcția finalizării capacităților productive de la întreprinderea de Țevi „Republica", „23 August", întreprinderea de Mașini Grele, „Semănătoarea", întreprinderea de Cabluri și Materiale E- lectroizolante și altele. Demn de subliniat este faptul că, prin mai buna organizare a muncii pe șantiere, prin introducerea unor tehnologii noi, de inaltă productivitate, prin mecanizarea unor operații de construcții în vederea scurtării duratelor de montaj, in Capitală au fost date în folosință in devans 7 capacități productive, dintre care 4 integral, celelalte urmind a fi finalizate intr-un timp foarte scurt. Ca urmare a punerii în funcțiune a acestor noi capacități, s-au creat condiții pentru realizarea suplimentară a unor produse deosebit de importante pentru economia națională, cum ar fi echipament e

nergetic, motoare, țevi și altele.Alături de constructorii de pe șantierele industriale, o activitate intensă depun in aceste zile și ceilalți constructori care lucrează la marile obiective social-cultura- le, care, prin strădania lor de zi cu zi, conferă municipiului București un nou chip demn de o capitală modernă, care asigură locuitorilor săi un grad tot mai inalt de civilizație și confort. (Gheorghe Ioniță).
PRAHOVA : Rezultate 

ale modernizării 
producțieiîn toate unitățile economice din județul Prahova se acordă o atenție sporită aplicării prevederilor din programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. Numai de la începutul anului, prin aplicarea măsurilor tehnico-organizatorice prevăzute s-a obținut un spor al producției-marfă in valoare de 1,7 miliarde lei, concomitent cu reducerea cheltuielilor totale cu 211,6 milioane lei. Iată citeva dintre cele mai importante realizări ale colectivelor de muncitori și specialiști din unitățile economice ale Prahovei : la întreprinderea de Utilaj Petrolier „1 Mai" din Ploiești s-au introdus in fabricația de 

serie noi tipuri de sape de foraj modernizate, îmbunătățindu-se în același timp tehnologiile de execuție ale acestora : Ia întreprinderea Mecanică din Cîmpina a fost extinsă matrițarea semifabricatelor de la 1 200 tone la 3 000 tone pe an, contribuind la crearea unor disponibilități pentru producția de export in valoare de 3,2 milioane lei anual ; la întreprinderea de Mecanică Fină din Sinaia, prin asigurarea prelucrării axului de antrenare al pompei rotative pe celulă flexibilă, productivitatea muncii va crește cu 345 la sută. (Ioan Marinescu).
SATU MARE : Materii 

recuperabile valorificate 
superiorLa întreprinderea de Utilaj Minier Satu Mare s-a materializat cu succes o frumoasă inițiativă, prin care se asigură valorificarea superioară a șpanului de bronz și aluminiu provenit din procesul de producție. Este vorba de bricheta- rea șpanului din aceste neferoase cu o presă construită prin autodo- tare și pusă în funcțiune în urmă cu trei ani, dar care pină acum se utiliza doar pentru brichetarea șpanului de oțel. Brichetele de bronz și aluminiu obținute aici sînt prelucrate, prin topire, in lingouri 

in cuptorul de inducție de la secția turnătorie, asigurîndu-se astfel din nou importante cantități de materii prime pentru procesul de producție din întreprindere. (Octav Grumeza).
IALOMIȚA: Produse livrate 

în avans la exportColectivele de oameni ai muncii din unitățile industriale ale județului Ialomița raportează realizarea unei producții destinate exportului mai mare cu 10,6 Ia sută decit prevederile planului. Printre unitățile care au reușit cele mai substanțiale depășiri la producția destinată partenerilor de peste hotare se numără Combinatul de Îngrășăminte Chimice Slobozia, Filatura de Bumbac Slobozia, întreprinderea de Ferite Urziceni, întreprinderea de Tricotaje Fetești și întreprinderea de Articole Sport — Camping Urziceni. In acest fel, au fost livrate la export produse electronice, fire de bumbac și confecții textile în valoare de peste 200 milioane lei. (Mihai Vișoiu).
MARAMUREȘ : Soluții 

tehnice eficienteColectivul Flotației Centrale din Baia Sprie prelucra minereul de la Șuior după o tehnologie clasică, dar rezultatele nu erau pe măsura exigențelor. Pe baza cercetărilor efectuate în uzină, s-a trecut la aplicarea unei tehnologii avansate : 

flotarea integrală urmată de de- sorbție și separare, ceea ce a dus la creșterea randamentului de extracție și îmbunătățirea calității concentratelor. Dar și acest procedeu a trebuit înlocuit, deoarece s-a născut o nouă inițiativă pe linia promovării progresului tehnic. Astfel, s-au perfecționat schemele fluxului tehnologic, s-au îmbunătățit caracteristicile tehnice ale utilajelor din fazele de măcinare și flotare, s-a extins automatizarea procesului de producție. La flota- ția centrală, care este o unitate- etalon pe ramură, sint in curs de elaborare noi măsuri tehnice pentru a obține indici superiori de preparare. (Gheorghe Pârja).
CLUJ : Produse de înaltă 

calitate peste prevederiAcțiunile și măsurile întreprinse de organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii din întreprinderile județului Cluj pentru modernizarea producției, folosirea mai eficientă a capacităților de producție și a resurselor materiale se concretizează în depășirea planului la producția fizică și alți indicatori. Astfel, in perioada care a trecut din acest an au fost livrate suplimentar beneficiarilor din țară și la export însemnate cantități de produse fizice de înaltă calitate, între care 6 370 tone oțel beton, 12 400 tone profile mijlocii și ușoare și benzi laminate, mijloace de automatizare electronice in valoare de 14 milioane lei, produse de mecanică fină, op

tică și echipamente hidraulice și pneumatice care însumează 1 364 000 lei, precum și mașini și utilaje pentru agricultură și silvicultură, utilaje tehnologice pentru industria chimică, prelucrarea țițeiului, celulozei și hîrtiei, armături industriale din oțel, produse chimice, materiale pentru construcții, confecții textile, articole de menaj din porțelan. O mare parte din a- ceste produse, printre care cele fabricate de întreprinderile „Sinterom", „Armătura", „Napo- chim", „IRIS" din Cluj-Napoca, „Electroceramica", chimică, de materiale de construcții din Turda, au fost expediate in avans partenerilor externi. (Marin Oprea).
MUREȘ : însemnate 

sporuri la producția fizicăAngajați cu toate forțele pentru a îndeplini exemplar planul pe acest an, oamenii muncii din industria județului Mureș au acordat o atenție deosebită realizării ritmice a sarcinilor la producția fizică. Astfel, prin folosirea cu indici superiori a utilajelor și instalațiilor din dotare și aplicarea pe scară largă a unor valoroase inițiative muncitorești, în perioada care a trecut din acest an s-au livrat în plus față de sarcinile de plan produse ale industriei electrotehnice în valoare de 46,4 milioane lei, 14 712 tone îngrășăminte chimice cu azot, fosfor și potasiu, 22 300 tone amoniac de sinteză, 2 648 mc prefabricate din beton armat, 54 000 

mp geamuri trase, mobilier în valoare de 9,9 milioane lei, 67 000 mp furnire estetice, precum și însemnate cantități de antidăunători, cherestea, cărămizi și blocuri ceramice, uși și ferestre din lemn și alte produse utile economiei naționale. De remarcat că aceste șpo- ruri de producție au fost obținute. în cea mai mare parte, pe seama creșterii productivității muncii. (Gheorghe Giurgiu).
IAȘI : Succese 
ale feroviarilorAntrenați cu toate forțele în marea întrecere socialistă ce se desfășoară în cinstea zilei de 23 August și a celui de-al XIV-lea Congres al partidului, feroviarii din cadrul Regionalei de Cale Ferată Iași înscriu realizări de seamă în toate sectoarele de activitate. Astfel, în perioada care a trecut de la începutul anului, ei au reușit să satisfacă integral cererile de transport ale unităților economice, în condițiile îmbunătățirii tonajului trenurilor de marfă și încadrării stricte în normele și normativele de consum de carburanți și energie, economisind peste 180 MW energie electrică și 80 tone combustibil convențional. Rezultate deosebite au fost obținute și la ceilalți indicatori, între care depășirea veniturilor brute provenite din activitatea de transport, concomitent cu diminuarea costurilor de transport pe calea ferată și obținerea de beneficii suplimentare. (Manole Corcaci).
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AL MUNCII POLITICO-ORGANIZATORICE
Cu putină vreme în urmă, o nouă navă făurită pe calele Șantierului Naval din Brăila și-a încheiat cu bine probele la mare. Este vorba despre supertraulerul „Pietrosul", de 5 000 tdw, înzestrat cu instalații complexe si destinat flotei românești de pescuit oceanic. Este una din creațiile care concentrează în structura lor efortul a sute și mii de comuniști, de constructori de nave brăileni pentru a conferi producției de aici înalte virtuti tehnice și calitative, parametri tehnici și funcționali competitivi, avîndu-se în vedere că o bună parte din producție este destinată exportului.Bătălia pentru calitate și competitivitate reprezintă pentru organele și organizațiile de partid din șantier, pentru consiliul oamenilor muncii una din principalele direcții de acțiune, de unire a eforturilor și stimulare a creativității. Exigențele formulate în repetate rînduri de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au determinat si la noi inițierea unor acțiuni politice viabile, care să genereze participarea mai activă a comuniștilor la promovarea mai largă a tehnologiilor noi, ridicarea necontenită a calității navelor. „în noul cincinal — argumenta la Plenapa C.C. al P.C.R., din aprilie a»c. secretarul general al partidifîui — trebuie să punem un accent sl mai puternic pe ridicarea nivelului) tehnic si a calității tuturor produselor, care să fie realizate la un nivel înalt, competitiv cu cele mai bune produse similare realizate pe plan mnndial, și să facem astfel incit in unele domenii produsele românești șâ se afle pe primul loc".Orientări clare, care jalonează întreaga activitate prezentă și de perspectivă. j&in aceste obiective decurg si răspunderi precise pentru munca poliflică si organizatorică desfășurată de comitetul de partid din șantierul brăilean. de toate organizațiile de bază de aici. Trebuie subliniat dintru început că obiectivul acestei desfășurări de forțe, de conștientizare a masei de constructori a fost, si' este îndeplinirea întocmai a îndatoririlor ce ne revin din programul prioritar, privind îmbunătățirea nivelului tehnic si calitativ al produselor. Consiliul oamenilor muncii a fost Îndrumat să alcătuiască ițn program propriu privind ridicasea nivelului calitativ al produselor șantierului si. in egală măsură, pe flecare tip de navă în parte, cuprinzînri faze de realizare, termene și responsabilități concrete.In scopul îndeplinirii acestor sarcini. biroul coknitetului de partid si biroul executiv al consiliului oamenilor muncii au folosit o multitudine de forme si metode ale muncii politico-organizatorice. Țelul aces-

Tinere 
aleLa maternitatea din Găești venise pe lume un copil... Un băiat sănătos, înalt (are 50 de centimetri), frumos. Primul vlăstar al tinerei familii Stancu — Iulia și Georgică. Bucurie de nedescris, flori, lacrimi de emoție, speranțe și proiecte de viitor. Un eveniment obișnuit pentru corpul medical (aici s-au născut, de la începutul anului, peste 550 de copii), un eveniment memorabil pentru familie.Noul cetățean al urbei este așteptat cu nerăbdare acasă. Poate într-unul din cele 2 500 de apartamente din blocurile moderne ce dau alură de certă urbanitate tîrgului șters de altădată care a crescut pe temelia dezvoltării impetuoase a industriei, reprezentată aici prin unități cu nume de rezonanță : întreprinderea de frigidere, întreprinderea mecanică pentru petrol și întreprinderea de utilaj chimic. Un cămin în sensul cel mai propriu al cuvintului — dotat cu toate utilitățile vieții moderne, în care copiii au camera lor, luminoasă, aerisită, sănătoasă. Au tot ceea ce părinții lor au visat și nu au avut, la vremea lor, condiții devenite astăzi posibile datorită apariției de mii de locuri de muncă bine retribuite, ridicării vizibile a standardului de viață al locuitorilor orașului. Apoi, nu trebuie neglijat nici faptul că bugetul familiilor cu copii din localitate este substanțial completat prin alocațiile de stat pentru copii, al căror cuantum se ridică la peste 2,5 milioane lei lunar încasați de oamenii muncii din întreprinderi și instituții, prin ajutoarele primite de mamele cu mai mult de trei copii, ce însumează 211 500 lei în fiecare lună.Sînt sume importante pe care statul le acordă tocmai pentru ca în familie copiilor să nu le lipsească nimic. îi așteaptă, apoi, chiar din primele zile ale sosirii la domiciliu, alături de părinți, bineînțeles, cadrele medicale din teritoriu, ale căror vizite sînt frecvente în casele cu copii mici. O rețea sanitară conjpusă din spital, în care există o secție de pediatrie cu 80 de paturi și una de nou-născuți cu 40 de paturi, o policlinică în care funcționează 4 cabinete de pediatrie și 3 de stomatologie pentru copii, două cabinete școlare, în care medici specialiști, cadre medii cu o bună pregătire profesională și o mare dragoste pentru copil asigură o veghe neîntreruptă asupra sănătății celor mici. Și pe măsură ce cresc, pe cei mai tineri cetățeni ai

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Luna de miere. Spectacol 
prezentat de Teatrul Național Tg. 
Mureș — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(i5 68 75, Ateneul Român) : „Comori 
camerale". Program : LUDWIG VAN 
BEETHOVEN. Interpretează Steluța 
Radu — pian, Marius Sima — vioară, 
Traian Ionescu — violă. Luiza Nancu
— violoncel, Lucian Ciorâță — con
trabas, Adrian Petrescu — oboi, Leon- 
tin Boanță — clarinet, Orban Gbdri
— fagot, Nicolae Apostol — corn — 19
• Opera Română (13 18 57) : Carmen
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Ma
ratonul melodiilor — 18

Viața de partid la Șantierul Naval din Brăila

tora : antrenarea organelor si organizațiilor de partid, a conducerilor tehnico-economice si specialiștilor din fabrica de armare si secțiile de producție, a întregului personal muncitor în acțiunea permanentă pentru ridicarea nivelului calitativ al producției de nave.Analizele sistematice efectuate la nivelul biroului comitetului de partid, al consiliului oamenilor muncii sau biroului executiv ai acestuia constituie forme concrete de cunoaștere a stadiului de îndeplinire a celor stabilite pe linia îmbunătățirii calității navelor. De asemenea, rapoartele decadale si lunare prezentate în biroul comitetului de partid de comuniștii învestiți cu răspunderi la fabrica de armare și în secții, de conducerea tehnică a întreprinderii asupra îndeplinirii sarcinilor de calitate reprezintă bine venite forme de control privind realizarea sarcinilor ce revin unității în acest domeniu. Acest gen de analize a fost extins și la nivelul comitetelor de partid din fabrica de armare și secții, iar prin consiliul de control muncitoresc au fost efectuate controale de îndrumare și sprijin în vederea realizării măsurilor stabilite de comitetul de partid pentru realizarea produselor la un nivel calitativ tot mai înalt. După opinia noastră, folosirea cu consecvență a acestor forme ale activității de partid dă concretețe actului de conducere politică. asigură un control riguros a- supra îndeplinirii măsurilor stabilite. previne neajunsurile si întărește răspunderea fată de sarcinile asumate.Comitetele de partid, organele sl organizațiile de partid din fabrica de armare si secțiile de producție acordă o mai mare atentie organizării si planificării muncii în vederea soluționării problemelor complexe de calitate impuse de cerințele realizării unor nave cu parametri tehnici si calitativi superiori, competitivi pe plan mondial, actionîndu-se totodată pentru îndeplinirea prevederilor Programului naval pe cincinalul 1986—1990. Pentru finalizarea lor. comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii au imprimat tuturor acțiunilor lor un caracter tot mai dinamic, mai concret, efectuînd analize la fata locului (în secții, a- teliere. locuri de muncă, la nave), schimburi de experiență, consfă
le vlăstare

cetățenide

orașului urbei îi așteaptă cele trei grădinițe cu 350 de locuri, 4 școli generale cu peste 2 500 de elevi, cele 3 licee, instituții menite să educe, să instruiască și să formeze oameni adevărați, pregătiți pentru muncă și viață, capabili să țină pasul cu progresul rapid ce caracterizează activitatea economică a unităților din localitate, să devină cu conștiința răspunderii față înflorirea, in continuare, a meleagurilor natale.Magdalena Becheru este mamă a trei copii, iar de cinci ani — bunica unui nepoțel. „Eu am crescut greu, rămasă fără părinți de mică. A trebuit să-mi ciștig existența, nu a avut cine să mă țină prin școli. Copiii mei, în schimb, au parte de tot ceea ce mie mi-a lipsit. Sigur, noi, părinții, cu ajutorul statului le asigurăm o casă bună, hrană, îmbrăcăminte. în ce privește educația însă, statul nostru socialist ia asupra sa toate cheltuielile. De mici i-am dat la grădiniță, de la trei ani. Apoi școala generală, liceul, facultatea — toate gratuit. Elisabeta a beneficiat de toate acestea. Este acum medic veterinar aici,' în Găești. A urmat cursurile școlii din localitate și, fără nici un fel de meditație, a intrat la facultate, unde a avut bursă. Acum, nu mică i-a fost bucuria cînd, dueîndu-și copilul la grădiniță, a dat cu ochii de educatoarea Mioara Sorescu, aceeași de la care ea însăși a învățat primele poezii și cîntece. între timp grădinița s-a mutat din clădirea improvizată, pe care o știa ea, într-una nouă. Al doilea copil — Doru, a fost un școlar bun. Se mîn- drea liceul cu el. Acum lucrează la întreprinderea de confecții din Petrești. Cel mai mic — Gelu-Cris- tian — e în clasa a Vl-a și calcă pe urmele fraților mai mari. învață foarte bine. Atîta că e mai nărăvaș. Cu sprijinul școlii sînt sigură că fac om din el“.Pe una din frumoasele străzi ale Găeștiului am întîlnit-o pe Daniela Niță. E muncitoare la întreprinderea de frigidere și, in timpul liber, solistă de muzică ușoară, foarte apreciată de concetățeni. Este unul din cei 6 copii ai familiei. Tatăl, acum pensionar, a fost șofer la o autobază din oraș. Mama — casnică. Deci, un singur venit pentru opt persoane. în alte vremuri, în altă orinduire, traiul lor ar fi fost greu, aspirațiile la învățătură — Înăbușite. Datorită sprijinului din partea statului povara reală a unei asemenea familii numeroase a fost mult ușurată. Mai întîi prin aloca-
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* * 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mizantropul — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Maidanul cu 
dragoste — 18,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18: (sala 
Studio) : Craii de Curtea Veche — 
18,30
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Azilul de noapte. Spectacol 
prezentat de Teatrul Național Tg. 
Mureș, secția maghiară — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Anotimpuri — 18
• Teatrul Evreiesc de Stat (20 39 70, 
la sala Teatrului de comedie) : Cum 
se cuceresc femeile —- 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pistruiatul — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-Ali — 15; (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : O fetiță mai cu 
moț — 10; 15 

• Maria și marea : SCALA (11 a? 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• O vară cu Mara î GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
q Zborul porumbeilor („Zilele filmu
lui indian") : STUDIO (59 53 15) — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20
• Expediția : DRUMUL S A R 11 
(31 28 13) — 15; 17; 19

tuiri, în scopul îndeplinirii sarcinilor de plan, atingerii parametrilor tehnici si calitativi proiectați, reducerii consumurilor materiale și energetice etc.Evident, toate acestea cer perseverență, energie, spirit revoluționar. Scopul urmărit : punerea în mișcare a și mai multor energii care convertesc în realitate tot ceea ce ne propunem in chip realist, democratic, în aceeași ordine de idei, a fost asigurată o mai bună repartizare a membrilor biroului comitetului de partid si consiliului oamenilor muncii pe fabrica de armare și secții de producție, pe organizații de bază, iar comuniștii, cadrele cu munci de răspundere — directori, ingineri-șefi, șefi de secții și servicii — raportează periodic, în plenarele comitetelor de partid, ședințele de birou, adunări generale a- supra modului in care-si îndeplinesc atribuțiile ne linia calității. S-au inițiat la aceste niveluri analize, cu sprijinul membrilor biroului comitetului de partid din întreprindere, privind realizarea programului din domeniul calității și au fost constituite colective complexe, în frunte cu membrii biroului, pentru îndeplinirea sarcinilor economico-sociale din secțiile de producție. Totodată, au căpătat un caracter mai susținut si intens acțiunile organizatorice pentru afirmarea mai hotărîtă a spiritului combativ, critic și autocritic, pentru făurirea unei conștiințe revoluționare înaintate, solicitîndu-se organelor și organizațiilor de partid, comuniștilor aleși în fruntea organizațiilor de masă si obștești sporirea exigentelor față de calitatea muncii, în general, și a calității navelor, în special. Sub conducerea comitetului de partid s-au organizat un număr sporit de acțiuni pentru cunoașterea si aplicarea hotărîrilor adoptate pe linia calității, concretizate în întîl- niri cu cadre de partid si specialiști, simpozioane și mese-rotunde, sesiuni de comunicări științifice, acțiuni ce s-au desfășurat atît la nivelul fabricii de armare si secțiilor de producție, cît si la nivel de întreprindere si care au contribuit la creșterea responsabilității în asigurarea calității lucrărilor.La o primă vedere s-ar părea că este suficient ceea ce întreprind comitetul de partid, organizațiile de bază pe linia calității. Dezvăluirea cu promptitudine a pro

stat pentru

o

țiile de primite fiecare copil și ajutorul bănesc, de 500 de lei lunar, incasat de mamă. Apoi prin gratuitatea îngrijirii medicale, a instruirii în școli, asigurarea locului de muncă, a locuinței cînd au părăsit cuibul părintesc pentru a-și întemeia mari au meserie și rostul lor. Florin a urmat liceul și e mecanic. S-a căsătorit și are trei copii ; Ileana e sudoriță și mamă a 4 copii ; Nico- leta, muncitoare, are și ea un copil ; Nicolae este mecanic la întreprinderea mecanică pentru petrol, iar Carmen este, deocamdată, elevă in clasa a XII-a a liceului agroindustrial.Două exemple culese la întîmpla- re dintre atitea altele care demonstrează cit se poate de grăitor că prin grija partidului dezvoltarea economico-socială a orașului a creat condiții bune de muncă și viață cetățenilor și o dată cu aceasta a deschis noi perspective tinerei generații. Instituțiile cărora le este încredințată misiunea de a sprijini familia desfășoară o ambițioasă activitate de afirmare a Găeștiului pe plan național prin fiii și fiicele lui. „De ce atunci cînd se vorbește despre noi să se amintească numai despre frigidere spunea cineva, pe bună dreptate. Am întîlnit această sănătoasă ambiție peste tot. Iată, la grădinița cu orar prelungit nr. 2 ne convingem de ce i se spune „palatul fermecat". Cei 240 de copii, ce sînt aduși dimineața și luați după-amiaza, au aici o adevărată lume de povești, în care timpul trece pe nesimțite, lecțiile alternind cu joaca și plimbările instructive, unde hrana gustoasă și de aceea onorată fără mofturi. Sălile de clasă sînt, putea spune, chiar elegante : chetă colorată, perdele albe, un mobilier de esențe deschise, jucării, desene ; cele două sufragerii au fețe de mese curate și veselă de bună calitate ; sala de sport este înzestrată cu spaliere pentru gimnastică, cu minicoșuri pentru baschet, mingi și alte obiecte ce servesc organizării educației fizice în mod atractiv. Directoarea grădiniței, Paulina Ion, ne vorbește despre amenajarea unei săli pentru

VIITORUL
întregii țări

esteam mo-

e Circul București (10 41 95) : Vede
tele Circului din Varșovia — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Mobilă și durere — 19

cinema 

priilor neajunsuri în munca politică și organizatorică ne-a arătat însă că mereu trebuie să apelăm la forme Si metode ale activității de partid capabile să genereze schimbarea de care avem nevoie, perfectionarea absolut necesară. Astfel, la nivelul fabricii de armare și al secțiilor de producție, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, activitatea ce se desfășoară pe linia calității produselor se analizează zilnic si săptăminal, punîndu-se un accent deosebit pe prevenirea unor defecte de calitate, rebuturi, remanieri, prin respectarea tehnologiilor de lucru si a standardelor de calitate. prin selecționarea materialelor ce urmează a fi prelucrate. Și nu în ultimul rînd se pune accentul pe creșterea responsabilității tuturor făuritorilor de nave.Realizările obținute în domeniul calității navelor au fost posibile si datorită exercitării în mai bune condiții a rolului de conducător politic al organelor si organizațiilor de partid, al comitetului de partid și biroului său, care s-a manifestat direct prin îndrumarea mai eficientă a activității consiliului oamenilor muncii, a cadrelor care au primit mandatul de a conduce activitatea economică a fabricilor și secțiilor, a cadrelor cu responsabilități directe privind calitatea produselor, prin tragerea la răspundere, atunci cind nu s-au respectat condițiile si indicatorii de calitate, a tuturor acelora care s-au făcut răspunzători în a- ceastă direcție.Care a fost eficienta măsurilor si acțiunilor întreprinse de comitetul de partid si consiliul oamenilor muncii ? Este de remarcat că, în anul trecut, cît și pe primele luni din acest an. șantierul brăilean nu a înregistrat nici un refuz de calitate, iar navele livrate. în special cele destinate exportului, s-au încadrat in parametrii proiectați și clauzele contractuale.Este de la sine înțeles că activitatea politică si organizatorică de partid în sprijinul calității producției se cuvine dezvoltată, amplificată. Decurge această cerință imperativă din tabloul impresionant al marilor înfăptuiri, din cerințele privind ridicarea calității muncii noastre. asa cum au fost ele limpede formulate în recentele cuvintări aie tovarășului Nicolae Ceausescu. Este datoria noastră de conștiință de a acționa, în continuare, pentru o producție competitivă, pentru a întîm- nina marile evenimente politice ale acestui an cu realizări de prestigiu.
Constantin ALBEANU 
secretar ai comitetului de partid 
de la Șantierul Naval Brăila

familie. Cei mai

MHK

cercurile aplicative — de cusături, de tîmplărie, pirogravură, țesături, iar pentru „cercul curioșilor" se vor găsi aici ierbare, insectare, eprubete pentru experiențele chimice. Iar afară, în curte, leagănele și scrîncioabele, iarba verde sînt numai bune pentru joacă.La Liceul industrial nr. 2, Elena Ispas, director adjunct și profesor de chimie, ne vorbește despre ștergerea oricărei diferențe dintre liceele cu renume din orașele mari și cele din Găești. „Avem o dotare de nevisat în trecut. Laboratoarele, cabinetele, atelierele sînt dotate cu mijloace video, cu retroproiector, televiziune în culori, truse de tot felul și reactivi. Dispunem de un corp didactic competent și pasionat. Elevii noștri sînt prezenți m fazele superioare ale olimpiadelor . pe materii, iar procentul celor in- trați în facultăți este mare. Anul trecut, de exemplu, din clasa de matematică-fizică, din 36 de elevi 34 au devenit studenți. Este cea mai mare satisfacție noastre".Tovarășa Victoria secretar al comitetului partid, ne demonstrează, cu fapte, că grija pentru copii este o constantă nu numai în familie și școală, la nivelul consiliului popular, ci și in întreprinderi. Directorii, secretarii de partid, comitetele sindicale, comisiile de femei dovedesc multă înțelegere și sensibilitate față de nevoile celor mici. în grădinițe, în școli am auzit adesea spunindu-se : „Asta am realizat cu sprijinul întreprinderii de frigidere celei de utilaj chimic sau mecanice"....La Găești e bucurie naște un copil. Familia, orașul întreg sînt pregătite sâ-i asigure o copilărie fericită, o adolescență bogată în împliniri, un viitor luminos, pe măsura timpului pe care-1 trăim.

munciiaMartinescu, orășenesc de

sau al al celeicînd se
Rodica ȘERBAN

• Vacanța cea mare : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Maria și Mirabela în Tranzistoria :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Detașamentul 33: VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11; 13: 15; 17; 19
• Comisarul : LUMINA (14 74 16) — 
9; 11; 13; 15: 17; 19
O Alarmă în Deltă — 9: 11; 13, Ori
care fată iubește un băiat — 15; 17; 
19 : DOINA (16 35 38)
• Dragonul alb : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11: 13; 15; 17: 19
Q Fotografiile Sidoniei : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : LIRA 
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
Q Caz cu caz nu se potrivește : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Biciul fermecat j VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19

Calculatorul, instrument modern 
în procesul de învățămînt

■ ' ' 1 . în licee din județul Bihor ===========Instruirea asistată de calculator se impune vertiginos ca o strategie educațională eficientă. Pe lingă liceele de informatică, datorită măsurilor luate de Ministerul Educației si învătâmîntului privind perfecționarea programei de matematică. prin alocarea unui număr de ore pentru cunoștințele de informatică. elevii primei trepte de liceu beneficiază deia de o pregătire calificată în aceăt sens. în următorii doi ani. predarea cunoștințelor de informatică se va extinde si la elevii din treapta a II-a de liceu. Pornind de la asemenea realități, investigația noastră în cîteva licee din Bihor a căutat răspuns mai multor întrebări: Cum se asigură pregătirea elevilor ca viitori utilizatori ai calculatorului ? Ce se impune a fi întreprins pentru a ridica la un nivel calitativ superior pătrunderea informaticii în învătă- mîntul preuniversitar ?Un prim popas la Liceul de matematică-fizică „Emanuii Gojdu" din Oradea ne convinge lesne că prin dotarea unităților de învățămînt cu calculatoare îșl face apariția în clasă un prețios auxiliar al profesorului si elevului, care comportă elaborarea unei noi didactici a procesului de instruire.— Aș vrea să precizez din capul locului : calculatoarele nu au desființat lecția ca formă fundamentală- de organizare a procesului de învătă- mint si nici nu intenționează să o înlocuiască cu altceva — ne spune profesorul Adrian Niță. Apelul profesorului Ia calculatoare si facilitățile ne care acestea le pun la dispoziția lui conduc insă la adiționarea de noi dimensiuni lecției, la optimizarea părților ei componente. Calculatorul trebuie privit ca un mijloc didactic menit să aiute la modelarea și simularea unor fenomene din natură. care, din diferite motive, pot fi reconstituite mai greu sau chiar deloc în condiții de laborator, la predarea unor noțiuni ce nu. pot fi ilustrate corespunzător utilizînd planșe, mulaje. dispozitive, filme, la prelucrarea automată a unor date experimentale etc.în doar trei ani liceul și-a amenajat un modern cabinet de informatică. dotat cu 14 calculatoare personale, majoritatea HC-85 și Tim-S, terminale, monitoare color. imprimante si alte accesorii. _ Din. anul școlar precedent îsi desfășoară activitatea două cercuri, cu 70 de elevi : unul pentru începători, altul pentru avansați. în cadrul căruia s-a trecut la studierea si aplicarea de noi limbaje _ ae la Beta Basic și codul- mașină la Pascal si Forth. Profesorul loan Șuteu. directorul liceului, a evidențiat faptul că membrii cercului de informatică din grupa de avansați au fost cooptați in realizarea unor programe didactice din cadrul unui contract de 500 000 lei. încheiat de unitate cu Institutul de Tehnica de Calcul si Informatică din București. Sînt programe pentru lecții de predare, consolidare si verificare a cunoștințelor, programe pentru interpretarea datelor culese de calculator prin diverse interfețe: la lecțiile de laborator lâ fizică și chimie. Un număr de 25 dintre aceste programe, purtind mira liceului, au fost deja omologate. Despre cîteva dintre ele ne-a relatat elevul Călin Ganea, clasa a XII-a C : „Pe măsură ce zestrea cabinetului nostru de informatică s-a intregit și modernizat cu calculatoare HC-85, dintre care unul extins cu memorie pe disc, am abordat realizarea unor programe mai complexe. în ce mă privește. în 1987 am realizat, utilizînd limbajul Beta Basic, programul «Motorul Otto». distins cu premiul I la Sesiunea națională de referate si comunicări științifice ale elevilor, Bra- șov-1987. Am prezentat în regim de animație simularea funcționării motorului Otto. cu patru cilindri. în secțiune longitudinală si transversală, precum si diagrama spațială P.V.T. Familiarizindu-ne cu programarea in limbaj cod-mașină, cu utilizarea unor programe complexe de proiectare asistată, am realizat calități din ce în ce mai bune ale imaginilor, îmbunătățind continuitatea mișcărilor acestora. Cu această tehnică am realizat anul trecut programul «Activitatea mecanică a inimii» si — iin- preună cu colegul meu mai tînăr
ACTUALITATEA SPORTIVĂ

GIMNASTICĂ : Sportivele 
noastre au cîștigat 

șapte medalii, dintre care 
două de aur, 

la campionatele europene 
feminineLa campionatele europene, fiecare dintre cele trei reprezentante ale gimnasticii noastre au cucerit medalii. Primind nota 10, în finala exercițiilor la sol, Daniela Silivaș a cîștigat titlul european și medalia de aur la acest aparat. De asemenea, Gabriela Potorac s-a impus pe primul loc la birnă (nota 9,975), cucerind medalia de aur și devenind campioană a Europei. Daniela Silivaș și-a mai adjudecat două medalii de argint (individual compus și la paralele), precum și una de bronz (la birnă). De remarcat că și debutanta la campionatele europene, Cristina Bontaș, a obținut rezultate bune, cucerind două medalii de bronz (la sol și la sărituri).

★RUGBI : La Valencia, în ultimul său joc din actuala ediție a campionatului european, echipa României a întrecut pe aceea a' Spaniei cu 19—16 (10—9). în aceeași competiție, Franța — U.R.S.S. 18—16 (3—10), rezultat prin care echipa franceză, gazdă a meciului, a cîștigat campionatul Europei.BASCHET : Universitatea Cluj- Napoca — campioană națională. în- vingînd pe Voința București cu scorul de 83—62, echipa studentelor din Cluj-Napoca a cîștigat pentru a zecea oară titlul de campioană a României.HANDBAL. La Minsk, evoluind sub posibilități, Steaua a fost întrecută, cu 37—23, de S.K.A. Minsk, in meciul-retur din finala „C.C.E.". Trofeul a fost cîștigat de gazde, cu scorul general de 61—53 (în meciul- tur, de la București, Steaua învinsese cu 30—24). e „Cupa cupelor" a revenit echipei vest-germane Tu- sem din Essen, învingătoare cu 19—16, în fața formației U.S. Creteil (în mecl-tur cîștigaseră francezii cu 17—16).

Cabinetul de informatică al Liceului de matematică-fizică „Emanuii Gojdu" 
din Oradea Foto : E. DichiseanuFlavius Gruian — «Descompuneri». Primul prezintă un adevărat desen de animație, arătînd fazele de funcționare ale inimii si circulația sînge- lui în cornul uman, iar al doilea descompunerea corpurilor geometrice pe baza teoremelor din manualul de geometrie pentru clasa a X-a. Datorită complexității si tehnicii folosite. ambele programe au obținut premiul I la Sesiunea națională de comunicări științifice ale elevilor de la Cîmpulung Moldovenesc, 1988".în contextul revoluției tehnico- științifice actuale, specialistul de astăzi, indiferent de domeniul in care activează, este confruntat deia cu probleme pentru a căror rezolvare trebuie să apeleze la calculator. De aceea, pregătirea viitoarei forțe de muncă sub aspectul utilizării informaticii trebuie să se realizeze la cele mai înalte cote ale exigentei. Preocupările de la Liceul agroindustrial din Salonta atestă acest lucru. între cele 20 de programe elaborate în cadrul cercului de informatică „Agrinfo" — coordonat de ing. loan Matiu și prof. Varga Karoly —, o bună parte vizează soluționarea unor probleme de agrotehnică : optimizarea dozelor de îngrășăminte, ameliorarea plantelor horticole, ameliorarea raselor de ovine etc. „Calculatorul ghidează pas cu nas avansul elevului in derularea experimentului, ii pune la dispoziție. pe lingă succinte cunoștințe teoretice, si ilustrații grafice explicative ale fenomenului studiat, elevul oarticioind ca un veritabil cercetător care îsi organizează experimentul în maniere variate", aprecia prof. Varga Karoly.La Liceul industrial nr. 5 din Oradea am nimerit în plină desfășurare la una dintre activitățile cercului de informatică. Cîteva elemente privind concepția de organizare a cabinetului de profil se impun a fi menționate.. întîi de toate, mesele ergonomie proiectate, cu posibilități de acces' la toate aparatele. Apoi, posibilitatea legării calculatorului în reiea asigură mai buna utilizare a acestuia. încărcarea simultană a acelorași programe. Totodată, elevii pot lucra individual anumite secvențe ale aceluiași program, profesorul avînd posibilitatea de a comunica tuturor elevilor anumite rezultate si erori în programare. Este de retinut si faptul că laboratorul de fizică, în curs de amenajare, va fi, de asemenea. comandat de calculator, care va efectua o bună parte din calcule și înregistrări, inclusiv de grafice, cîș- tigindu-se astfel timp prețios.Se desprinde limpede concluzia că succesul instruirii asistate de calculator depinde de maniera în care este proiectată si utilizată. Vin în sprijinul acestei afirmații și argumentele oferite de prof. Viorica Piscoi, inspector școlar general al județului Bihor :— Devenind un instrument eficient în procesul de învătămint. calculatorul impune o nouă metodologie a proiectării, planificării si a intregujui circuit al învățării. Am făcut un salt important în dotarea școlilor cu tehnică informatică, liceele din județ dispunind de peste

PENTRU FINALA „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI»"

Fotbaliștii de la Steaua au plecat optimiști 
spre BarcelonaIeri după-amiază, un avion special a decolat din București spre Barcelona, purtind spre orașul marii finale echipa noastră campioană, Steaua București. întîlnirea de miercuri seară cu o altă mare campioană, A.C. Milan, a suscitat un interes deosebit, organizatorii vîn- zînd insă numai 100 000 de bilete, sub capacitatea de 114 000 locuri a celebrului stadion „Nou Camp", cel mai mare din Europa, pentru a asigura condiții optirfie de desfășurare a finalei.Atmosferă specifică înaintea unui mare eveniment sportiv, cum poate fi considerată finala „Cupei Campionilor Europeni" la fotbal. O finală de zile mari, cum se spune, o confruntare între, cu adevărat, cele mai bune echipe ale continentului. Drumul Stelei spre cea de-a doua finală din palmaresul său a fost un spectacol prelungit, cu scoruri concludente, cu victorii foarte clare. în patru întîlniri duble cu Sparta Praga, Spartak Moscova, I.F.K. Goteborg și Galatasaray Istanbul, fotbaliștii români au înscris 22 de goluri și au primit 7. Cei mai mulți din cei cu care stăm de vorbă readuc în memorie superba noapte de 7 mai 1986 de la Sevilla, cind campioana României a cucerit cel de-al 30-lea trofeu din istoria celei mai prestigioase competiții fotbalistice a echipelor de club. Iată cîteva opinii ale celor care au plecat ieri spre Barcelona : Cristian Gațu, vicepreședintele clubului : „Steaua, finalista din 1989, este mult mai matură și mai puternică decit ciștigă- toarea Cupei din 1986 de la Sevilla. Jucătorii noștri și-au demonstrat clasa pînă la această finală de miercuri seara. S-au pregătit cu toată seriozitatea și cu toții sîntem încrezători în forța echipei noastre".Anghel Iordănescu, antrenorul echipei Steaua : „Este pentru adoua oară cînd particip la finala C.C.E. Prima oară în 1986 ca an

100 calculatoare personale. Trebuie să recunoaștem însă că nu se exploatează în egală măsură, in toate unitățile, toate facilitățile oferite de informatică. Acest lucru presupune cu prioritate — pe lingă extinderea dotării. în vederea lărgirii bazei de masă a utilizatorilor — instruirea sistematică a corpului didactic cu un minimum de cunoștințe destinate utilizării tehnicii de calcul din dotare. adaptarea conținutului lecțiilor predate, a laboratoarelor și în general a tuturor activităților practice la noile cerințe legate de folosirea informaticii. organizarea de grupuri interdisciplinare in vederea elaborării unor pachete de programe cu un real caracter formativ, care să dezvolte imaginația si spiritul creator în rindurile elevilor, context in care trebuie să se înscrie si perfecționarea activității cercurilor științifice ale elevilor. Experiența acumulată la o seamă de licee — „Emanuii Gojdu". industrial nr. 1 si 5 din Oradea, industrial si agroindustrial din Salonta. industrial din Marghita. ..Samuil Vulcan" din Beiuș, Fllologie-istorie din Oradea — constituie un bun punct de pornire în valorificarea superioară a potențialului educațional al informaticii.Sint opinii regăsite cuprinzător si în dezbaterile prilejuite de desfășurarea la miilocul lunii aprilie, la Oradea, a celei de-a treia ediții a Seminarului științific național „Utilizarea calculatoarelor electronice in procesul de învătămint". Alte concluzii ale acestei traditionale manifestări ne-au fost înfățișate de prof. univ. dr. ing. Adrian Petrescu, președintele Comisiei de informatică a Ministerului Educației si învăță- mîntului : „Mutațiile survenite. îndeosebi in ultimii ani. în dotarea scolii românești cu echipamente de calcul comparabile cu unele dintre cele mai răspindite sisteme din tarile puternic dezvoltate sint evidente, stimulîhd într-o măsură tot mai mare spiritul de creativitate în utilizarea informaticii. Dinamizarea pătrunderii informaticii in învătămint este condiționată de crearea unor biblioteci de programe, continuarea Si accelerarea înzestrării cu echipament de calcul de nivel mondial, realizarea unei sisteme de interfețe, cuploare de proces și miniroboți pentru a ilustra folosirea calculatorului în conducerea proceselor industriale. Elevii trebuie sprijiniți pentru a aborda intr-o măsură mai importantă aplicații care vizează : proiectarea asistată de calculator, gestiunea bazelor de date, grafica pe calculator, prelucrarea datelor experimentale, folosirea calculatorului pentru conducerea roboților industriali, a liniilor flexibile de fabricație. în concluzie. este necesar ca elevul să capete o viziune integrată, ierarhizată privind utilizarea calculatorului în cercetare-proiectare. în conducerea proceselor industriale si economice. Sînt repere care definesc pătrunderea informaticii în învătămint. creșterea eficientei utilizării ei. pe coordonatele noii calități".
Ioan 1AZA
corespondentul „Scînteli"

trenor secund și jucător, acum ca antrenor principal. Am o mare încredere in jucători pentru că s-au pregătit așa cum știu să o facă înaintea unor confruntări ca aceasta. Așadar, in trei ani, cu Steaua la două finale, iar între ele, la o semifinală a puternicei competiții a campionilor. Este lesne de bănuit ce-mi doresc, aștept cu mare încredere ora finalei".Și o declarație a unui specialist care nu mai are nevoie de nici o prezentare : Ștefan Covaci : „Steaua are un stil de joc unic și inconfun- dabil în Europa. Pasele dintr-o bucată și rapide ii pot dezechilibra pe italieni. Scorurile mari din calificări, cu Sparta, cu Spartak Moscova, cu Goteborg și cu Galatasaray, explică forța de atac a echipei, care își face jocul său specific. Steaua a demonstrat că nu se mai lasă intimidată de renumele adversarului, indiferent cum se numește. Va trebui să jucăm la Barcelona jocul nostru, cu pase multe în adîncime și cu șuturi la poartă, nu numai din poziții ideale".Cine este cealaltă finalistă ? A.C. Milan a cîștigat Cupa Campionilor Europeni de două ori (1963 și 1969). Așadar, după 20 de ani este din nou in finala competiției. Campioana Italiei, în drumul spre finală, reamintim, a eliminat pe Vitoșa Sofia (5—2 și 2—0), pe Steaua Roșia Belgrad (1—1 și 4—2 după pe- nalty-uri), Werder Bremen (0—0 șl 1—0), pe Real Madrid (1—1 și 5—0).O echipă cu o carte de vizită impresionantă : de 11 ori campioană a Italiei, de 4 ori cîștigătoarea Cupei Italiei. în anii 1968 și 1973 a cîștigat trofeul în cea de-a doua competiție europeană intercluburi : Cupa Cupelor.Ce va fi miercuri seara pe „Nou Camp" din Barcelona ? Să urăm campionilor noștri mult succes I
Petre CR.ISTEA
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GLASUL FERM Al POPORM ROMÂN PENTRU OPRIREA 
CURSULUI PERICULOS SPRE MODERNIZAREA

ARMELOR NUCLEARE, PENTRU ASIGURAREA PĂCII 1N LUME
Apeluri adresate de organizațiile de masa si obștești din România guvernelor 

si organitatiilor similare din târle membre ale NAT.D.Popoarele din Întreaga lume sînt vital interesate in statornicirea în viata internațională a unui climat de pace, destindere și colaborare internațională, in înaintarea continuă pe calea dezarmării și a excluderii cu desăvîrșire a pericolului unui război nuclear devastator, care ar duce la distrugerea tuturor valorilor materiale și spirituale ale omenirii, la însăși dispariția vieții pe planeta noastră — se spune în apelul UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR DIN ROMANIA. Sînt, de aceea, profund justificate preocuparea și îngrijorarea popoarelor față de a- propiata discutare de către Consiliul ministerial N.A.T.O. a problemei modernizării armelor tactice și a rachetelor cu rază scurtă de acțiune.Milioanele de oameni ai muncii, membri de sindicat din România, întregul nostru popor, profund preocupați de situația gravă care s-a creat, se pronunță cu fermitate împotriva planurilor și programelor de modernizare si dezvoltare de către N.A.T.O. a armelor tactice și a rachetelor cu rază scurtă de acțiune, Împotriva oricăror măsuri menite să ducă la intensificarea Înarmărilor nucleare, a înarmărilor de orice fel, care să pună in pericol existența omenirii. Ei sprijină cu toată hotărirea inițiativele României, demersurile și eforturile constante ale președintelui Nicolae Ceaușescu vizind realizarea unui acord de reducere cu 50 la sută a armelor nucleare strategice, preintîmpiy narea militarizării spațiului cosmic, încetarea tuturor experiențelor nucleare, eliminarea completă, pină in anul 2000. a tuturor armelor nucleare, lichidarea celorlalte arme de distru- ere în masă, reducerea drasti- ,ă a armelor convenționale clasice. Adoptarea unor asemenea măsuri ar contribui in mod radical la însănătoșirea vieții internaționale în ansamblul său și ar elibera importante resurse umane și materiale care ar putea fi folosite în scopul soluționării unor probleme economice șl sociale presante, al dezvoltării pe calea progresului, civilizației si a bunăstării a tuturor națiunilor lumii, îndeosebi a celor din țările in curs de dezvoltare.Profund preocupați de viitorul omenirii, de soarta tuturor popoarelor lumii, sindicatele, oamenii muncii din România, in consens deplin cu aspirațiile de pace ale întregului nostru popor, fac apel la guvernul țarii dumneavoastră să înțeleagă gravitatea escaladării înarmărilor nucleare și să dea dovadă de responsabilitate față de viitorul popoarelor, abținîndu-șe de la orice măsuri de modernizare a armelor tactice și a rachetelor cu rază scurtă de ac- iune, să se pronunțe pentru participarea la negocieri menite să ducă la eliminarea acestor arme, să se alăture cu hotărîre eforturilor îndreptate spre eliminarea definitivă a tuturor armelor de distrugere în masă și să-și aducă contribuția la edificarea unei lumi a păcii și colaborării, pe bază de deplină e- galitate, intre toate națiunile lumii.în apelul CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA se relevă : Oamenii muncii din țara noastră sînt preocupați că la apropiata ședință a N.A.T.O. se va discuta trecerea la modernizarea rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune. Sîntem pe deplin convinși că, dacă această hotărire s-ar pune în aplicare, cursa înarmărilor nucleare ar cunoaște o intensificare fără precedent, anulind complet efectele reducerii armelor cu rază medie de acțiune și trecind la o creștere suplimentară a forței nucleare față de cea existentă înainte de încheierea acordului sovieto-ame- rican.în numele păcii, al înaltelor idealuri ale umanității — se arată în continuare — adresăm tuturor guvernelor țărilor N.A.T.O. un fierbinte apel de a acționa împreună cu forțele iubitoare de pace din propria țară, din Europa și din întreaga lume, de a adopta decizii care să nu ducă la modernizarea și dezvoltarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune și să militeze cu hotărîre pentru începerea tratativelor in scopul 

eliminării lor definitive, al încheierii unui acord de reducere cu circa 50 la sută a armelor strategice nucleare, al înlăturării complete, pină in anul 2000, a tuturor armelor nucleare.Menționînd că în actualele condiții internaționale, cînd au loc acțiuni de reactivare a cursei înarmărilor nucleare, care creează un grav pericol pentru viața și securitatea tuturor națiunilor, este imperios necesară unirea eforturilor tuturor forțelor iubitoare de pace de pretutindeni pentru a se asigura triumful politicii de pace și destindere, de înțelegere și colaborare internațională, in apel se evidențiază că întregul nostru popor, puternic angajat într-un vast proces de dezvoltare econo- mico-socială, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale, animat de politica consecventă de pace a României, promovată constant de președintele Republicii Socialiste România, își reafirmă hotărirea de a-și spori acțiunile împreună cu forțele democratice, progresiste, realiste din întreaga lume pentru a bara calea intensificării înarmărilor nucleare prin modernizarea armamentelor, pentru reducerea cheltuielilor militare și folosirea fondurilor astfel eliberate în folosul progresului și prosperității fiecărei națiuni.în apelul COMITETULUI NATIONAL PENTRU APA- RAREA PĂCII, exprimin- du-se profunda îngrijorare față de proiectul N.A.T.O. vizînd modernizarea rachetelor cu rază scurtă de acțiune, se arată că aprobarea și aplicarea unui asemenea plan ar a- nula practic efectele Tratatului sovieto-american de reducere a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune, determinind o nouă escaladare, mai periculoasă, a cursei înarmărilor.Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din România — se spune în apel — nutrește convingerea că inalța misiune a tyturor statelor, îndeosebi a țărilor din Europa și America de Nord, regiunile cele mai înarmate din lume, este de a acționa împotriva pericolului de confruntare și război, pentru destindere și înțelegere internațională, pentru pace. E- voluția evenimentelor a dovedit cu prisosință că, dacă Europa și întreaga omenire nu au cunoscut, timp de peste patru decenii, o conflagrație devastatoare, această realitate de sem- nificație istorică se datorează luptei unite a forțelor înaintate, faptului că, în momente de puternică încordare și de criză internațională, s-a dat dovadă de rațiune. Prin modernizarea armelor tactice și strategice, Europa, întreaga omenire ar parcurge un nou moment, deosebit de grav, de tensiune și confruntare, și, de aceea, considerăm mai imperativ ca ori- cind să se recurgă la înțelepciune, la voința politică necesară pentru înlăturarea primejdiei de confruntare nucleară, pentru promovarea unei politici noi, de colaborare și destindere, capabilă să deschidă păcii perspective sigure și durabile.Avind în vedere aceste realități și considerente, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din România adresează guvernelor țărilor membre ale N.A.T.O. apelul de a se face totul pentru renunțarea la proiectul de modernizare a rachetelor cu rază scurtă de acțiune, de a contribui Ia angajarea de negocieri multilaterale pentru eliminarea completă a arsenalelor nucleare pină in anul 2000. Popoarele din Europa și din întreaga lume trebuie să se angajeze intr-o acțiune și luptă fermă împotriva modernizării armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, pentru începerea tratativelor în scopul eliminării definitive a acestor arme.Apelul CONSILIULUI NAȚIONAL AL FEMEILOR reliefează profunda îngrijorare a milioanelor de femei din România față de intenția țărilor membre ale N.A.T.O. de a discuta la sfîrșitul acestei luni trecerea la modernizarea și dezvoltarea rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, subliniind că este necesar ca, în interesul triumfului rațiunii, al idealurilor de pace și securitate ale tuturor popoarelor europene, să se renunțe la orice ac

țiune de modernizare a acestei categorii de rachete nucleare.Avem profunda convingere — se arată în apel — că o decizie în dezacord cu voința popoarelor europene ar anula complet efectele eliminării din Europa a armelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune și ar duce chiar la o creștere suplimentară a capacității distructive a armamentelor nucleare, ceea ce ar crea noi pericole pentru pacea și securitatea popoarelor de pe continent și din întreaga lume. S-ar putea stimula, astfel, un nou ciclu al cursei înarmărilor și s-ar frîna eforturile care se depun în forumurile internaționale de dezarmare.Dînd expresie deplinei adeziuni, aprobării totale față de politica externă de pace, prietenie și solidaritate a României, față de inițiativele și demersurile de pace ale președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm apelul nostru de a depune toate eforturile pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară, spu- nînd un NU hotărit modernizării rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, de a acționa cu toată fermitatea pentru înlăturarea totală a armelor nucleare, chimice, pentru reducerea radicală a armamentelor convenționale și a cheltuielilor militare.în aceste momente de cumpănă pentru destinele omenirii, vă chemăm să faceți totul pentru a contribui nemijlocit la bararea căii războiului, pentru a apăra liniștea căminelor, viața copiilor, a generațiilor do astăzi și de miine.în apelul COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST, CONSILIULUI UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMANIA ȘI CONSILIULUI NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR se arată :Tinăra generație din Republica Socialistă România a luat cunoștință cu legitimă îngrijorare de planurile întreprinse de N.A.T.O. în direcția modernizării rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune. Punerea în aplicare a unor asemenea măsuri ar spori în mod substanțial puterea de distrugere a armelor respective în comparație cu capacitatea lor actuală, fapt care ar anula complet efectele eliminării armelor cu rază medie de acțiune, reali- zind practic o forță nucleară suplimentară mai mare decit cea care a fost înlăturată.Iată de ce, ca tineri, care sîntem vital interesați să trăim și să ne afirmăm într-un viitor pașnic, lipsit de spectrul amenințător al confruntărilor militare, al unei conflagrații nucleare, ne pronunțăm energic împotriva modernizării, de către N.A.T.O., a rachetelor cu rază scurtă de acțiune, a oricăror încercări de a reveni la escaladarea cursei înarmărilor.Tineretul României socialiste are conștiința clară asupra faptului că, pentru a-și vedea împlinite aspirațiile sale nobile, are nevoie, asemenea tuturor tinerilor planetei, de un climat statornic de pace, care să asigure dezvoltarea liberă, fără coșmarul războaielor, a fiecărei națiuni.în aceste momente, care sînt de natură să afecteze cursul pozitiv spre destindere șl dezarmare, .toți tinerii României socialiste, manifestîndu-și adeziunea deplină față de politica externă consecventă de pace și colaborare, promovată de țara noastră, față de inițiativele neobosite întreprinse de președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în direcția înfăptuirii dezarmării, a menținerii și consolidării păcii și securității în întreaga lume, adresează statelor membre ale N.A.T.O. Un apel la luciditate și responsabilitate pentru soarta umanității și cer să se pună capăt planurilor de modernizare a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, să se evite orice măsură care ar putea aduce serioase prejudicii procesului de edificare a unei atmosfere de încredere pe plan mondial.Ne adresăm, totodată, colegilor noștri de generație din întreaga lume, tuturor popoarelor, factorilor politici de a spu

ne, împreună, în numele viitorului nostru, un NU hotărit armelor nucleare și chimice, cursei înarmărilor și de a acționa cu toate forțele pentru edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.în apelul BISERICII ORTODOXE ROMANE se subliniază : Biserica Ortodoxă Română și-a ridicat întotdeauna glasul atunci cind însăși existența vieții a fost amenințată de vitregiile soartei. De aceea, astăzi, cind supraviețuirea omenirii se află în pragul unor noi amenințări, ierarhii, clerul și credincioșii ortodocși din România se alătură întregului nostru popor, din care ne tragem sorgintea și credința, și adresează guvernelor și popoarelor dumneavoastră chemarea de a fi. in această conjunctură crucială, la înălțimea cerințelor arzătoare ale popoarelor europene, ale tuturor popoarelor, de a se elibera de spectrul uciderii nucleare și de a-șl dedica energiile creatoare în scopul edificării unei vieți pașnice și fericite pe toate continentele planetei.Intenția de aplicare a planurilor preconizate în prezent de unele țări membre ale N.A.T.O. privind modernizarea asa-zise- lor arme nucleare tactice ne produce o profundă îngrijorare, întrucît ar însemna uri recul pentru procesul încurajator spre dezarmare nucleară și destindere, ar readuce Europa și restul lumii la vremurile de tristă amintire ale „echilibrului pe marginea prâpastiei". ar duce la pierderea, poate iremediabil, a unui moment unic după al doilea război mondial, care oferă speranțe de restabilire a încrederii reciproce, a climatului de liniște, pace și securitate, necesar in mod vital supraviețuirii și propășirii oricărei națiuni.Ca cetățeni ai unei țări iubitoare de pace, care a făcut din apărarea păcii un adevărat crez de credință, susținem din toată inima apelurile înflăcărate ale distinsului nostru președinte, domnul Nicolae Ceaușescu, de a se renunța la planurile N.A.T.O. de modernizare a armelor tactice și a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, de a se stăvili în general cursa demențială a înarmărilor, de a se acționa cu fermitate pentru eliminarea completă a tuturor armelor nucleare.în apelul CONSILIULUI UNIUNII NAȚIONALE A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE se arată că membrii acestei organizații au luat cunoștință, cu profundă îngrijorare, că țările N.A.T.O. discută activ problema modernizării rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune. Această măsură ar duce la o intensificare a cursei înarmărilor nucleare și ar anula în fapt efectele pozitive ale reducerii rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune, înțelegere convenită prin tratatul încheiat între U.R.S.S. și S.U.A.Conștient! că aceste noi măsuri de înarmare ar reprezenta un deosebit pericol pentru toate națiunile, pentru pacea lumii, în numele milioanelor de țărani din România, spunem un NU hotărit tuturor acțiunilor de înarmare și ne adresăm guvernelor dumneavoastră, tuturor factorilor de decizie politică, să nu admită modernizarea și dezvoltarea rachetelor tactice și să acționeze în direcția începerii tratativelor în vederea eliminării cu desăvîrșire a unor asemenea arme, cît și pentru încheierea unui acord de reducere cu 50 la sută a armelor nucleare strategice, pentru încetarea experiențelor cu arma nucleară, pentru eliminarea completă a tuturor armelor nucleare, aceasta constituind, după convingerea noastră, singura cale pentru suoraviețuirea omenirii și a existenței vieții pe planeta noastră.în apelul BISERICII RO- MANO-CATOLICE din România se spune : împreună cu întregul popor român, credincioșii, preoții, episcopii și ceilalți slujitori ai Bisericii Ro- mano-CatoIice din România au aflat cu îngrijorare că șefii de state și de guverne ale țărilor membre ale N.A.T.O. și-au propus să discute problema mo

dernizării arrhelor tactice și a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune.întemeiați pe mărturisirile noastre de credință, pe deplina unitate de gîndire și simțire a tuturor credincioșilor romano- catolici din Europa și din lume, sîntem convinși că realizarea planurilor N.A.T.O. va pune in pericol colaborarea, viața și civilizația popoarelor noastre. De aceea, adresăm chemarea noastră fierbinte tuturor conducătorilor politici și militari din cadrul țărilor N.A.T.O. de a renunța la aplicarea modernizării armelor tactice și a rachetelor cu rază scurtă de acțiune.Credincioșii și slujitorii ro- mano-catolici din România, m calitatea noastră de fii devotați ai poporului român și de cetățeni ai țării noastre, susținem poziția României, a domnului președinte Nicolae Ceaușescu, care, cu remarcabilă consecvență și hotărire, cere renunțarea la intenția N.A.T.O. de a-și moderniza armele tactice și rachetele nucleare cu rază scurtă de acțiune, trecerea la tratative in vederea asigurării eliminării definitive a acestor arme, pentru eliminarea completă a tuturor armelor nucleare.Subliniind că materializarea intențiilor N.A.T.O. privind modernizarea rachetelor nucleare tactice ar mări in mod periculos puterea de distrugere a a- cestor arme, punind in primejdie pacea pe continentul european și in intreaga lume, in apelul ORGANIZAȚIEI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE se arată : Organizația noastră este alcătuită din muncitori, țărani, intelectuali care nu sînt membri ai partidului comunist, dar care. însuflețiți de idealurile patriotice ale construirii unei economii moderne, puternice, a unui mod de viață bazat pe cuceririle civilizației contemporane și pe valorile înalt umaniste ale socialismului, participă activ, sub conducerea Partidului Comunist Român, la opera istorică de făurire pe pămintul României a noii orinduiri sociale ; în această situație, pacea ne este indispensabilă și credem că tot ceea ce o amenință periclitează direct interesele și aspirațiile cele mai înalte ale întregului, popor român.lată de ce. profund atașați țelurilor nobile ale dezarmării, cooperării și conlucrării pașnice între țările continentului nostru, țeluri cărora președintele României, Nicolae Ceaușescu, le-a consacrat și le consacră atîtea eforturi, ne pronunțăm ferm împotriva modernizării rachetelor nucleare tactice ; considerăm că, dimpotrivă, este necesar să se acționeze de Îndată în vederea începerii tratativelor avind ca scop eliminarea definitivă a acestui tip de armamente, concomitent cu tratativele pentru reducerea cu 50 la sută a armelor nucleare strategice, urmind ca pină in anul 2000 să fie complet lichidate armele bazate pe puterea de distrugere a nucleului atomic — singura cale pentru supraviețuirea omenirii, pentru conservata vieții pe Pămint.în apelul BISERICII AR- MEANO-GRIGOR1ENE se relevă că intenția N.A.T.O. de a moderniza rachetele nucleare cu rază scurtă de acțiune are drept consecință frînarea procesului de destindere, agravarea situației internaționale, crearea de noi pericole care amenință munca pașnică a omenirii, însăși viața pe Pămint.Clericii și credincioșii armeni din România — se arată in continuare —, ca fii ai unei țări iubitoare de pace, susțin concepția și pozițiile exprimate cu diferite prilejuri de domnul Nicolae Ceaușescu, președintele țării noastre, de a se acționa cu consecvență pentru începerea tratativelor în scopul eliminării definitive a acestor arme, a- ceasta fiind singura soluție rațională pentru supraviețuirea omenirii.Vă adresăm un călduros apel de a întreprinde tot ce este posibil pentru a se pune capăt acțiunilor de modernizare a armelor tactice și a rachetelor cu rază scurtă de acțiune, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru reducerea armamentelor și a cheltuielilor militare, pentru a- sigurarea unui climat de pace și securitate pentru întreaga omenire.

Etapa republicana 
a celei 

de-a Vll-a ediții 
a Festivalului național 
„Cintarea României"A început etapa republicană a celei de-a VII-a ediții a Festivalului național „Cintarea României" pentru colectivele artistice din sis- . temui așezămintelor culturale, sindicatelor, tineretului, armatei și cooperației meșteșugărești, promovate la nivelul întrecerilor pe consilii unice agroindustriale, orașe și municipii. Organizată pe genuri artistice și centre zonale de concurs, etapa republicană, programată pină la 6 iulie, va cuprinde un mare număr de spectacole de teatru, montaje literar-muzicale, recitaluri de poezie, concerte corale. de cameră, de muzică populară și ușoară, reprezentații de balet și dans tematic, în care vor fi antrenate cele mai valoroase colective artistice remarcate in etapa județeană. Creația artistică de masă — literară, muzicală, cinematografică — ce figurează în repertoriul formațiilor promovate in actuala etapă a festivalului se remarcă prin caracterul său de noutate, ponderea deținind-o lucrările originale inspirate din prefacerile structurale ale României în „Epoca Nicolae Ceaușescu".Etapa republicană s-a desfășurat în centrele : Galați (pentru muzică corală, patriotică și revoluționară, de cameră, operă și operetă). Turda (pentru teatru, recitaluri, spectacole de muzică și poezie, recitatori, teatru folcloric nescris), Făgăraș (pentru brigăzi artistice, colective de satiră și umor, formații de estradă și muzică ușoară) și Rîmnicu Vîlcea (pentru muzică populară și fanfară). (Agerpres)
REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

Puternic mobilizate de importantele sarcini de plan ce le revin pe 
acest an, numeroase colective de oameni ai muncii din industrie, con
strucții, transporturi, agricultură, unități din domeniul circulației 
mărfurilor și prestărilor de servicii, din alte sectoare de activitate 
raportează noi și însemnate succese in întrecerea socialistă.

Ca urmare a rezultatelor obținute in primele patru luni care au 
trecut din acest an și a punctajului general stabilit potrivit indica
torilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii, la 30 aprilie 
pe primele locuri s-au situat:IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE A CĂRBUNELUI ÎN SUBTERANLocul I : întreprinderea Minieră Paroșeni. județul HunedoaraLocul II : întreprinderea Minieră Sălaj, județul SălajLocul III : întreprinderea Minieră Voivozi, județul BihorÎN DOMENIUL PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE PE BAZĂ DE CĂRBUNELocul 1 : întreprinderea Electro- cenlrale SuceavaLocul II : întreprinderea Elec- trocentrale OradeaLocul III : întreprinderea Elec- trocentrale CraiovaÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METANLocul I : Schela de Producție Gaze Naturale Mediaș, județul SibiuLocul II : Schela de Producție Gaze Naturale Tirgu Mureș, județul MureșLocul III : Schela de Producție Petrolieră Berea, județul BuzăuÎN INDUSTRIA METALURGIEI FEROASELocul I : Combinatul Metalurgic TulceaLocul II : întreprinderea de Fier Vlăhița, județul HarghitaÎN INDUSTRIA MAȘINILOR DE RIDICAT, MATERIAL RULANT. CONSTRUCȚII NAVALE, ECHIPAMENT AERONAUTICLocul I : întreprinderea de Construcții Aeronautice Ghimbav, județul BrașovLocul II : întreprinderea „Timpuri Noi" BucureștiLocul III : Șantierul Naval Oltenița, județul CălărașiÎN INDUSTRIA ELECTRONICĂ ȘI TEHNICA DE CALCUL. ECHIPAMENT 

de telecomunicații ȘI AUTOMATIZĂRILocul I : întreprinderea „Elec- iroaparataj" BucureștiLocul II : întreprinderea de Ferite Urziceni, județul IalomițaLocul III : întreprinderea de Piese Radio și Semiconductor! Bă- neasa BucureștiRAFINĂRII ȘI PETROCHIMIELocul I : întreprinderea „Rafinăria" BrașovLocul II : întreprinderea „Progresul" Ploiești

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați mulțumirile mele sincere pentru felicitările ți bunele urări pe care ați avut amabilitatea să ml le transmiteți cu ocazia Zilei naționale a Norvegiei.
OLAV V

Regele Norvegiei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc în mod cordial pentru amabilele dumneavoastră urări pe care mi le-ați transmis cu ocazia aniversării zilei mele de naștere și vă adresez, la rindul meu. cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român prieten.

CHRISTOS SARTZETAKIS
Președintele Republicii Elene

Cronica zileiLa invitația Marii Adunări Naționale, in perioada 18—22 mai, o delegație de senatori mexicani, condusă de Alfonso Martinez Dominguez, președintele Comisiei de Relații Externe a Senatului Mexican, a efectuat o vizită în țara noastră.Delegația mexicană a fost primită la Marea Adunare Națională de tovarășul Marin Ivașcu, vicepreședinte al M.A.N.în acest cadru a avut loc un schimb de informații în legătură cu activitatea și preocupările celor două foruri parlamentare, contribuția pe care o pot aduce la dezvoltarea relațiilor bilaterale de colaborare în

domenii de interes comun, la promovarea unui climat de înțelegere și pace in lume.Oaspeții au avut, de asemenea, întrevederi cu membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și au vizitat obiective economice, edilitare și social-culturale din Capitală și din județul Prahova.Cu ocazia vizitei în țara noastră a senatorilor mexicani, ambasadorul acestei țări la București, Mario Armando Amador Duron, a oferit un dineu. (Agerpres)
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Locul III : Rafinăria „Vega" Ploiești ÎN INDUSTRIAPRELUCRĂRII CAUCIUCULUI ȘI MASELOR PLASTICELocul I : întreprinderea de Articole Tehnice din Cauciuc BrașovLocul II : Fabrica de Anvelope Luduș, județul MureșLocul IIP: întreprinderea ..Prod- complex" Tirgu Mureș, județul Mureș ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII LEMNULUILocul I : întreprinderea Fores-
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tieră de Exploatare și Transport Piatra NeamțLocul II : întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport VilceaLocul III : întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport BacăuÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII, EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALEPENTRU CONSTRUCȚIILocul I : întreprinderea de Prefabricate din Beton „Progresul" BucureștiLocul II : întreprinderea de Materiale de Construcții TimișoaraLocul III : întreprinderea pentru Lianți BrașovÎN INDUSTRIA TEXTILA — BUMBACLocul I : întreprinderea Textilă „Firul Roșu", Tălmaciu, județul SibiuLocul II : întreprinderea Textilă „11 Iunie", Cisnădie, județul SibiuLocul III : întreprinderea Textilă VasluiÎN INDUSTRIA TRICOTAJELORLocul I : întreprinderea „Tricoul Roșu" AradLocul II : întreprinderea de Tricotaje Roșiori de Vede, județul TeleormanLocul III : întreprinderea de Tricotaje Hunedoara
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21.33 Din frumusețile patriei (color). 
Farmecul potecilor singuratice

21,50 Telejurnal
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ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — SUBRAMURA MORARIT ȘI PANIFICAȚIELocul I : întreprinderea de Mo- rărit și Panificație DîmbovițaLocul II : întreprinderea de Mo- rărit și Panificație IalomițaLocul III : întreprinderea de Morărit și Panificație BacăuÎN AGRICULTURA DE STAT — UNITĂȚI CU PROFIL AVICOLLocui I : întreprinderea Avicolă de Stat BacăuLocui II : întreprinderea Avicolă de Stat ConstantaLocul III : întreprinderea Avicolă de Stat FocșaniÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALELocul I : Trustul Antrepriză Generală de Construcții Industriale IașiLocul II : Trustul Antrepriză Generală de Lucrări Speciale și Izolații Tehnologice BucureștiLocul III : Trustul Antrepriză Generală de Construcții Industriale Cluj-NapocaÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR FEROVIARE — REGIONALE DE CALE FERATALocul I : Regionala de Cale Ferată BrasovLocul II : Regionala de Cale Ferată GalațiLocul III : Regionala de Cale Ferată ClujÎN DOMENIUL POȘTEI ȘI TELECOMUNICAȚIILORLocul I : Direcția Județeană de Poștă și Telecomunicații MaramureșLocul II : Direcția Județeană de Poștă și Telecomunicații BrașovLocul III : Direcția Județeană de Poștă și Telecomunicații VilceaÎN DOMENIUL COMERȚULUI — ÎNTREPRINDERI COMERCIALE CU AMĂNUNTULLocui I : întreprinderea Comercială de Stat pentru Mărfuri Me- talo-Chimice PloieștiLocul II : întreprinderea Comercială de Stat Mixtă Huși, județul VasluiLocul III : întreprinderea Comercială de Stat Mixtă Adjud, județul VranceaÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII ȘI DESFACERE A MĂRFURILORLocul I :NeamțLocul II : ConstanțaLocul III :Cluj
UniuneaUniuneaUniunea
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Armonii urbanistica in municipiul Oradea Foto i E. Dichiseanu



APELUL
statelor participante la Tratatul de la Varșovia 
către statele membre ale Alianței nord-atlanticeStatele participante la Tratatul de la Varșovia — Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republica Populară Polonă, Republica Socialistă România, Republica Populară Ungară și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste — se adresează statelor membre ale Alianței nord-atlantice, în ajunul reuniunii lor la nivel înalt, cu chemarea de a evalua noile realități ale lumii contemporane și a folosi posibilitatea care se conturează in prezent pentru depășirea completă a urmărilor „războiului rece“ in Europa și in lume.Perioada postbelică a istoriei europene s-a format nu fără dificultăți pentru toți. Colaborarea din anii celui de-al doilea război mondial în lupta Împotriva fascismului, pentru libertatea și independența popoarelor a fost înlocuită de cursul spre confruntare. Rezultatul l-a constituit crearea celor două alianțe militaro-politice. A avut loc o acumulare accelerată de armamente din ce în ce mai perfecționate și distrugătoare.Deceniile care au trecut au demonstrat în mod evident că o asemenea situație subminează securitatea întregii Europe și sporește riscul unui conflict nuclear. Această concluzie a dus la apariția procesului general-european, la care participă statele Europei, S.U.A. și Canada și al cărui scop constă in eliminarea confruntării militare, întărirea securității prin eforturi comune, pe calea dialogului, înțelegerea mutuală și colaborarea reciproc avantajoasă, pe baza deplinei egalități in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și a celorlalte principii ale Actului final de la Helsinki și normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional.Realizarea înțelegerilor sovieto- americane privind lichidarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune, progresele înregistrate în întărirea păcii și în soluționarea unor conflicte regionale creează condiții favorabile pentru dezvoltarea colaborării intre state și popoare. Cu toate acestea, situația internațională continuă să fie complexă și contradictorie, nerealizin- du-se o schimbare radicală spre mai bine a acesteia.Urmărind depășirea actualei divizări a Europei in blocuri militare opuse, statele participante la Tratatul de la Varșovia se pronunță pentru desființarea concomitentă,. a celor două alianțe militaro-politice și, ca un prim pas, lichidarea organizațiilor militare ale acestora., Âc- ționind in acest scop, statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale Alianței nord-atlantice ar putea orienta eforturile lor comune spre identificarea căilor de renunțare la confruntarea militară, de dezvoltare a colaborării dintre state, indiferent de apartenența lor la una sau alta
Împotriva planurilor de modernizare a rachetelor
• O declarație a cancelarului R.F.G. • Rezoluție a partidului 

ecoloqiștilor vest-germaniBONN 22 (Agerpres). — Intr-un Interviu acordat televiziunii vest-ger- mane, cancelarul Helmut Kohl a reafirmat poziția R.F. Germania în ceea ce privește armamentele nucleare tactice. El s-a pronunțat pentru desfășurarea de tratative în legătură cu aceste tipuri de armamente și pentru renunțarea la planurile de modernizare inainte de 1992 a rachetelor nucleare tactice, aflate în dotarea N.A.T.O.
DEZVOLTAREA COLABORĂRII INTERBALCANICE- componentă a procesului de securitate și înțelegere pe continentul europeanStatornicirea si dezvoltarea unor relații de bună vecinătate si colaborare in Peninsula Balcanică reprezintă una dintre orientările fundamentale ale politicii externe a României. promovată cu neabătută consecventă. in special dună Congresul al IX-lea al partidului. Prodigioasa activitate desfășurată in această direcție de tara noastră, de președintele Nicolae Ceausescu este ilustrată de numeroasele initiative, propuneri si demersuri Întreprinse de-a lungul anilor, toate avind drept scop să conducă la instaurarea in Balcani a unui climat trainic de securitate, la transformarea acestei regiuni intr-o zonă fără arme nucleare si chimice, fără baze militare si trupe străine, o zonă a păcii si colaborării. Prin a- ceasta România, alături de alte țări, a adus o importantă contribuție la îmbunătățirea atmosferei politice in Balcani, la netezirea căilor spre înțelegere si conlucrare.Reafirmind această orientare principială a politicii externe a tării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în recenta cuvîntare rostită la marea adunare populară din municipiul Drobeta-Tumu _ Severin : „Vom acționa cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea largă a colaborării intre toate țările din Balcani, fără deosebire de orinduire socială, pentru realizarea, in această parte a lumii. a unei regiuni fără arme nucleare si chimice, fără baze militare străine, a unei regiuni a colaborării pașnice între națiuni egale — ca o parte a colaborării egale intre toate națiunile din Europa si din întreaga lume".însemnătatea pe care România socialistă o acordă instaurării in Balcani a unui climat de înțelegere si bună vecinătate derivă atit din învățămintele istoriei, cit si din cerințele actualității. Experiența trecutului dovedește că disensiunile dintre țările 

din alianțe, spre edificarea unei Europe a păcii și colaborării, cu respectarea deplină a realităților teritorial-politice existente.Statele participante la Tratatul de la Varșovia consideră că realitățile lumii contemporane impun o nouă concepție asupra securității — securitate reciprocă și indivizibilă, bazată pe diminuarea continuă a confruntării militare și reducerea armamentelor pînă la înlăturarea totală a pericolului izbucnirii unui război, prin însăși lichidarea mijloacelor și potențialelor de ducere a acestuia. Procesul de dezarmare care asigură întărirea încrederii trebuie să cuprindă întregul complex al forțelor militare care vizează Europa — terestre, aeriene și maritime, al tuturor armamentelor — convenționale, nucleare și chimice. Aceasta va permite progresul spre o reală stabilitate politico-militară.Un rol hotăritor in acest proces sînt chemate să-1 joace negocierile începute la Viena cu privire la forțele armate convenționale și măsurile de întărire a încrederii și securității în Europa. Tn contextul acestora, urmează să fie rezolvate o serie de probleme fundamentale — re-, ducerea forțelor armate pină la nivelul necesar pentru apărare, analizarea doctrinelor militare și componentelor lor tehnico-materiale, depășirea stereotipelor și denaturărilor reciproce, instituirea unui mecanism de conlucrare constructivă.Statele participante la Tratatul de la Varșovia reamintesc propunerile lor menite să ducă la reducerea substanțială a forțelor armate și armamentelor convenționale și in mod corespunzător a cheltuielilor militare.Statele participante la Tratatul de la Varșovia susțin propunerile suplimentare, prezentate de U.R.S.S. la negocierile de la Viena, privind reducerea radicală, pînă în anii 1996—1997, a armamentelor și forțelor armate ale celor două alianțe.Statele participante la Tratatul de la Varșovia reafirmă propunerile lor referitoare la măsurile pe plan regional, îndreptate spre diminuarea posibilității unui atac prin surprindere, creșterea încrederii și întărirea securității in diferite zone ale Europei.Ele consideră necesar să se ajungă la includerea in dialogul privind dezarmarea a tuturor mijloacelor de ducere a războiului rămase încă în afara acestui dialog. In legătură cu aceasta, statele aliate reafirmă propunerea lor privind organizarea de negocieri separate asupra armamentului nuclear tactic și începerea neintteziată de consultări! speciale in vederea pregătirii acestora. Ele sprijină hotărîrea U.R.S.S. privind retragerea in mod unilateral. in 1989. de pe teritoriile statelor aliate pe teritoriul său. a 500 de încărcături ale mijloacelor nucleare tactice, ca și disponibilitatea acesteia ca in cursul anilor 1989—1991 să retragă total, de pe teritoriile aliaților săi, toate încărcăturile nucleare, în condițiile efectuării unui pas similar de răspuns din partea S.U.A.

In același timp, la Congresul Partidului Ecologist din R. F. Germania, încheiat zilele trecute la Miinster, a fost adoptată o rezoluție în care se cere renunțarea de către N.A.T.O. la proiectele de modernizare a armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune. De asemenea, o altă rezoluție avertizează cu privire la pericolul neonazismului.

balcanice, la originea cărora s-au aflat, în primul rînd, politica de dominație exercitată de puterile imperialiste ale vremii, au adus grave prejudicii popoarelor din zonă. Balcanii căpătind trista reputație de „butoi cu pulbere" al Europei. Totodată, constituie un adevăr verificat de viață că vicisitudinile istoriei nu au putut împiedica afirmarea conștiinței intereselor comune ale popoarelor, ceea ce și-a găsit expresie in numeroase acțiuni de solidaritate și intrajutorare in lupta împotriva asupririi străine, pentru triumful cauzei libertății si progresului.Pornind de la aceste tradiții, ca si de la realitățile actuale din regiunea balcanică si de pe ansamblul continentului european, tara noastră a evidențiat cu consecventă necesitatea dezvoltării unor relații de bună vecinătate și conlucrare prietenească intre statele si popoarele din Balcani, subliniind că deosebirile de orînduire socială sau apartenența la grupări politico-militare ori economice diferite nu constituie si nu trebuie să constituie un impediment in calea colaborării si înțelegerii.Evoluțiile din Balcani se află intr-o strinsă interdependentă cu evoluțiile de pe ansamblul continentului european. Este o realitate că transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii si colaborării rodnice, coresnunzind aspirațiilor de pace si cooperare, intereselor fiecăruia din popoarele regiunii noastre geografice s-ar inscrie ca o contribuție concretă la edificarea securității ne continent, tot astfel cum măsurile privind intărirea încrederii si securității la scară europeană sînt de natură să favorizeze înțelegerea si cooperarea intre țările balcanice.Desigur, nivelul de dezvoltare a statelor din zonă, preocuparea lor pentru înfăptuirea unor importante

Este timpul de a extinde procesul de negocieri și asupra forțelor militare maritime și armamentelor acestora, începînd cu includerea lor in măsurile de încredere.Este important, de asemenea, să nu se întreprindă nici un pas care ar putea complica procesul de negociere și ar da un nou impuls cursei înarmărilor, inclusiv sub pretextul modernizării.La creșterea încrederii între state și la intărirea securității lor reciproce ar contribui și dezvoltarea multilaterală a colaborării in alte domenii ale relațiilor interstatale. Ar fi nu numai in interesul Europei, ci și al întregii lumi crearea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea colaborării in domeniile e- conomiei, comerțului, științei și tehnicii, securității ecologice, precum și in cel umanitar și al drepturilor o- mului, cu respectarea suveranității statelor, neamestecului în treburile lor interne.Un factor important care ar contribui la insănătoșirea situației internaționale l-ar constitui ajungerea la înțelegerea reciprocă, de către statele celor două alianțe, asupra unei asemenea probleme cum este manifestarea de reținere față de conflictele regionale, in primul rînd pe planul renunțării la acțiuni de natură să determine înrăutățirea situației. Ele ar putea conlucra și in soluționarea unor conflicte. Crește necesitatea limitării, prin eforturi comune, a comerțului cu arme. O sarcină importantă o constituie asigurarea securității căilor comerciale, maritime și aeriene, inclusiv diminuarea concentrării și limitarea activităților forțelor militare maritime și aeriene in zonele respective. Se impun o conlucrare strînsă și coordonarea eforturilor in lupta împotriva terorismului internațional și comerțului cu narcotice.Un rol însemnat în eforturile de înlăturare a neîncrederii între statele care fac parte din Tratatul de la Varșovia și Alianța nord-âtlantică l-ar putea avea legăturile pe linie militară, cum ar fi, între altele, schimbul de informații cu privire la propuneri și inițiative, problemele reducerii bugetelor militare, examinarea doctrinelor militare, schimbul de delegații militare.Statele participante la Tratatul de la Varșovia se adresează statelor Alianței nord-atlantice cu propunerea de a stabili între cele două alianțe raporturi de dialog politic, precum și contacte intre reprezentanții acestora.Statele participante la Tratatul de la Varșovia își exprimă disponibilitatea de a acorda întreaga atenție propunerilor de răspuns ale țărilor membre ale Alianței nșrd-atlantice în scopul stimulării tendințelor pozitive ce s-au conturat în relațiile dintre state. Ele le adresează chemarea de a acționa împreună pentru asigurarea dezvoltării dinamice și prosperității generale, in condiții de independență, stabilitate și pace in Europa și în întreaga lume.
Peste 4000 

de localități declarate 
zone denuclearizateTOKIO 22 (Agerpres). — Campania internațională împotriva armelor nucleare a dobîndit o intensitate tot mai mare, rezultatul acțiunilor desfășurate de organizațiile militan- ților reflectîndu-se prin apariția pe harta lumii a 4 100 de localități declarate fără arme nucleare.

programe economice, pentru accelerarea dezvoltării forțelor de producție reprezintă un factor puternic de impulsionare a colaborării., de intensificare a eforturilor pentru a asigura în Balcani o pace trainică, menită să asigure concentrarea tuturor resurselor materiale si umane în vederea activității constructive, a înaintării pe calea progresului econo- mico-social. în acest sens, vecinătatea și apropierea geografică, precum și caracterul complementar al economiilor țărilor balcanice sînt de natură să înlesnească raporturile de conlucrare, să sporească eficienta e- conomică a acestora. Extinderea continuă a schimburilor comerciale, inițierea unor acțiuni de cooperare de o largă diversitate — de la utilizarea complexă a Dunării si a altor cursuri de apă ce traversează Peninsula Balcanică la cooperarea in ramuri de vîrf ale tehnicii si realizarea în comun a unor importante obiective economice de interes reciproc în sectoarele energetic, minier, transporturi si telecomunicații — toate acestea ilustrează posibilitățile largi existente pentru o strinsă conlucrare interbalcanică.Extinderea colaborării ne plan bilateral si multilateral s-a afirmat astfel ca o cerință esențială, de cea mai mare actualitate, in consens cu interesele vitale ale popoarelor din Balcani. Tocmai in acest spirit România socialistă a acționat si acționează cu perseverentă pentru dezvoltarea unei largi colaborări, cu si între țările balcanice, pentru dezvoltarea înțelegerii si bunei vecinătăți. O contribuție de cea mai mare însemnătate în acest sens au adus vizitele efectuate in țările din Balcani de tovarășul Nicolae Ceausescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. ca si intîlnirile la nivel înalt de la București, prilejuite de vizitele întreprinse în tara noastră

Donație de cărți românești 
Institutului Național de Istorie a Filipinelor

MANILA 22 (Agerpres). — Amba
sada Română din Manila a făcut o 
donație de cărți Institutului Națio
nal de Istorie a Filipinelor, una 
dintre cele mai prestigioase insti
tuții de cultură din această țară și 
din zonă. La loc de frunte între vo
lumele oferite se află lucrări din 
gindirea social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, au 
fost donate lucrări ' privind istoria 
României din cele mai vechi tim

Convorbiri la nivel înalt între 
R. D. Germană și R. P. PolonăBERLIN 22 (Agerpres). — La 22 mai, Wojciech Jaruzelski, prim-se- cretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, a intreprins o vizită de prietenie in R. D. Germană, la invitația lui Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, transmit agențiile A.D.N. și P.A.P.

În pregătirea conferinței extraordinare
a Ligii ArabeRABAT 22 (Agerpres). — La Casablanca a avut loc o reuniune a miniștrilor de externe ai Ligii Arabe consacrată pregătirii conferinței extraordinare la nivel înalt a Ligii, care se va desfășura în acest oraș marocan la 23 și 24 mai. A fost definitivată agenda conferinței, care cuprinde examinarea problemei palestiniene, a situației din Liban și a aspectelor normalizării relațiilor in- terarabe. Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a fost invitat să participe la lucrările conferinței extraordinare.în cuvîntarea rostită la reuniunea ministerială, secretarul general al Ligii Arabe. Chedli Klibi, s-a pronunțat pentru intărirea solidarității

Luări de poziție împotriva amestecului S.U.A. 
în treburile interne ale altor țări 

Document adoptat la reuniunea din TegucigalpaTEGUCIGALPA 22 (Agerpres). — Participanții la o reuniune a Comisiei centro-americane pentru drepturile cetățenești, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Tegucigalpa, au evidențiat importanța pe care o are pentru America Centrală înfăptuirea acordurilor de pace „Esquipolas II", semnate de președinții celor cinci țări din zonă în 1987.
Protest al guvernului IslandeiREYKJAVIK 22 (Ager0i^),„r ^u,- vernul Islandei a adresat un protest administrației S.U.A. in legătură cu amestecul în treburile interne ale țării al comandantului trupelor S.U.A din această insulă, contraamiralul Erich McVadon, informează a- gențiile de presă citind o declarație a ministrului de externe islandez. Jon Baldvin Hannibalsson. Intr-o cuvîn- tare rostită cu prilejul plecării sale din Islanda, contraamiralul american a spus că un guvern de dreapta înReconcilierea națională—singura cale de realizare a păcii în AfganistanKABUL 22 (Agerpres). — Politica de reconciliere națională reprezintă singurâi cale spre realizarea păcii și încetarea războiului fratricid în Afganistan — s-a subliniat în cadrul sesiunii forumului reprezentanților triburilor și forțelor sociale afgane, Loya Jirgah, desfășurată la Kabul. Intr-o rezoluție adoptată de participant sint reliefate măsurile ce urmează să fie luate de guvern in 

de conducătorii statelor respective. Numeroasele documente convenite cu aceste ocazii, au conferit relațiilor bilaterale o bază stabilă, de amplă perspectivă, atît pe plan politic, cit și economic, tehnico-științific, cultural și in alte domenii, au impulsionat conlucrarea cu aceste state pe arena internațională.Progresele in extinderea colaborării interbalcanice, evoluțiile intervenite în ultimul timp spre dezvoltarea dialogului politic intre statele regiunii constituie o nouă si puternică confirmare a iustetei pozițiilor si demersurilor perseverente ale tării noastre. Ca expresie concludentă a acestor tendințe, au sporit schimburile de vizite la nivel inalt si la alte niveluri, s-au multiplicat acordurile și înțelegerile de cooperare. Dobîndește, totodată, o audiență crescîndă principiul recurgerii la metode politice, exclusiv pașnice, in vederea rezolvării unor probleme cu care unele state din zonă se confruntă în relațiile reciproce.Ca un corolar al eforturilor constructive desfășurate de-a lungul anilor, a fost inițiat, în același timp, un proces cuprinzător de cooperare multilaterală la nivel guvernamental. Un moment de seamă in acest proces l-a reprezentat reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai țărilor balcanice — prima de acest fel în perioada postbelică — desfășurată în urmă cu un an la Belgrad, care, prin ideile și concluziile pe care le-a pus în evidență, prin recomandările făcute, s-a înscris ca o contribuție importantă la întărirea înțelegerii reciproce, la promovarea bunei vecinătăți.Cu acest prilej s-a realizat un acord de principiu privind institu- ționalizarea reuniunilor miniștrilor de externe și s-au stabilit o serie de înțelegeri privind organizarea altor întîlnirî la nivel ministerial 

puri și pină în prezent, construcția 
socialistă și realizările din anii so
cialismului, în special din „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Mulțumind în mod deosebit pen
tru donație, directorul institutului, 
dr. Serafin Quiason, a ținut să fo
losească prilejul și pentru a feli
cita România și pe președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru excepțio
nala realizare reprezentată de lichi
darea completă a datoriei externe.

După încheierea convorbirilor la nivel înalt, miniștrii de externe ai celor două țări au semnat un tratat bilateral referitor la delimitarea frontierei maritime dintre cele două țări în Golful Pomorie. A fost, de asemenea, semnată o Declarație privind dezvoltarea colaborării culturale dintre cele două țări pină in anul 2000.

arabe și activizarea eforturilor pe plan arab și internațional in direcția reglementării echitabile a problemei Orientului Mijlociu.TRIPOLI 22 (Agerpres). — Luni, la Tripoli, a avut loc o reuniune care a grupat pe Moammer Al- Kadhafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie a Marii Ja- mahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, Chadli Bendjedid, președintele Algeriei. Hafez Al-Assad. președintele Siriei, și Zine El Abidine Ben Aii. președintele Tunisiei. Agenția algeriană de presă A.P.S. relatează că in cadrul acestei întil- niri au fost discutate probleme privitoare la relațiile interarabe.

Intr-un document al forului se menționează că măsurile coercitive pe plan politic și economic și cres- cinda prezență militară a S.U.A. pun în pericol pacea și securitatea Republicii Panama, agravează situația din regiune și atentează împotriva drepturilor inalienabile ale popoarelor latino-americane.
(țjpeaștă yjsul^ar coopera mai bine cu S.U.A. deci! actuala coaliție guvernamentală de centru-stinga. Totodată. el a declarat că, în interesul acordului americano-islandez de a- părare, nu trebuie să se îngăduie ca situația forțelor armate ale S.U.A. în Islanda să fie supusă criticilor partidelor de stingă.La baza N.A.T.O. de la Keflavik sînt staționați 3 200 de militari americani.

scopul apărării țării, decizia cu privire la prelungirea cu încă șase luni a stării de urgență, precum și împuternicirile ce se acordă șefului statului pină la normalizarea situației din Afganistan — relatează agenția Bakhtar.A fost creată o comisie de mediere pentru pace, cuprinzînd cite doi reprezentanți din fiecare provincie.
sau de experți. Concretizînd programul acestor intilniri. reuniunea de la Tirana, de la începutul acestui an, a adjuncților miniștrilor de externe din țările balcanice a stabilit un bogat calendar de activități viitoare în domeniul colaborării interbalcanice.Prima din aceste întîlniri se va desfășura in zilele de 23—24 mai în capitala țării noastre. Este vorba de Reuniunea de experți pentru examinarea de măsuri privind intărirea încrederii și securității intre țările balcanice. In cadrul reuniunii vor fi luate in dezbatere probleme legate de intărirea încrederii și securității în Balcani, inclusiv acțiunile menite să contribuie la dezvoltarea colaborării in aceste domenii între țările din zonă.Pornind de la rolul important pe care intărirea increderii și securității dintre statele din regiune îl are în procesul de transformare a Balcanilor intr-o zonă a păcii și înțelegerii, lipsită de arme nucleare și chimice, de baze militare străine, România participă la reuniune animată de dorința ca aceasta să reprezinte un pas pozitiv, să faciliteze apropierea și conlucrarea dintre țările balcanice. Actuala reuniune de experți, ca șl altele care îi vor urma, atît în capitala țării noastre, cit și in capitalele altor state balcanice, sint de natură să deschidă calea spre finalizarea inițiativei României de organizare la București a unei întîlniri la nivel inalt a statelor balcanice, menită să aibă un rol hotăritor în dezvoltarea bunei vecinătăți, a Înțelegerii și colaborării între popoarele din această regiune.Așa cum a reafirmat din nou în aceste zile președintele Nicolae Ceaușescu, în ce o privește, țara noastră este ferm hotărîtă să depună și in continuare toate eforturile pentru întărirea colaborării pe multiple planuri între statele balcanice, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și înțelegerii, ca o contribuție importantă lă edificarea securității și extinderea cooperării pe continentul european și în întreaga lume.

Radu BOGDAN

Schimb de mesaje intre secretarul general 
al Partidului Comunist Rumân si secretarul 

general al Partidului Istiqlal din MarocRABAT 22 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-au transmis secretarului general al Partidului Istiqlal din Maroc, M'Hamed Boucetta, un cald salut prietenesc și sincere felicitări pentru realegerea sa în funcția de secretar general al partidului, impreună cu urările de succese in îndeplinirea înaltei misiuni ce i-a fost încredințată.Exprimind sentimentele sale de profundă gratitudine pentru urările și felicitările adresate, secretarul general al Partidului Istiqlal din Maroc a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate, iar poporu
CONGRESUL PARTIDULUI ISTIQLALRABAT 22 (Agerpres). — La Rabat s-au încheiat lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Istiqlal din Maroc.Congresul a aprobat noul program

Mesajul de salut al P. C. R.In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, parti- cipanților la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Istiqlal din Maroc le-a fost transmis un cald salut prietenesc, împreună cu expresia sentimentelor de stimă și prietenie, de către tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid.întilnirile și convorbirile la nivel înalt dintre conducătorii partidelor noastre, precum și dintre alți factori politici de înaltă responsabilitate din țările noastre au pus bazele unor trainice raporturi de prietenie și colaborare intre Partidul Comunist Român și Partidul Istiqlal, intre popoarele român și marocan — se arată in cuvintul de salut. Ne exprimăm convingerea că, prin eforturi comune, vom putea găsi împreună căile și mijloacele de dezvoltare și intensificare a acestor legături, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și cooperării internaționale.In continuare, m cuvintul de salut adresat participanților la congres se arată că poporul român, care va sărbători anul acesta a 45-a aniversare a zilei naționale, desfășoară o amplă activitate pentru in- tîmpinarea celui de-al XIV-lea Congres al partidului, . acționînd neabătut pentru realizarea obiectivului strategic privind trecerea României, pină în anul 1990. la un nou stadiu, superior, de țară socialistă mediu dezvoltată.In cuvintul de salut se evidențiază faptul că, deși s-au făcut unii pași pozitivi in direcția dezarmării, situația internațională continuă să fie deosebit de gravă și complexă, în fața continuării și perfecționării cursei înarmărilor, se impune unirea eforturilor tuturor forțelor progre
AGENȚIILE DE PRESA 

e scurt
MANIFESTĂRI CONSACRATE CENTENARULUI EMINESCU. — La [ 

■ Universitatea din Bratislava a avut loc o seară culturală dedicată come- I I morarii centenarului Mihai Eminescu. S-au relevat momente semnificative
din viața și opera marelui poet român, a fost evidențiată unicitatea crea- I 
ției eminesciene și locul ocupat de poet in istoria literaturii universale. | 
Studenții secției de filologie română de la Universitatea din Praga au orga-

Inizat o expoziție de fotografii, volume din creația eminesciană in original i 
și traduceri, critică literară și memorialistică. Cadre didactice de la I 
secția de romanistică au prezentat studenților aspecte semnificative ale • 
creației eminesciene și au evocat călătoria la Praga a lui Eminescu in 
toamna anului 1869.PLENARA C.C. al P.C.U.S. La 122 mai, la Moscova a avut loc plenara C.C, al P.C.U.S., care a analizat probleme legate de Con- . greșul Deputaților Poporului. După I cum transmite agenția T.A.S.S., | plenara a propus candidatura lui M. S. Gorbaciov. secretar general | al C.C. al P.C.U.S., pentru funcția de președinte al Sovietului Suprem al U.R.S.S. Plenara, a adop- . tat hotăriri in problemele discutate.I VIZITA LA WASHINGTON.Wan Li. președintele Comitetului I Permanent al Adunării Naționale | Populare a R. P. Chineze, a sosit la Washington intr-o vizită oficială, I transmite agenția China Nouă. El va conferi cu președintele George I Bush și vicepreședintele Dan Quayle, precum și cu lideri ai Con- I greșului în legătură cu aspecte ale | relațiilor bilaterale, probleme internaționale. Anterior. Wan Li a I efectuat o vizită in Canada.ÎNTREVEDERI SIRIANO—IRA- NIENE. Ministrul de externe al Iranului, Aii Akbar Velayati, și-a | încheiat vizita efectuată la Damasc, unde a avut cu oficialitățile sirie- Ine convorbiri în probleme ale e- voluției situației din Orientul Mijlociu, in principal a celei din Li- ■ ban, ca și a relațiilor bilaterale. Cu prilejul vizitei, președintelui I Hafez Al-Assad i-a fost inminat un mesaj din partea șefului statului | iranian, Seyyed Aii Khameney.CONVORBIRI PAKISTAN EZO- I INDIENE la nivel de secretar de stat pentru afacerile interne au loc la Islamabad. Sînt discutate pro- Ibleme ale relațiilor dintre cele două țări, ale colaborării in zonele de graniță in acțiunile de combatere a traficului de narcotice și I a terorismului.O ȘEDINȚA A C.C. AL P.C. DIN ■ OLANDA, desfășurată la Amsterdam, a ales noul Comitet Execu- • tiv al C.C. și pe președintele C.C. Ial partidului. în funcția de președinte al C.C. al P.C. din Olanda a fost realeasă Elli Izeboud.MINISTRUL ISRAELIAN DE • EXTERNE, Moshe Arens, și-a în- . cheiat vizita în Statele Unite, unde I a avut convorbiri cu vicepreședin

lui român urări de succese în dezvoltarea economică și socială, de prosperitate și fericire.Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia primirii de către secretarul general al Partidului Istiqlal a tovarășului Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, care a reprezentat Partidul Comunist Român la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Istiqlal din Maroc.în cadrul întrevederii au fost discutate posibilitățile de lărgire șl aprofundare a relațiilor dintre cele două partide, spre binele popoarelor român și marocan, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
și statutul partidului, a ales organele de conducere.Secretar general al partidului a fost reales M’Hamed Boucetta.
siste pentru înfăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare, in primul rind nucleară, pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor la libertate și viață.Partidul nostru a susținut întotdeauna necesitatea ca uriașele resurse materiale și umane utilizate in cursa înarmărilor să fie folosite in scopul lichidării subdezvoltării, eradicării analfabetismului, a maladiilor și al dezvoltării invăță- mîntului, pentru ștergerea decalajului intre țările bogate și sărace și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazate pe raporturi de echitate și justiție economică și socială.Convinși fiind că folosirea forței în relațiile internaționale nu poate contribui la rezolvarea litigiilor — se spune în cuvintul de salut —, noi am militat cu consecventă pentru promovarea negocierilor și tratativelor ca unica alternativă în procesul stingerii focarelor de tensiune ș’ conflict, pentru instaurarea unui cli mat de stimă și încredere între popoare.Pentru rezolvarea complicatelor probleme din viața internațională, partidul nostru apreciază că este necesar să se realizeze unitatea, pe plan național și internațional, a tuturor forțelor progresiste revoluționare și democratice în lupta pentru pace, dezarmare, democrație și progres social. De aceea — se arată in încheiere — noi dezvoltăm și întărim relațiile de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești, socialiste și social-democrat e, liberale și radicale, pe baza respectării dreptului fiecărui partid da a-și elabora strategia și tactica revoluționară in funcție de condițiile concrete existente, fără nici un a- mestec din afară, a respectării autonomiei, independentei și suveranității sale. 1II
tele Dan Quayle, cu secretarul de stat. James Baker, și cu alte ofi- i cialități americane. Au fost exami- I nate, în acest cadru, relațiile din- • tre cele două țări, evoluțiile din Orientul Mijlociu, alte probleme I de interes reciproc. |DEMONSTRAȚII DE PROTEST i ÎN COREEA DE SUD. La Seul și în alte orașe ale Coreei de Sud au 1 avut loc ample manifestații ale studenților și luptătorilor pentru I instaurarea democrației, organizate I de forțele de opoziție. Pentru a împiedica desfășurarea unui mare I miting antiguvernamental, la Seul, | autoritățile au mobilizat 17 000 de polițiști. S-au produs puternice . ciocniri între demonstranți și po- I liție. Peste 1 000 de participanți la I manifestații au fost arestați.CIOCNIRI ÎN CISIORDANIA ȘI [ GAZA. în timpul ciocnirilor produse intre trupele israeliene de o- . cupație și demonstranți palestini- I eni în Cisiordania și Gaza, doi a- I dolescenți palestinieni au fost uciși și 36 au fost răniți. Pe de altă par- I te, in urma unei operațiuni declan- | șate de forțele de ocupație în zona Gaza, 250 de palestinieni au fost ■ arestați.FOAMETEA AMENINȚA MI- LIOANE DE OAMENI, iar bolile I de nutriție continuă să provoace I numeroase suferințe și decese, în pofida ameliorării situației aii- I mentare mondiale — se apreciază | în raportul elaborat în vederea actualei sesiuni ministeriale de la > Cairo a Consiliului Alimentar | Mondial. Potrivit Departamentu- • lui pentru Informații Publice _ al O.N.U., interesul mondial crescînd | față de deteriorarea mediului | ambiant nu a fost dublat de o preocupare similară față de inrău- [ tățirea la fel de dramatică a con- I diției umane ca urmare a sărăciei 1 și foametei. .PLOILE PERSISTENTE și extrem I de abundente căzute în ultimele zile 
asupra statului brazilian Bahia au I 
provocat, potrivit informațiilor ofi- | 
dale, 70 de victime, iar peste 50 000 
de persoane au rămas fără adăpost. > 
Echipe de ajutor, sprijinite de uni- I 
tăți ale armatei, acționează pentru 1 
limitarea consecințelor masivelor 
căderi de apă.
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