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CONVORBIRI OFICIALE
INTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl TOVARĂȘUL JOAQUIM ALBERTO CHISSANO
La Palatul Consiliului de Stat au avut loc, marți 23 mai, convorbiri oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Joaquim Alberto Chissano, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic.La convorbiri au participat:Din partea română — tovarășii Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., loan Totu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Tudor Postelnicu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R., ministrul de interne, Gheorghe David, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul agriculturii, loan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Maxim Berghianu, ministrul muncii, alte persoane oficiale.Din partea mozambicană — tovarășii Julio Zamith Carrilho, secretar al C.C. al Partidului FRELIMO, Pascoal Manuel Mo- cumbi, secretar al "C.C. al Partidului FRELIMO, ministrul de externe, Manuel Jose Antonio, ministrul de interne, Aguiar Real Manila, ministrul muncii, Alexandre Jose Zandamela, ministrul agriculturii, Daniel Filipe Gabriel Tembe, ministrul comerțului, alte persoane oficiale.' Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat, și în acest cadru, vizita pe care tovarășul Joaquim Alberto Chissano o efectuează în țara noastră, apreciind că ea se înscrie ca un moment important în evoluția relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noastre.j Tovarășul Joaquim Alberto Chis- f «ano a mulțumit, încă o dată, pentru invitația de a vizita România, ’ subliniind că aceasta se realizează într-o perioadă de deosebită însem- .. nătate pentru lupta poporului mo- zambican, în vederea consolidării independenței Mozambicului, a dezvoltării sale economico-sociale.In cursul convorbirilor, relevîn- du-se cu satisfacție legăturile de strînsă prietenie și colaborare ro- mâno-mozambicane, a fost exprimată voința de a se acționa pentru dezvoltarea mai intensă a conlucrării pe plan politic, economic și în alte sectoare de interes comun. In acest sens, s-a evidențiat necesitatea extinderii cooperării reciproc avantajoase dintre România și Mozambic, pe baza unor acorduri pe termen lung, în industrie, agricultură, transporturi, minerit, în alte domenii importante pentru dezvoltarea economiilor celor două țări.în același timp, a fost manifestată dorința de a întări pe mai departe relațiile dintre Partidul Co- munist Român și Partidul FRELIMO, care au un rol determinant în dezvoltarea prieteniei și colabo- , rării româno-mozambicane.■- Tovarășul Nicolae Ceaușescu și : tovarășul Joaquim Alberto Chissano au hotărît ca membrii celor două delegații să analizeze, în cadrul unor ședințe de lucru, posibilitățile existente și modalitățile concrete privind extinderea cola

borării și cooperării româno-mozambicane, întărirea și dezvoltarea raporturilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO, în spiritul orientărilor stabilite la nivel înalt.Cei doi conducători de partid șl de stat au examinat, apoi, în cadrul convorbirilor, aspecte ale activității celor două țări și partide, consacrată înfăptuirii programelor de dezvoltare economico-socială a României și Mozambicului.Tovarășul Joaquim Alberto Chissano a informat despre lupta poporului mozambican, sub conducerea FRELIMO, pentru întărirea unității naționale, pentru dezvoltarea liberă, independentă a Mozambicului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat activitatea desfășurată de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru transpunerea în viață a obiectivelor actualului cincinal, îndeplinirea mărețelor planuri și programe de dezvoltare actuală și în perspectivă a României, pentru realizarea unei noi calități a muncii și vieții întregului popor, pentru înfăptuirea neabătută a socialismului și comunismului pe pă- mîntul patriei.în cursul după-amiezii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Joaquim Alberto Chissano au avut o nouă rundă de convorbiri, în care au continuat schimbul de păreri în probleme bilaterale, precum și în legătură cu aspecte actuale ale vieții internaționale. Au fost abordate probleme privind înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, încetarea conflictelor din toate zonele globului și soluționarea lor exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice

internaționale, instaurarea în lume a unui climat de destindere, securitate, pace, înțelegere și largă cooperare între națiuni.O atenție deosebită a fost acordată situației de pe continentul african.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat sprijinul și solidaritatea României socialiste cu lupta popoarelor africane pentru înlăturarea totală a colonialismului și neocolonialismului, pentru consolidarea independenței politice și economice, pentru dezvoltarea liberă pe calea progresului econo- mico-social. Au fost condamnate cu fermitate politica de apartheid și măsurile de represiune ale autorităților din Africa de Sud împotriva populației majoritare din această țară și s-a cerut să se pună capăt acțiunilor lor agresive contra statelor independente vecine. S-a reliefat necesitatea traducerii neabătute în viață a rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U. privind asigurarea, în acest an, a independenței Namibiei.A fost subliniată hotărîrea României și Mozambicului de a

conlucra tot mai activ pe plan internațional, de a-și spori contribuția la-soluționarea constructivă, în interesul popoarelor, a problemelor complexe ce confruntă omenirea. .5La reîîraTea convorbirilor în plen, membrii celor două delegații au informat în legătură cu rezultatele la care s-a ajuns cu privire la amplificarea colaborării și cooperării, pe multiple planuri, româno-mozambicane.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Joaquim Alberto Chissano au exprimat satisfacția față de caracterul rodnic al convorbirilor purtate, față de înțelegerile la care s-a ajuns, care deschid perspectiva unei dezvoltări și mai puternice a conlucrării dintre Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO, dintre România și Mozambic, în folosul și spre binele ambelor țări și popoare, al' progresului și prosperității lor, al cauzei păcii și colaborării internaționale. )Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie,’ de stimă și înțelegere reciprocă.
IN PAGINA A V-A:

Vizita președintelui R. P. Mozambic 

la obiective social-edilitare, 

cartiere de locuințe din Capitală și la Institutul 

de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică 

pentru Mașini și Utilaje Agricole Băneasa

Dind glas voinței sale de pace, hotăririi de a acționa ferm pentru edificarea unei lumi scutite de coșmarul unui război nuclear devastator, poporul român iși reafirmă in aceste zile atașamentul unanim față de cauza dezarmării, cauză fundamentală a întregii omeniri.Suita amplă de inițiative și acțiuni românești consacrate eliminării pericolului nuclear, promovării unor negocieri rodnice de dezarmare marchează, cum se știe, întreaga sferă a problematicii din acest domeniu. Inspirată și concretizată de gindirea luminoasă a președintelui Nicolae Ceaușescu, politica de pace și colaborare a României socialiste s-a dovedit, prin conținutul său novator, realist și principial, drept o contribuție de vastă rezonanță internațională la cauza statornicirii unui climat de încredere și destindere in lumea de azi.Continuind. tntr-un puternic și elocvent demers, de a prezenta apeluri adresate guvernelor țărilor membre ale N.A.T.O., organizațiilor obștești din statele respective, opiniei publice mondiale, reprezentanții celor mai largi pături ale opiniei publice din țara noastră afirmă cu tărie în aceste zile îngrijorarea față de inițiativa N.A.T.O. de a trece la modernizarea rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune. Această „inițiativă" contrazice flagrant logica dezarmării, contravine deschis procesului de-abia început de limitare a înarmărilor și deschide calea înălțării actualului plafon tactic Ia niveluri tot mai periculoase. în felul acesta, popoarele Europei, ale lumii întregi riscă să fie angrenate într-o nouă spirală a competiției militare intr-un moment cînd speranțele legitime de pace și destindere iși găseau primele reflectări in procesul negocierilor de dezarmare.Poporul român a demonstrat șl demonstrează, prin înseși faptele sale, prin politica dinamică și consecventă a președintelui Nicolae Ceaușescu, că nu consideră pacea ca o simplă alternativă, preferabilă războiului, ci ca unica posibilitate a supraviețuirii civilizației, a edificării progresului pe planeta noastră.întrebarea nu este „pace sau război ?“, ci „ce fel de pace ?". Or, România consideră că este rațional și imperativ ca pacea pe care dorește să o clădească împreună cu celelalte popoare trebuie să fie una durabilă, generală, așezată pe terenul solid al unui proces continuu și profund de reală dezarmare. Nu

proiectăm o pace accidentală, o pace bazată pe teroare reciprocă, ci o pace instituționalizată, avînd toate resursele de a fertiliza ințelegerca, o largă și echitabilă colaborare internațională.Refuzind resuscitarea înarmărilor, refuzînd competiția in sfera militară, refuzind cheltuielile iraționale consacrate războiului, refuzind o lume apăsată de coșmarul nuclear. România, poporul român fac un apel ardent la rațiune, la solidaritate activă pentru ca pacea să intre în drepturile sale firești și să devină realitatea benefică de care lumea contemporană are o vitală și imperativă nevoie.în cursul zilei de marți, Ia ambasadele din București ale Italiei, Olandei, Greciei, R.F. Germania și Spaniei au fost inminate apelurile Comitetului Național Român „Oamenii de știință și pacea". Comisiei pentru politică externă și cooperare economică internațională și Comisiei pentru probleme de apărare ale Marii Adunări Naționale, Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie. Consiliului Național al Agriculturii. Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producție. Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, Uniunii Scriitorilor, Uniunii Arhitecților, Uniunii Societăților Științifice ale Cadrelor Didactice, Uniunii Societăților de Științe Medicale, Comitetului Român al Foștilor Luptători și Veteranilor de Război împotriva Fascismului, Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Asociației Juriștilor, precum și ale unor culte din țara noastră.
★Delegațiile Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Consiliului Național al Oamenilor Muncii, Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, Consiliului Național al Femeilor, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Consiliului Național 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-Grigo- riene din România au inminat, marți, apeluri la alte ambasade ale unor țări membre ale N.A.T.O. — Turcia, Franța, Olanda, Italia, Spania, Grecia.

In pagina a Il-a - APELURI ADRESATE DE ORGANIZAȚII DE MASA ȘI OB
ȘTEȘTI DIN ROMANIA GUVERNELOR SI ORGANIZAȚIILOR SIMILARE DIN TA
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Pe toate șantierele de investiții

Răspundere maximă pentru 
calitate!în cursul acestui an urmează să intre în circuitul productiv un număr important de obiective și capacități industriale, practic în toate ramurile și sectoarele economiei naționale. Pentru punerea lor rapidă în funcțiune, sarcină fundamentală în domeniul investițiilor, cu stăruință subliniată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constructorii și montorii, beneficiarii și furnizorii de titilaje au datoria să depună in continuare, intr-un climat de perfectă conlucrare, eforturi mai susținute, mai bine organizate în vederea terminării rapide a lucrărilor, in special a celor de montaj tehnologic, pregătirii temeinice a condițiilor tehnice și organizatorice ce premerg momentului inceperii producției.în egală măsură, aceste ample eforturi se cer strins îmbinate cu o exigență desăvîrșită față de nivelul calitativ al fiecărei lucrări realizate, cu o maximă răspundere pentru efectuarea probelor mecanica și tehnologice, in strictă concordanță cu prevederile din proiecte. Realizarea unor lucrări de înalt nivel calitativ, cu adevărat ireproșabile sub aspectul siguranței în exploatare și funcționalității, constituie o sarcină deosebit de importantă în activitatea factorilor angajați !n procesul de realizare a investițiilor — sarcină subliniată în repetate rinduri de conducerea partidului. între calitate și eficiență există o relație nemijlocită, pentru că înaltul nivel calitativ al lucrărilor de construcții și montaj constituie unul dintre parametrii esențiali al creșterii eficienței economice in domeniul investițiilor — obiectiv în repetate rinduri subliniat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dimpotrivă, o lucrare făcută în pripă, cu greșeli de execuție, mai mici sau mai mari, atrage cu sine remedieri, costuri suplimentare, cu nimic justificate, deci o diminuare a eficienței obținute.Puternica bază tehnică și materială de care dispun la ora actuală unitățile de construcții-montaj, tehnologiile de execuție și materialele cu caracteristici superioare folosite

pe scară largă la construirea noilor obiective de investiții, pregătirea profesională și bogata exigență acumulată de specialiști și muncitori fac pe deplin posibil ca, pretutindeni, pe fiecare șantier, să fie realizate, prin respectarea riguroasă a cerințelor tehnice și constructive prevăzute in proiecte, lucrări de înalt nivel calitativ.De altfel, eficiența preocupărilor din acest domeniu este evidentă pe cele mai multe șantiere. Finalizarea cil succes și, apoi, începerea în condiții optime a activității de producție la numeroase capacități noi, puse recent în funcțiune, atestă că, dincolo de amploarea și complexitatea tehnică a majorității lucrărilor realizate, calitatea lor este o problemă de răspundere muncitorească, de înaltă conștiință patriotică.Pot fi întîlnite insă, din păcate, și situații în care manifestările de indisciplină tehnologică, lipsa unui control operativ și ferm pe parcursul executării lucrărilor iși pun amprenta asupra calității betoanelor confecționate, montării elementelor prefabricate, executării unor lucrări de termo șl hidroizolație etc. — neajunsuri care au generat un volum deloc neglijabil de remedieri, sporind in mod artificial costul investițiilor. Pentru că trebuie arătat limpede : prețul lucrărilor slab executate este deosebit de costisitor. Din cauza remedierilor, ritmurile de lucru trebuie diminuate, iar, pe deasupra, sint consumate cantități suplimentare și deloc neglijabile de materiale.Asemenea situații sint determinate in primul rînd de nivelul scăzut de răspundere manifestat in muncă, de insuficienta pregătire profesională a celor cărora 11 s-au încredințat asemenea lucrări. Nu e mai puțin a- devârat și faptul că o serie de conducători de lucrări, brigăzi și antreprize, interesați înainte de toate de executarea unui volum cit mai mare de lucrări, neglijează uneori problema calității acestora. Deși ar trebui să vegheze permanent la respectarea riguroasă a regulilor și procedeelor de lucru, personalul tehnic de pe unele șantiere — maiștri, șefi de echipă, ingineri, controlori

de calitate — nu iși îndeplinesc întotdeauna cu exigență îndatoririle, fiind preocupați o mare parte din timp cu probleme de cu totul altă natură, pur birocratică. Alteori, din dorința de a se recupera eventualele întirzieri, lucrările sint executate in mare grabă, omițîndu-se o serie de operații indispensabile tehnologiei de lucru aplicate. Cit privește controlul tehnic de calitate, deși învestit prin lege cu mari răspunderi, totuși acest compartiment se află, nu în puține situații, in poziția de verigă secundară, redusă ca activitate și slăbită ca autoritate. Lipsa de interes din partea conducerilor unor unități față de activitatea acestui compartiment, pe de o parte, și deficiențele de calitate semnalate la o serie de lucrări, pe de altă parte, oferă imaginea unor neajunsuri care trebuie înlăturate cit mai curind posibil.Cum trebuie acționat, așadar, in această perioadă în care eforturile pentru reducerea duratelor de execuție trebuie să se îmbine cu grija și răspunderea permanente pentru calitate ?In competiția pentru lucrul trainic, bine făcut, organele și organizațiile de partid, conducerile de unități — centrale, trusturi, antreprize — sint chemate să acționeze, prin toate mijloacele, pentru organizarea și desfășurarea in condiții exemplare a procesului de producție pe șantiere. Este vorba, printre altele, de analiza critică și amănunțită a documentațiilor primite ; elaborarea unor tehnologii de execuție sigure și rapide ; respectarea strictă a prevederilor din proiecte ; începerea fiecărei lucrări și, în special, a celor de montaj tehnologic numai după ce există garanția că acestea se vor desfășura in condiții normale ; recepționarea, depozitarea și transportul corespunzător al utilajelor tehnologice, materialelor și elementelor d<; construcții.Concomitent cu organizarea judicioasă a întregii activități de construcții-montaj, este necesar să sa acționeze energic, prin diferite forme și mijloace ale muncii politico- educative, pentru întărirea ordinii
(Continuare în pag. a III-a)

PLOIEȘTI: Noua tinerețe 
a celei mai vechi vetre de petrolDiscuție, in tramvai, .la Ploiești (ei, da, la Ploiești există, de curind, tramvaie !) :— Ai făcut bine că ai venit de ne-ai luat de la gară. Că n-am mai fi nimerit la tine...— Ei, cum așa ?! Doar ați venit de atitea ori !— Da. dar parcă ne-ai chema, de fiecare dată. în alt oraș...Gazda răspunde surîzînd cu vădită mîndrie :— Ei. eu tot la Ploiești vă chem, numai că Ploieș- tiul nostru este mereu altul...Cum nu se poate mai semnificativ pentru ceea ce se intimplă acum la Ploiești și, de fapt, in toate localitățile țării, urbane sau rurale.Dar pentru că sîntem la Ploiești, să rămînem aici și să cercetăm orașul mai îndeaproape.I s-a spus — utilizindu-se o metaforă apărută o dată cu descoperirea valorii petrolului — „orașul aurului negru". Foarte multă vreme insă, petrol era. era și aur, dar ambele valori ce

rezultau din exploatarea zăcămintelor de țiței și a muncii petroliștilor prahoveni au avut destinații potrivnice intereselor țării și prosperității oamenilor ei. Așa incit orașul, locuitorii Iui. neavind pe atunci posibilitatea de a-și spune cuvîntul asupra propriei

tinerețe, după ce terminase școala de arte șl meserii și se afla in căutare de serviciu. a citit un anunț în ziare cum că .,Astra Română" din Ploiești — adică rafinăria in care ne aflăm acum, deși acum ea e cu totul și cu totul alta — scoate la concurs patru posturi de
PW ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII |

• reportaje • însemnări •existențe, au rămas martori neputincioși, in capitalism, la derularea sfruntată a unei politici economice de spoliere și jaf. Dincolo de paravanul unor firme industriale cu nume de poleială („Astra", „Concordia", „Orion“, „Vega“. „Columbia", „Meteor" ș.a.), Ploieș- tiul rămăsese un modest oraș de provincie, mai industrializat. dar mai sărac decit altele.— Eu. da. sint ploieștean — spune inginerul Octavian Nan, directorul Rafinăriei Ploiești. Tatăl meu însă era maramureșean. Cindva, in

lăcătuși compresoriști ; s-a prezentat și. din 90 de candidați. a luat examenul. A lucrat la prima și singura instalație de pe atunci, de cracare termică a benzinei, apoi ca mecanic de locomotivă. Era un meseriaș foarte bun. dar — ce folos —, muncind din greu o viață de om n-a reușit decit să-și facă o căsuță „de mahala" și să-și ducă traiul de azi pe miine. Așa că eu am crescut intr-un oraș muncitoresc zguduit periodic de seisme sociale, de greve și reprimări, intr-o continuă încrîncenare între munci

torii oprimați și patronii care iși păzeau, cu jandarmii și cu poliția, privilegiile. Apoi a venit marea răsturnare a rînduielilor politice, vremea dreptății Sociale și așa a fost posibil ca eu și alții ea mine să putem invăța. După facultatea de petrochimie am fost repartizat chiar aici, unde tatăl meu . fusese și mai era incă muncitor. în ’83 am fost numit director. Cam asta e...E un destin ! Grăitor și el. ca atitea altele, pentru evoluția din anii construcției socialiste a vechilor centre muncitorești, vetre ale tradiției de muncă și de luptă revoluționară a clasei muncitoare din România. Ploieștiul a fost una dintre cele mai fierbinți a- semenea vetre. Un cerc socialist a funcționat aici încă din 1871. In 1891 ia ființă „Clubul socialist al muncitorilor". Aici s-a stabilit, a trăit și a scris C. Dobrogea- nu-Gherea. Aici s-a născut, a crescut și s-a călit ca luptător revoluționar Ștefan
(Continuare în pag. aV-a)
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PENTRU ASIGURAREA PĂCII ÎN LUME, GLASUL FERM AL POPORULUI ROMĂN:

Un NU hotărît modernizării armelor nuclearei
Apeluri adresate de organizații de masă si obștești din România guvernelor si organizațiilor similare din tarile membre ale N.A.T.O.

în apelul COMITETULUI NATIONAL ROMÂN „OAMENII DE ȘTIINȚA ȘI PACEA" se subliniază : Dmd expresie deplinei adeziuni față de politica externă a României socialiste, față de inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu, eminent promotor al dezarmării, prieteniei și colaborării cu toate popoarele lumii, oamenii de știință din România a- dresează guvernelor și oamenilor de stat din țările membre ale N.A.T.O. apelul solemn de a manifesta înțelepciune și realism, renunțînd la punerea în discuție a problemei modernizării și dezvoltării rachetelor cu rază scurtă de acțiune. In condițiile actualei situații internaționale, care continuă să se mențină gravă și complexă, această modernizare a armelor ar însemna o nouă escaladare a cursei înarmărilor, inclusiv a celor nucleare, ar compro- ■ mite grav unii pași spre dezarmare și destindere realizați în ultima vreme. Este necesar să se spună un NU hotărît acestei acțiuni !Convinși că misiunea nobilă a științei și tehnicii contemporane este aceea de a contribui la asigurarea dezvoltării pașnice a omenirii, la lichidarea subdezvoltării, la sporirea tezaurului cultural al umanității — se spune în apel —, adresăm guvernelor din întreaga lume chemarea de a acționa pentru a- părarea păcii — problemă cardinală a zilelor noastre, a vieții, drept fundamental al tuturor oamenilor a- cestui Pămînt. Considerăm că minunatele cuceriri ale geniului uman nu trebuie să mai servească pentru producerea de mijloace de distrugere, ci să fie dedicate exclusiv cauzei dezvoltării economico-sociale, progresului general al umanității. Să nu îngăduim angajarea științei în- tr-o nouă acțiune militaristă lipsită de perspective, cum este modernizarea armelor tactice. Să milităm cu toții pentru o pace viabilă, întemeiată pe garantarea mutuală și universală a securității egale pentru toate popoarele, pe încredere reciprocă, pe înțelegerea și colaborarea liberă a tuturor națiunilor independente și suverane.■Sub conducerea președintelui său fondator, academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant dedicat nobilei misiuni de promovare a științei în folosul dezvoltării și păcii. Comitetul Național Român „Oamenii de știință și pacea" este hotărit să-și intensifice în continuare colaborarea cu organizații similare, cu alte foruri ale oamenilor de știință de pretutindeni, cu toate forțele progresiste care militează pentru cauza păcii și securității mondiale.în actualele Împrejurări — se a- rată în apelul COMISIEI PENTRU POLITICA EXTERNA ȘI COOPERAREA ECONOMICA INTERNAȚIONALA S! al COMISIEI PENTRU PROBLEME DE APÂRARE ALE MARII ADUNARI NAȚIONALE t- parlamentarii români apreciază că trecerea la modernizarea și dezvoltarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune ar anula practic efectul Tratatului sovieto-american privind reducerea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune, ar crea o forță nucleară suplimentară, chiar mai mare decît cea care a fost înlăturată, ceea ce ar genera o nouă escaladare a cursei înarmărilor, serioase pericole pentru procesul dezarmării, pentru pacea și securitatea Europei și a întregii lumi, pentru însăși existența vieții pe planeta noastră. Pornind de la aceste considerente, este adresat tuturor guvernelor, statelor membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord apelul : de a iniția dezbateri guvernamentale în vederea renunțării la orice hotărîri și măsuri privind modernizarea și dezvoltarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune ; de a acționa pentru a determina toate guvernele statelor membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord să accepte propunerea statelor participante la Tratatul de la Varșovia privind trecerea neîntârziată la tratative în vederea reducerii tuturor armelor tactice staționate in Euro-\______________________________________________  

pa, pină la deplina lor eliminare, de a întreprinde noi și susținute acțiuni în scopul realizării de acorduri privind reducerea cu 50 la sută a armelor nucleare strategice, încetarea experiențelor nucleare, e- liminarea completă, pînă în anul 2000, a tuturor armelor nucleare ; de a milita pentru convenirea Ia tratativele de la Viena a unei înțelegeri cuprinzătoare privind reducerea radicală a armamentelor convenționale, sub un strict control internațional, micșorarea substanțială a cheltuielilor militare.Parlamentarii români — se relevă în apel — reafirmă hotărîrea României, a întregului popor de a conlucra strins cu popoarele, parlamentele, cu guvernele, cu forțele progresiste și democratice de pretutindeni pentru edificarea unei Europe și a unei lumi a păcii, securității și colaborării, fără arme și fără războaie, pentru împlinirea năzuințelor legitime ale tuturor națiunilor, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor la viață, la pace, la existență liberă și demnă.în apelul UNIUNII CENTRALE A COOPERATIVELOR DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR se spune : Planurile țărilor N.A.T.O. de a adopta noi măsuri în problema modernizării armelor tactice sint în contradicție flagrantă cu interesele vitale ale popoarelor și constituie un mare pericol pentru pacea și securitatea Europei, a întregii lumi, conduc la creșterea cursei înarmărilor, la a- cumularea de noi mijloace de distrugere pe teritoriul continentului nostru, și așa, saturat pînă la refuz de arme nucleare care reprezintă o sursă permanentă de încordare și de amenințare a vieții, a progresului economic și social al omenirii, a viitorului acestei planete. Apelul cere cu toată hotărîrea să se renunțe la aceste proiecte ce determină o intensificare a cursei înarmărilor și să se treacă de urgență la tratative, la găsirea unor soluții politice care să conducă Ia reducerea și, în ultimă instanță, la lichidarea tuturor armelor nucleare, indiferent de categoria lor. iMembrii cooperatori, organizațiile noastre cooperatiste — se arată în apel — sprijină și își declară acordul total față de politica externă a României, față de inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu, care s-a pronunțat cu fermitate pentru înfăptuirea politicii de dezarmare, și în primul rînd de lichidare a armelor nucleare, de reducere radicală a armelor convenționale, a cheltuielilor militare, pentru o politică de pace și colaborare între toate națiunile lumii.Adresăm acest apel guvernelor țărilor N.A.T.O., avînd in vedere responsabilitatea pe care acestea trebuie să o poarte pentru prezentul și viitorul Europei, pentru pacea omenirii. NU : modernizării armelor tactice și rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune ! NU : creării de noi arme. DA : tratativelor, pentru a se ajunge la lichidarea totală a armelor nucleare de orice fel, la interzicerea definitivă a armamentului nuclear !în apelul CONSILIULUI NAȚIONAL AL SOCIETĂȚII DE CRUCE ROȘIE DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA se arată : Ca membră a Mișcării mondiale de Cruce Roșie — mișcare cu îndelungate tradiții și experiență —, Crucea Roșie română știe suferințele și consecințele tragice pe care războiul atomic le-a avut asupra victimelor nevinovate, își dă seama că în condițiile unui conflict cu armament modern s-ar produce milioane de victime, pierderi și distrugeri incalculabile, punindu-se în pericol chiar existența vieții pe Pămînt.De-a lungul secolelor, războaiele au afectat atîtea și atitea generații, soarta oamenilor fiind hotărîtă contrar aspirațiilor și intereselor 'lor. De aceea, pentru oamenii de azi pacea nu mai reprezintă un simplu ideal, ea a devenit o cerință dictată de necesitatea preintîmpinării unei catastrofe nucleare, de nevoia de a-și crea ei înșiși condiții optime 

care să le permită participarea la dezvoltarea societății umane, la mersul ei înainte, la edificarea unui viitor luminos și prosper.Crucea Roșie din țara noastră este convinsă că aceleași aspirații le nutresc membrii de Cruce Roșie de pretutindeni, care, prin numărul și valoarea lor, reprezintă o forță demnă de luat în seamă.De aceea, în spiritul politicii de pace a României socialiste — pe care o sprijină cu fermitate — Societatfea de Cruce Roșie adresează guvernelor statelor membre ale N.A.T.O. apelul de a renunța la orice hotărîri și măsuri privind modernizarea și dezvoltarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune șl tactice, promo- vind calea tratativelor și înțelegerilor pentru instaurarea unei păci durabile și trainice în Europa și in întreaga lume.în apelul UNIUNII CENTRALE A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI se spune, între altele : Luînd cunoștință că în cadrul N.A.T.O. se discută activ problema modernizării rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, oamenii muncii din cooperația meșteșugărească din România, unindu-și glasul cu cel al întregului popor român, își exprimă îngrijorarea față de această acțiune care sfidează hotărîrea popoarelor de menținere a păcii și securității în lume și duce la intensificarea cursei înarmărilor, la înrăutățirea situației internaționale. Alături de toți cetățenii Republicii Socialiste România, ne adresăm guvernelor țărilor membre ale N.A.T.O. să renunțe, acum, cînd nu este încă prea tîrziu, la orice măsuri de modernizare a rachetelor nucleare tactice, să înceapă neîntârziat tratative în vederea eliminării definitive a acestora, cît șl pentru încheierea unui acord de reducere cu 50 Ia sută a armelor strategice nucleare, de eliminare completă, pînă în anul 2000, a tuturor armelor nucleare, pentru reducerea drastică a armelor convenționale, considerînd că aceasta este singura cale pentru salvgardarea păcii, pentru asigurarea vieții pe planeta noastră.în apel este subliniată deplina aprobare a tuturor membrilor UCECOM față de politica externă a României, de inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu pentru reducerea cheltuielilor militare, pen- trii realizarea dezarmării, și in primul rînd a dezarmării nucleare, pentru o lume a păcii și colaborării internaționale.Apelul UNIUNII SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA, adresat guvernelor țărilor membre ale N.A.T.O., pune în evidență necesitatea imperioasă de a se renunța la orice măsuri privind modernizarea șl dezvoltarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, de a se acționa pentru înfăptuirea unor măsuri reale de dezarmare, de înlăturare definitivă a pericolului nuclear, pentru apărarea dreptului fundamental al oamenilor — dreptul la viață, la pace. Pe deplin convinși că pretutindeni în lume cadrele didactice constituie o uriașă forță socială a progresului și păcii, considerăm că este de datoria noastră supremă să -ne spunem hotărit cuvîntul în toate problemele care privesc soarta tinerei generații, a viitorului fiecărei națiuni.Puternic angajate în înfăptuirea programelor de dezvoltare economi- co-socială a țării, se spune în apel, cadrele didactice din România socialistă, folosind in scopuri pașnice cuceririle științei, tehnicii și culturii, își consacră întreaga activitate instruirii tinerei generații pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României, educării elevilor și studenților în spiritul păcii, bunei înțelegeri și prieteniei intre popoare.în apelul UNIUNII SCRIITORILOR se subliniază : Scriitorii din Republica Socialistă România au luat cunoștință cu profundă îngrijorare de recentele initiative ale N.A.T.O. privind modernizarea și dezvoltarea 

rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune. Amenințarea îngrozitorului flagel al războiului atomic își întinde noi și grele umbre asupra Europei, leagănul civilizației umane. Ca scriitori, puternic atașați față de politica de pace a României, ilustrată strălucit de președintele Nicolae Ceaușescu, vedem în actuala „strategie" a perfecționării armelor nucleare un nou atentat la supremul drept al omului : viața. Ca scriitori, cu răspunderea ce o avem în fața poporului care ne-a dat naștere, ale cărui gînduri și simțăminte sintem datori să le exprimăm, ne ridicăm glasul, cu toată vehementa, împotriva oricărei acțiuni de perfecționare și modernizare a tehnicii și științei de a ucide. Considerăm fiecare acțiune care pune în primejdie pacea ca o jignire adusă omului, izvorul vital al operelor noastre. Vedem in accentuarea amenințării războiului nuclear, prin noile inițiative ale N.A.T.O., o frînare a evoluției civilizației, în ceea ce are ea mai profund uman — bucuria de a trăi în liniște, de a te dărui binelui semenilor tăi.Singura cale de a asigura trăinicie și viabilitate păcii și civilizației este excluderea definitivă a armelor nucleare de pe planeta noastră, respingerea hotărîtă a războiului din viața popoarelor ! Să ne unim pentru a face să triumfe glasul rațiunii, al colaborării dintre toate popoarele lumii, să ținem trează în conștiința umanității cerința ca actualele cuceriri ale științei și tehnicii să fie consacrate în totalitatea lor soluționării acelor deziderate de care depinde îmbunătățirea vieții oamenilor pe Pămînt !Mai mult ca oricînd, în îndelungata sa istorie, in fața omenirii stă problema opțiunii intre pace sau război. A opri cursa înarmărilor nucleare, a lichida arsenalele, a dezamorsa definitiv uriașul explozibil pe care nu se poate clădi pacea, ci iluzia ei, a face ca în grădinile planetei noastre să înflorească și rodească arborii de lumină ai demnității umane, ai, păcii de neclintit, iată problema esențială a epocii contemporane.în apelul adresat în numele credincioșilor și slujitorilor BISERICII REFORMATE din Republica Socialistă Rdmânia se arată, între altele : Sintem îngrijorați de intenția guvernelor țărilor membre ale N.A.T.O. de a moderniza armele tactice și rachetele nucleare cu rază scurtă de acțiune. Considerăm că acest act va determina agravarea situației internaționale, punînd în pericol pacea lumii, însăși existența vieții pe planeta noastră.în calitate de cetățeni al unui stat iubitor de pace — se spune in încheierea apelului — susținem cu hotărîre poziția consecventă a președintelui Nicolae Ceaușescu de a se acționa cu toată fermitatea în vederea începerii tratativelor între statele din cadrul N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia, pentru eliminarea definitivă a acestor arme, realizarea unui acord de reducere cu circa 50 la sută a armelor nucleare strategice, pentru încetarea experiențelor nucleare șl eliminarea completă, pînă în anul 2000, a tuturor tipurilor de arme nucleare, aceasta fiind calea unică pentru asigurarea păcii mondiale, supraviețuirii omenirii, a însăși vieții pe Pămînt.Apelul CONSILIULUI NAȚIONAL AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE. SILVICULTURII SI GOSPODĂRIRII APELOR relevă că oamenii muncii din aceste importante sectoare economice își declară deplina adeziune față de poziția României, exprimată cu claritate de președintele Nicolae Ceaușescu, referitoare la necesitatea unirii eforturilor tuturor statelor in vederea apărării păcii, opririi cursei înarmărilor și trecerii la un proces real și efectiv de dezarmare.Chemînd la măsuri urgente împotriva modernizării și dezvoltării rachetelor cu rază scurtă de acțiune, pentru eliminarea completă a tuturor armelor nucleare, apelul subli

niază în același timp necesitatea de a se întreprinde acțiuni hotărîtă pentru dezvoltarea unei largi colaborări economice, tehnico-științifice și în alte domenii, între toate popoarele europene, pe baza principiilor egalității in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, pentru asigurarea unei Europe unite, a păcii și colaborării.Apelul pune în lumină convingerea că numai prin unirea eforturilor tuturor popoarelor, ale forțelor realiste de pretutindeni se poate schimba cursul periculos al evenimentelor și promova un nou mod de gîndire și acțiune pe plan mondial, că este pe deplin posibilă consolidarea largului front de luptă pentru edificarea unei lumi eliberate de spectrul războiului și povara armelor, a unei lumi a păcii, progresului și bunăstării.Apelul UNIUNII ARHITECȚILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA dă expresie îngrijorării profunde determinate de intențiile N.A.T.O. de a trece la modernizarea rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, subliniind gravul pericol pe care îl prezintă această inițiativă pentru Europa și pentru întreaga noastră planetă.în apel se subliniază că singura cale de a contribui la salvgardarea păcii, la asigurarea dreptului fundamental al popoarelor la viață, la existență liberă și demnă, la pace o reprezintă oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, eliminarea pericolelor unui război distrugător. Acestea se definesc drept coordonate fundamentale ale politicii externe românești, sînt oglindite de măsurile de reducere unilaterală a armamentelor și cheltuielilor militare ale țării, sînt cu insistență reafirmate de inițiativele și demersurile președintelui Nicolae Ceaușescu privind edificarea unui climat de liniște, securitate și largă colaborare între națiuni.în apel se exprimă cerința de a se împiedica luarea de către N.A.T.O. a unor hotărîri care, mai devreme sau mai tîrziu, ar putea împinge omenirea în pragul unui ireparabil deznodămînt, cu consecințe incalculabile pentru existența popoarelor, a însăși vieții pe Pămînt.în apelul BISERICII EVĂNGHE- LICE C.A. din Republica Socialistă România se subliniază : înțelegerea la care s-a ajuns in ultimii ani privind reducerea rachetelor cu rază medie de acțiune a dat naștere la speranțe pentru noi pași în domeniul dezarmării și destinderii. O e- ventuală hotărîre privind modernizarea acestui tip de armament, inclusiv mărirea razei sale de acțiune, ar nimici această speranță. Această hotărîre ar duce la sporirea tensiunilor pe plan internațional și la accentuarea pericolului izbucnirii unui război nimicitor. Avînd în vedere pericolul creat și totodată în baza răspunderii creștinești și umane, vă rugăm să întreprindeți tot ce stă în posibilitățile dv. pentru împiedicarea acestei intenții, a cărei realizare ar duce la sporirea- amenințării vieții pe planeta noastră printr-o catastrofă nucleară. în calitatea noastră de cetățeni ai unui stat iubitor de pace, ne declarăm acordul nostru deplin cu politica de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu. care se pronunță cu consecvență, ca singură șansă pentru supraviețuire a omenirii, pentru încetarea cursei înarmărilor, interzicerea experiențelor nucleare, iar, în perspectivă, pentru eliminarea totală a armelor nucleare.Relevîndu-se deosebita îngrijorare a medicilor din România în legătură cu proiectele de modernizare a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, care urmează să fie discutate la • viitoarea reuniune a N.A.T.O., in apelul UNIUNII SOCIETĂȚILOR DE ȘTIINȚE MEDICALE se evidențiază că o asemenea hotărîre ar declanșa un nou și periculos ritm al cursei înarmărilor, ar 

anula efectele reducerii rachetelor cu rază medie de acțiune și ar crește potențialul de arme existent înainte de acordul intervenit între U.R.S.S. și S.U.A.Ca medici, care acționăm totdeauna în favoarea vieții oamenilor și apărării sănătății lor — se spune în document — sintem cel mai bine edificați în legătură cu consecințele dezastruoase ale folosirii armelor nucleare asupra oamenilor, cu tabloul tragic al unui război atomic, ca și al-oricărui război, care, în condițiile unor armamente sofisticate, s-ar transforma într-o catastrofă pentru omenire.în apel se dă expresie cerinței ca guvernele țărilor membre ale N.A.T.O. să facă totul pentru a se împiedica modernizarea și dezvoltarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, pentru a se trece la măsuri eficiente de dezarmare, subli- niindu-se necesitatea de a se proceda la inițierea neîntîrziată a tratativelor in vederea eliminării definitive a armelor nucleare șl încheierea unor acorduri corespunzătoare.Republica Socialistă România — se arată în continuare — desfășoară de mai mulți ani, din inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu, o amplă acțiune pentru pace, pentru dezarmare, pentru eliminarea completă a tuturor armelor nucleare, aceasta fiind singura soluție pentru salvarea vieții pe planeta noastră, pentru crearea unei lumi a păcii și a conlucrării echitabile.în Apelul ASOCIAȚIEI JURIȘTILOR se subliniază : înțelegerile realizate cu privire la eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune au dat omenirii unele speranțe. Pe drept cuvînt, ne așteptam să se meargă înainte, pe calea dezarmării și păcii, a înțelegerii și cooperării. Din păcate ne aflăm într-o perioadă de stagnare, în care au loc acțiuni de reactivare a cursei înarmărilor nucleare.Mai mult ca oricînd se Impune să se facă totul pentru asigurarea dreptului popoarelor la viată, existență liberă și demnă.Reafirmind, împreună cu întreaga națiune, totala adeziune, sprijinul deplin față de această concepție, față de inițiativele și eforturile stăruitoare . ale președintelui Nicolae Ceaușescu, membrii Asociației Juriștilor din România consideră necesar ca N.A.T.O. să renunțe la orice hotărîri și măsuri privind modernizarea și dezvoltarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune și tactice, să acționeze cu fermitate pentru angajarea de tratative în scopul eliminării lor definitive, pentru realizarea unui acord de reducere cu 50 la sută a armelor nucleare strategice, pentru încetarea experiențelor cu arma nucleară. Se impune, totodată, să se acționeze pentru a se ajunge la înlăturarea armelor chimice, la reducerea radicală a armamentelor convenționale și a cheltuielilor militare, sub un control strict internațional.în apelul adresat în numele clerului și credincioșilor CULTULUI MOZAIC, membri ai Federației Comunităților Evreiești (Mozaice) din Republica Socialistă România se spune : Ne alăturăm cu toată hotărîrea tuturor oamenilor cu vederi realiste din Europa și de pretutindeni care în numele rațiunii și al salvării vieții pe Pămînt apreciază că punerea în aplicare a noi programe de înarmare nucleară nu pot avea decît urmări nefaste asupra situației internaționale, contribuind la crearea unor focare de tensiune deosebit de periculoase pentru pacea lumii. în sprijinul acestor realități și imperative contemporane șl consecvenți principiilor etice și morale ale învățăturii noastre iudaice, adresăm apelul de a se întreprinde tot ceea ce este posibil pentru a se. renunța la proiectele de modernizare a armelor tactice și a rachetelor cu rază scurtă de acțiune și de a se acționa pentru instaurarea unui climat real de pace șl securitate pentru toate popoarele.în calitate de cetățeni al unei țări profund iubitoare de pace, considerăm ca o datorie de conștiință să 

susținem poziția exprimată în repetate rinduri de președintele Nicolae Ceaușescu, care afirmă că in prezent este necesar să se treacă la tratative în scopul eliminării definitive a armelor nucleare, singura cale pentru supraviețuirea omenirii și pentru salvarea vieții pe planeta noastră.în apelul COMITETULUI ROMAN AL FOȘTILOR LUPTĂTORI ȘI VETERANILOR DE RĂZBOI ÎMPOTRIVA FASCISMULUI se cere cu hotărîre guvernelor țărilor membre ale N.A.T.O. să renunțe la modernizarea rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, subliniin- du-se că asemenea măsuri, ca și continuarea experiențelor nucleare, extinderea acțiunilor pentru militarizarea Cosmosului creează un grav pericol pentru pacea și securitatea tuturor națiunilor.în actualele condiții, este imperios necesar ca popoarele din Europa și din întreaga lume să acționeze în deplină unitate pentru înlăturarea pericolului de război, pentru realizarea dezarmării, în primul rînd a celei nucleare — se spune în apel.Toți cei care au suferit în închisori și lagăre de concentrare, care au singerat pe cîmpurile de luptă și au trăit ororile odiosului măcel declanșat de fascism cunosc, din propria experiență, consecințele dezastruoase ale războiului. De aceea foștii luptători și veteranii de război români împotriva fascismului sprijinim cu toată fermitatea politica de dezarmare șl pace a României socialiste, a președintelui țării, Nicolae Ceaușescu.Noi spunem un NU categoric modernizării armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, pe deplin con- știenți că aceasta ar duce la creșterea pericolului unui război nuclear, cu consecințe dezastruoase pentru viața pe planeta noastră.Veteranii și foștii luptători români împotriva 'fascismului sînt încredințați că apelul lor adresat guvernelor țărilor N.A.T.O. pentru renunțarea la modernizarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, pentru dezarmare și pace, pentru înlăturarea pericolului unui război nuclear nimicitor va avea ecoul dorit și că se vor lua măsurile ce se impun care să ducă la înțelegere și colaborare, la făurirea unei lumi fără arme și fără războaie pe planeta noastră.în apelul CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA se arată : Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, organizațiile sportive din țara noastră se pronunță cu fermitate împotriva proiectelor vi- zind modernizarea și dezvoltarea armelor nucleare, care ar duce la intensificarea cursei înarmărilor, la creșterea potențialului nuclear și ar anula, in fapt, efectele reducerii rachetelor cu rază medie de acțiune, realizînd o forță nucleară suplimentară mai mare decît cea înlăturată.Milioanele de sportivi și de iubitori ai sportului din România, profund îngrijorați de pericolul care amenință omenirea, conștienți că numai în condiții de pace se poate asigura dezvoltarea economico- socială a fiecărei națiuni, formarea tinerei generații, dezvoltarea educației fizice și sportului, adresează guvernelor țărilor membre ale N.A.T.O. apelul de a întreprinde măsuri pentru renunțarea la proiectele de modernizare și dezvoltare a armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune șl tactice. Este un apel la rațiune, la abordarea, in spiritul unei politici noi, realiste, a problemelor vieții internaționale, la înfăptuirea dezarmării, de rezolvarea căreia depinde triumful înaltelor valori ale progresului, păcii și colaborării în lume.De asemenea, au mai adresat apeluri delegații ale BISERICII EVANGHELICE SINODO-PRESBITERIA- LA, BISERICII UNITARIENE, CULTULUI MUSULMAN, CULTULUI ADVENTIST DE ZIUA A 7-A, CULTULUI PENTICOSTAL, CULTULUI BAPTIST, CULTULUI CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE.

SUCEAVA : Producție 
fizică peste prevederiAcțiunile întreprinse pentru înnoirea și diversificarea producției, înfăptuirea măsurilor din programele de perfecționare a organizării și modernizare a producției, precum și atenția acordată realizării planului producției fizice la toate sortimentele au permis oamenilor muncii din întreprinderile industriale sucevene să obțină suplimentar importante cantități de produse. în perioada care a trecut din acest an ei au realizat în plus 2 550 tone minereu de fier, 5150 tone pirită, 263 tone cupru, plumb și zinc în concentrate. 39 845 000 kWh energie electrică, 996 mc prefabricate din beton armat, 379 tone plăci fibrolemnoase. mobilă, furnire estetice, confecții textile, încălțăminte șl altele. Sporurile menționate au fost obținute in condițiile reducerii cheltuielilor materiale de producție cu 2,3 milioane lei. (Sava Bejinariu).

IAȘI : Rezultate în înnoirea 
produselorOamenii muncii din Industria județului Iași acordă o atenție deosebită înnoirii și diversificării producției, activitate ce se înscrie, de la începutul anului pînă în prezent, cu o realizare de 65,9 la sută față de 63,5 la sută, cît se prevăzuse Inițial. Aceasta reprezintă o creș

REALIZĂRI DINtere pe ansamblul producției-marlă de peste 250 milioane lei. De menționat este și faptul că valoarea produselor de calitate superioară a atins 91,9 procente, față de 86.3 procente prevăzute prin plan. Din acestea, 78,4 la sută sînt produse de nivel tehnic mondial, între care mașini-agregat și mașini-unelte speciale, utilaje pentru construcții și lucrări de drumuri, țevi sudate și profile Îndoite din oțel, utilaje și instalații pentru metalurgie, mijloace de automatizare electrotehnice și electronice, fibre polies- terice, alte produse solicitate in tară și la export. (Manole Corcaci).
CRAIOVA : Noi capacități 

în funcțiunePrin mai buna organizare a muncii pe șantiere și creșterea productivității muncii la lucrările de construcții-montaj a fost posibil ca în județul Dolj să fie racordate la circuitul productiv, în avans față de prevederi, două noi capacități de producție. Este vorba despre o secție pentru producerea de inserții metalice, necesare procesului de fabricație al autoturismelor „Oltcit", și de o nouă capacitate de produse prelucrate din mase plastice. Ambele capacități funcționează in cadrul întreprinderii „Chimica" din Craiova. (Nicolae Băbâlău).

ECONOMIE
Suplimentar la export

BACĂURealizarea ritmică a producției destinate exportului și onorarea la termen a contractelor încheiate cu partenerii de peste hotare constituie obiective prioritare în întrecerea socialistă pe care o desfășoară toate colectivele de oameni ai muncii din industria județului Bacău. Astfel, printr-o mai bună organizare a producției și a muncii, modernizarea instalațiilor și introducerea unor tehnologii moderne de lucru, colectivul de muncă de la Combinatul Chimic Bacău a reușit să livreze în plus față de prevederi, în perioada care a trecut din acest an, produse in valoare de 32 milioane lei. Depășiri substanțiale la planul de export au înregistrat în acest răstimp și colectivele de muncă de la întreprinderea Metalurgică, întreprinderea Mecanică, întreprinderea de Postav „Proletarul" șl l.F.E.T. Bacău, întreprinderea de Postav Buhuși. De notat că un număr de 20 de întreprinderi industriale și unități economice din județ au livrat în plus la export, la cererea partenerilor externi, mărfuri în valoare de 57 milioane lei. (Gheorghe Baltă).
GIURGIUPuternic angajat în întrecerea socialistă ce se desfășoară în cinstea marilor evenimente politice ale acestui an. Congresul al 

XIV-lea al partidului și aniversarea a 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperlallstă, colectivul de oameni a muncii de la întreprinderea textilă „Dunăreană" din Giurgiu depune eforturi susținute pentru realizarea, în cele mai bune condiții de calitate, a producției pentru export. Astfel, de la începutul anului și pînă în prezent, această importantă unitate economică a reușit să depășească planul la indicatorul producție-marfă pentru export cu 56,4 la sută pe relația devize convertibile. Acest merituos succes se datorează aplicării cu fermitate a măsurilor de perfecționare a organizării muncii, de modernizare a producției, asimilării de tehnologii moderne și diversificării gamei sortimentale a produselor. (Ion Gaghii).
TIRGU MUREȘOamenii muncii de la întreprinderea „Electromureș" din Tirgu Mureș, unitate ale cărei produse sînt exportate în peste 20 de țări ale lumii, obțin succese deosebite în întrecerea socialistă. Astfel, pu- nind în centrul întregii lor activități îndeplinirea, cu precădere, a planului producției de export, ei au realizat în perioada care a trecut din acest an și au livrat, pe adresa partenerilor externi, în plus față de graficele la zi, un volum de producție în valoare de 5,9 milioane lei. Succesul colectivului 

de aici este cu atît mal demn de subliniat cu cît, in 1989, planul la export a crescut cu aproape 50 la sută față de cel din anul precedent, sporul acesta urmînd a fi realizat, cu precădere, pe seama produselor noi, de înaltă tehnicitate, cu un înalt grad de prelucrare, ce valorifică superior materiile prime și materialele. (Gheorghe Giurgiu),
CLUJ : Prin modernizarea, 

proceselor tehnologiceActivitatea desfășurată de colectivul Combinatului Metalurgic din Cîmpia Turzil pentru perfecționarea organizării șl modernizarea producției s-a concretizat, In perioada care a trecut din acest an, în aplicarea unui număr de peste 30 de măsuri care asigură obținerea unui spor de producție- marfă Industrială în valoare de 663 milioane lei pe an, precum și creșterea productivității muncii, a calității produselor și reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică. Dintre măsurile aplicate amintim pe cele privind modernizarea proceselor tehnologice de la secțiile oțelărle, laminoare și trăgătoriile de otel tare, care asigur^ obținerea unor noi mărci de oțeluri și laminate de înaltă calitate pentru programele prioritare ale economiei naționale Și export. Alte acțiuni au avut ca 

efect diversificarea producției de electrozi de sudură, sirme dură și cabluri de tracțiune. Totodată, au fost efectuate lucrări de întreținere și reparații la unele utilaje și instalații de la laminoare, la agregatele complexe de la trăgătoriile de oțel, aducîndu-se, pe baza soluțiilor propuse de specialiști, de personalul muncitor din aceste sectoare. îmbunătățiri tehnice care contribuie la creșterea gradului de valorificare a metalului și realizarea unui spor de producție-marfă de 5 milioane lei pe an. (Marin Oprea).
BRAȘOV : Tehnologie 

de mare eficiențăSpecialiștii întreprinderii de Autocamioane Brașov au reușit să pună la punct și să aplice pe scară industrială, în premieră, o nouă tehnologie de turnare a pieselor din oțel. Este vorba'de utilizarea unor miezuri din material exoterm înglobate în maselotă. Așa cum ne-a relatat ing. Mircea Boghici, șeful compartimentului metalurg- ' șef, principalul avantaj al noii tehnologii constă în creșterea indicelui de scoatere prin reducerea greutății maselotelor și în diminuarea consumului de energie electrică. Numai în cazul a două piese — trompă și corpi de punte spate — economia de metal realizată pe această cale se va ridica la 2 000 tone pe an, iar 

consumul de energie electrică se va reduce cu 15 la sută. (Nicolae Mocanu),
SATU MARE : Consumuri 

reduse de metalColectivul întreprinderii de Piese Auto Satu Mare manifestă o vie și susținută preocupare pentru reducerea consumurilor specifice de metal prin găsirea și aplicarea unor soluții eficiente. In contextul preocupărilor statornice pe care colectivul întreprinderii le are în ‘acest domeniu, un loc important îl ocupă aplicarea unor măsuri și soluții de diminuare a consumurilor de metal. Printre cele mai semnificative. măsuri care au contribuit la reducerea consumurilor de metal se înscriu proiectarea unor repere și înlocuirea profilelor din a- luminiu cu profile din material plastic la autospeciale (TV-12 și ARO), modernizarea tehnologiei de realizare a diferitelor tipuri de pistoane prin extrudare, prin care coeficientul de utilizare a aluminiului a ajuns la 86 la sută, față de 44 la sută in condițiile vechii tehnologii. Totodată, a crescut gradul de valorificare a materialelor re- folosibile. Un bun exemplu îl oferă secția mecanic-șef, unde în vederea executării la timp și în bune condiții a unor reparații s-a trecut la realizarea roților dințate din textolit, prin care se obține o însemnată economie de aliaj de bronz. (Octav Grumeza).
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SPORIREA EFICIENTEI
permanent în preocuparea unităților economice

Reducerea costurilor de producție și sporirea, pe această bază, a eficienței economice constituie o trăsătură fundamentală a dezvoltării intensive, o cerință de prim ordin pentru economia națională, subliniată în repetate rinduri de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru transpunerea in viață a orientărilor stabilite în ’această direcție există, de bună seamă, o gamă largă de acțiuni și inițiative in unități din toate ramurile economiei, din toate județele țării, unele dintre acestea fiind prezentate și in paginile „Scinteii".■ De această dată ue referim la experiența acumulată în județul Botoșani, unde, pe ansamblul unităților industriale, se înregistrează o accentuată reducere a costurilor, iar produsele la care se înregistrau pierderi au fost in totalitate eliminate. In prima parte a raidului-anchetă (publicată in ziarul „Scînteia" din 23 mai) am prezentat unele din acțiunile întreprinse pentru sporirea eficienței economice. Astăzi ne oprim la alte direcții de acțiune, încă să fie puse in valoare latelor. precum și la o serie de pentru îmbunătățirea in rezerve ce așteaptă continuare a rezul-
Utilizarea capacităților 
producție — între plus 

minus

de

reducere folosirea ain-In orice strategie de costurilor de fabricație, tegrală a capacității de producție are un rol bine determinat, deoarece unele cheltuieli iși mențin nivelul, relativ constant, indiferent dacă producția crește sau nu. între acestea se numără amortizarea și a clădirilor, cheltuielile ținere și reparații pentru fixe, consumul de energie și termică etc. Iată de ce rea locurilor înguste, folosirea integrală a timpului de lucru, reducerea timpului de nefuncționare a utilajelor contribuie direct la sporirea eficienței. în acest sens, la ,.Electrocontact" Botoșani sau la întreprinderea de Sticlă și Porțelan Dorohoi — pentru a da numai două exemple — o parte deloc neglijabilă din reducerea costurilor înregistrată in acest cincinal a avut la bază sporirea producției cu 30—40 la sută, practic pe aceleași capacități.Și la întreprinderea Textilă „Moldova" din Botoșani preocuparea pentru utilizarea cientă a potențialului fel, ținind seama de din „restricții" se referă la asigurarea cu matern prime, atenția prioritară a fost îndreptată spre valorificarea superioară a acestora. Valoarea pe o tonă de țesături a crescut cu 9 mii lei în trei ani, numai in ultima perioadă fiind reproiectate 20 de articole care sint acum mai ușoare și mai comode, solicitate cu prioritate pe piața externă. Cu toate acestea, perspectivele imediate privire la utilizarea capacității producție nu sînt dintre cele bune. Ca urmare a asigurării corespunzătoare cu materii prime — îndeosebi cu poliester și celofibră — în acest trimestru producția contractată acoperă mai puțin de 80 la sută din capacitate. Dincolo de alte implicații negative, situația aceasta se va repercuta și asupra cheltuielilor, care ar spori cu 12 lei la 1 000 lei producție-marfă dacă nu se iau măsuri corective. „Pentru a evita creșterea costurilor — ne-a spus inginerul Vasile Panțiru, directorul întreprinderii — colectivul nostru a adoptat un program suplimentar de măsuri tehnico-economice, astfel Incit să îndeplinim și în acest trimestru indicatorii de eficiență stabiliți". Preocupările sint meritorii. Firesc și eficient ar fi insă ca, pe viitor, eu sprijinul centralei de resort și al furnizorilor, să se elimine sursa de majorare a costurilor pe care o reprezintă asigurarea necorespunzătoare a bazei materiale.Corelația dintre utilizarea potențialului productiv și evoluția costurilor apare evidentă și la întreprinderea de Articole Tehnice din Cauciuc Botoșani, mai cu seamă' datorită faptului că, prin specificul de activitate, consumul de energie se menține aproximativ constant chiar dacă producția scade la jumătate. Or, producția de benzi transportoare oscilează an de an in jurul a 60 la sută din capacitate, și nici alte sortimente nu sint realizate la nivelul posibilităților. Ca urmare, in loc să scadă, cheltuielile au crescut, in acest cincinal, cu 50 lei la 1 000 lei producție-marfă. Care sînt cauzele subutilizării capacităților de producție ? Ni se oferă o serie de argumente legate de asigurarea bazei materiale, de nivelul contractelor, de calitatea unor componente etc. Oare problemele sint insolubile ? Fără îndoială că nu, dar rezolvarea lor trebuie căutată in primul rind in propria activitate a colectivului. Pentru că dacă, de exemplu, o unitate economică botoșăneană preferă să aducă unele garnituri din cauciuc de la o întreprindere de industrie locală aflată in alt județ, și nu de la „vecina" sa de pe aceeași stradă — I.A.T.C. Botoșani — înseamnă că și comenzi pentru garnituri ar fi, dacă un plus de calitate ar fi...

utilajelor de între- mijloace electrică elimina-

este evidentă efi- productiv. Ast-; faptul că una

cu de mai ne-

LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE A CULTURILOR
EFECTUATE EXEMPLAR!

al risipei ce 
trebuie închis : aprovizio

narea în „salturi"Investigațiile efectuate au arătat că, deși rezultatele de ansamblu in sporirea eficienței sint bune, există in continuare resurse potențiale ca pot fi mai bine valorificate. Nu este vorba despre lipsa unor măsuri strategice de anvergură, ci de „amănunte" organizatorice care, dacă sint pierdute din vedere sau nu-și găsesc o soluționare adecvată, pot să reducă sau chiar să anuleze efectul favorabil al unor eforturi sistematice de reducere a costurilor. Intre a- cestea, o problemă ce pare să fi căpătat un caracter cronic — incetînd deci a mai fi un simplu amănunt — este aceea a aprovizionării „pompieristice". „Sistemul" este foarte simplu: neritmicitatea producției la furnizori obligă pe beneficiari să renunțe la așteptarea realizării unor cantități ce pot fi expediate cu vagoane de cale ferata — formulă cît se poate de economică — și să apeleze la mijloace de transport auto ce traversează țara in lung și în lat pentru o tonă-două de materiale sau citeva piese strict necesare producției.

Un „izvor"

te „golurile" de aprovizionare, ca și „pulverizarea" stocurilor, bazele au devenit o verigă administrativă in plus. întreprinderea „Electrocontact", bunăoară, ar trebui să se aprovizioneze, prin intermediul B.J.A.T.M., cu aproximativ 80 la sută din totalul materialelor de care are nevoie. Cu toate acestea, o mare parte a aprovizionărilor se realizează prin delegați ai întreprinderii și cu mijloace de transport închiriate de aceasta. Iar exemplul este departe de a fi singular. In prezent, «funcția» bazei a ajuns să se limiteze, în majoritatea cazurilor, la... a aplica o ștampilă pe delegația beneficiarului, au- torizindu-1 să preia singur mărfurile de la producători. Prea puțin pen- ' tru comisioanele pe care baza le încasează — și care grevează asupra costurilor întreprinderilor — precum și pentru cheltuielile legate de funcționarea ei !“
Din nou despre „goana" 
după creșterea artificială a 

valorii proăucției-mariăSincer, credeam că „goana" după realizări valorice a dispărut din practica centralelor și întreprinderilor industriale. Iată insă că nu. In actuala perioadă, cînd se vorbește ©tit de mult despre dezvoltarea intensivă a economiei, despre creșterea mai accentuată a eficienței economice, „mirajul" sporirii artificiale a valorii producției-marfă mai fascinează — păgubitor, desigur — gindirea unor factori de răspundere. Despre ce este vorba ?întreprinderea Textilă „Moldova" Botoșani poate să realizeze, în filatura proprie, cea mai mare parte a firelor de care are nevoie pentru țesătorie. Iată insă că Centrala Industriei Bumbacului Iași a decis ca unitatea botoșăneană să realizeze peste 3 200 tone fire pentru alte țe-
SONDAJ ÎN ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE 

DIN JUDEȚUL BOTOȘANI (II)

Materiale sau piese pe care furnizorii ie realizează, dar în mod neritmic, depășind termenele contractuale. Iată numai două nedorite exem-, ple de acest gen :• Pentru un singur tip de material realizat de o unitate aflată la 420 km distanță, intreprinderea „E- lectrocontact" a trimis in primul trimestru al acestui- an 30 de autocamioane. care au transportat, in medie, cile 6 tone de material. Dacă ar fi existat ritmicitatea necesară in livrări, ar fi fost suficiente 12 autocamioane sgu, și mai ieftin, 12 vagoane de cale ferată. S-au consumat in acest fel aproape 12 mii litri motorină și s-au cheltuit peste 300 mii lei, cînd aprovizionarea s-ar fi putut realiza, în cazul transportului pe calea ferată, cu o cheltuială de numai 18 mii lei.© Pentru a se aproviziona cu un anumit tip de material textil realizat de două unități aflate tanță medie de 600 km de întreprinderea de Articole din Cauciuc a efectuat — 1988 și în perioada care din acest an — un număr transporturi cu autocamioane mare capacitate, cheltuiala mentară față de transportul pe calea ferată fiind de peste 1,5 milioane lei.Lista situațiilor de acest fel ar putea fi, din păcate, continuată cu ușurință. Dacă s-ar încerca’ o tota-

la o dis- Botoșani, Tehnice în anul a trecut de 70 de de supli-

sătorii din țară și să cumpere o cantitate aproximativ’ egală de la alte filaturi 1 De ce ? Vinzarea firelor a- sigură întreprinderii „Moldova" un spor de producție-marfă de peste 175 milioane lei, spor pe care îl realizează și... filaturile care vina fire întreprinderii botoșănene. Așadar, simpla „plimbare" a firelor prin țară aduce un spor de producție-marfă de 350 milioane lei, care nu reprezintă insă nici un gram de material in plus, nici o valoare socială utilă ! Iar plimbarea... costă. Intr-o notă înaintată anul trecut de Întreprinderea „Moldova" centralei de resort sînt arătate aceste’costuri absolut inutile : 2,5 milioane lei — transportul firelor și al ambalajelor cumpărate, 2,1 milioane lei — manipularea firelor vîndute și cumpărate, 5,6 milioane lei — valoarea ambalajelor scoase din uz cu aceste transporturi. Se mai adaugă deplasarea inutilă a circa trei mii de vagoane încărcate cu l’ire și cu ambalajele ce

Vii V» OV» PCI I—•lizare a transporturilor neeconomi- coase realizate intr-un an numai pentru aprovizionarea unităților industriale botoșănene s-ar ajunge la < valori deosebit de mari. Este pede : nu de de mai multe de realizarea lor la datele tele încheiate de fiecare întreprindere.Un rol mai Însemnat în- această acțiune ar trebui să-l aibă și bazele de aprovizionare tehnico-materială, care au misiunea de a înlesni procesul de aprovizionare, de a contribui la reducerea cheltuielilor legate de transportul produselor. Iși îndeplinesc ele această misiune ? „Din păcate, în prea mică măsură — opinează economistul loan Halunga, in- spector-șef al Inspecției Teritoriale Financiare de Stat. In loc să asigure ritmic materialele necesare, să evi-

lim- mai multe materiale, produse este nevoie, ci lor ritmică, de livrarea prevăzute în contrac-

Răspundere maximâ pentru calitate!
(Urmare din pag. I)și disciplinei in producție și in muncă, a spiritului de înaltă responsabilitate muncitorească la toate punctele de lucru. Indiscutabil, calitatea execuției depinde in mod hotăritor de oameni, de calificarea profesională a muncitorilor constructori. Un zidar nepriceput nu va putea realiza corect o zidărie, oricile îndrumări teoretice i s-ar da. E adevărat, in majoritatea unităților de construcții-montaj, programele de școlarizare, de perfecționare a calificării, de policalificare și de reciclare sint, de regulă, depășite în proporții apreciabile. Or, de multe ori, acest amplu efort care se face pentru creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului muncitor nu se regăsește totuși in îmbunătățirea hotărită a calității lucrărilor pe șantiere.Calitatea odată și de calitatea de construcții folosite. Iată de ce recepționarea lor cu exigență, obligație de la care nici unui constructor și montor, nici unui conducător de lucrări și șantier nu le este permis să se abată, are o importanță pentru realizarea lucrări de calitate.De aceea, trebuie să se capăt îngăduinței manifestate pe anumite șantiere față de calitatea necorespunzătoare a unor prefabricate. construcții metalice, materiale termo și hidroizolatoare, a

lucrărilor depinde tot- materialelor
mare unorpună incă

altor materiale de construcții. Pe de altă parte, este absolut necesar să se efectueze un sever control al subansamblelor și echipamentelor tehnologice primite.O răspundere deosebită revine . comisiilor însărcinate cu recepția noilor obiective de investiții. Rolul lor este cu claritate stabilit prin lege : aceste comisii au sarcina să examineze sever și amănunțit calitatea tuturor lucrărilor, modul de funcționare a utilajelor, să verifice condițiile in care au fost efectuate probele mecanice și tehnologice. A- șadar, activitatea comisiilor de recepție nu este o simplă formalitate, ci, dimpotrivă, este o activitate de mare răspundere, esențială pentru asigurarea intrării în producție a noilor capacități la nivelul prevederilor din proiecte.Nicăieri și nici o clipă, constructorii nu trebuie să uite comandamentele puse in fața lor : costuri de lucrări cit mai reduse, durate de execuție cît mai scurte, în condițiile realizării unor obiective trainice și eficiente din primul moment al funcționării lor. Investițiile reprezintă o parte însemnată din avuția națională și, ca atare, nu trebuie precupețit nici un efort în această nobilă ofensivă a lucrului de calitate, bine făcut, de care depinde creșterea susținută a eficienței economice, a avuției naționale și a nivelului de trai al Întregului popor.
Cristian ANTONESCU

se returnează, consecințele eventualelor întreruperi ale producției datorate aprovizionării neritmice și altele. Așadar, peste 10 milioane lei cheltuieli, al căror singur rost este de a contribui la „umflarea" valorii producției. Practică anacronică, mentalitate revolută cu privire la căile de sporire a producției, ce trebuie să dispară cu desăvîrșire !
Legea este clară, ea trebuie 

respectată IAm insistat în mod deosebit asupra deficiențelor nu pentru că ele ar fi preponderente, ci pentru că neim- plinirile, lipsurile care încă persistă pot fi eliminate numai dacă ele sint în primul rind cunoscute.„Economia noastră socialistă, ne-a spus tovarășul Constantin Boștină, secretar al comitetului județean de partid, are avantajul că poate asigura dezvoltarea armonioasă și rapidă a tuturor ramurilor, in consens cu o cerere ce poate fi cunoscută și satisfăcută în condiții optime. Pentru a transforma în realitate acest avantaj, a fost realizat în țara noastră Un sistem legislativ bine articulat, adaptat principiului fundamental al dezvoltării planice proporționale. Dis- funcționalitățile apar insă pentru că, uneori, legile sint eludate, ocolite sau pur și .simplu ignorate, pornind de la nivelul întreprinderilor, pină la ministere și alte organe de sinteză. Legea contractelor economice, de pildă, este foarte clară, stabilește exact cmd, cum si in ce condiții se contractează producția și se derulează contractele. Cu toate acestea, se înregistrează mari restanțe și in- tirzieri in livrări, ceea ce duce la creșterea cheltuielilor de transport și la deficiențe calitative la beneficiari. Față de această situație, care se repetă lună de lună, nici Comitetul de Stat al Planificării și nici Ministerul Aprovizionării Tehnico-Ma- teriale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe nu adoptă, așa cum cere secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o atitudine fermă pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii contractelor economice. Conștient de carențele care există, nu in sistemul legislativ, repet, ci în aplicarea efectivă a legilor țării, comitetul județean de partid s-a implicat cu seriozitate in coordonarea eforturilor pentru fundamentarea și Îndeplinirea sarcinilor de producție ale unităților economice; acționtnd de fiecare dată Înainte de începerea perioadei de plan. Urmărim să se definitiveze din timp programe, judicioase de măsuri pentru îndeplinirea exemplară a indicatorilor — cantitativi și calitativi — ai planului. Îmbinăm permanent sarcinile imediate cu cele de perspectivă..Ne preocupă orientarea și stimularea, morală și materială, a inițiativelor, a creativității oamenilor muncii. Plecăm întotdeauna de la ideea că, pentru îmbunătățirea continuă a rezultatelor in producție, a eficienței și competitivității, trebuie să promovăm pir- ghiile economice de conducere, nu cele administrative, să contribuim ia ridicarea competenței profesionale și a conștiinței tuturor oamenilor muncii".

mureș: (//j avans important

printr-o amplă participareVremea instabilă din ultima perioadă a făcut ca, in unele zile, pe ogoarele județului Mureș să se ac- • ționeze, mai mult „în ferestrele dintre ploi" la executarea lucrărilor de intreținere a culturilor. Cu toate acestea. folosind fiecare oră bună de lucru, cooperatorii și mecanizatorii mureșeni, cărora li s-au alăturat un mare număr de muncitori navetiști, au reușit să se înscrie în graficele stabilite. Ca urmare, pe ansamblul județului, pînă in seara zilei de 21 mai, cea de-a doua prașilă manuală la sfecla de zahăr a fost realizată pe 11 252 hectare — 95 la sută din suprafață, iar cea de-a treia prașilă — pe primele 1 180 hectare. O altă constatare. Faptul că in județul Mureș prașiiele se execută, cu precădere, manual atestă prețuirea de care sfecla de zahăr se bucură in rindul lucrătorilor ogoarelor. Că este așa aveam să ne- convingem, o dată în plus, în numeroase unități agricole, unde am constatat grija pentru ca fiecare parcelă, repartizată în acord global, s.ă fie întreținută „ca la carte" in întreaga perioadă (le vegetație. Intre acestea se numără și unitățile din Consiliul Agroindustrial Singeorgiu de Mureș, unde sfecla de zahăr ocupă o suprafață de 950 hectare. împreună cu Aurica Moldovan, președinta consiliului agroindustrial, am urmărit modul cum decurge această lucrare la Cooperativa Agricolă Sintana de Mureș, unde sfecla de zahăr se cultivă pe 140 hectare. Alegere deloc întimplătoare dacă avem în vedere că unitatea a obținut în mod constant, în ultimii 5 ani, producții medii de 40 000 kg sfeclă de zahăr la hectar. Explicația ? Una singură : angajarea cu care cooperatorii de aici (și nu numai ei) acționează la întreținerea exemplară a culturilor și încadrarea tuturor lucrărilor în epoca optimă. „La executarea prașilelor sintem in avans cu cel puțin două săptămini față de anii ne preciza Alexandru ședințele cooperativei pentru întîia oară cînd șila a treia la sfecla cursul lunii mai. Numai acest lucru ne va aduce un spor de producție de peste 1 000 kg la hectar. Bineînțeles, cu condiția ca toate pravilele să fie executate condiții — dacă țele de

precedenți — Baciu, pre- agricole. Este realizăm prade zahăr in

TIMIȘ

foarte există avem bine". Și asemenea— adăugăm noi in vedere for-• dispune această

unitate situată în imediata apropiere a municipiului Tirgu Mureș. Am reținut, bunăoară, că, pentru a realiza lucrări de cea mai bună calitate, suprafața repartizată in acord global unui cooperator nu depășește 0,50 hectare; că, la data documentării noastre, circa 280 de cooperatori efectuau a treia prașilă manuală. Acestora li s-au alăturat mai bine de 200 muncitori navetiști. Cît despre densitate, măsurătorile inginerului- șef. Kocsis Adalbert, arătau că este, peste tot, foarte bună : 90 000—110 000 plante recoltabile la hectar. Am dat exemplul sfeclei de zahăr, dar la data documentării noastre așa se acționa aici și la prășitul porumbului pe cele 549 hectare, la plantarea legumelor și. bineînțeles, la recoltarea furajelor.Munca este bine organizată și la Cooperativa Agricolă Singeorgiu de Mureș. Lucru explicabil dacă avem în vedere că în anul precedent și neincadrarea lucrărilor de întreținere în epoca optimă a „contribuit" în mod decisiv la. diminuarea producției de sfeclă, care aici nu a atins nici 20 000 kg la hectar. De la Vasile Bordaș, președintele unității, aflăm că pentru ca în acest an să fie realizată o producție medie de tel puțin 40 000 kg sfeclă de zahăr la hectar au fost luate citeva măsuri speciale. In primul rind, pe Valea Mureșului s-a hotărit ca o suprafață de 25 hectare cu sfeclă să fie irigată, unitatea fiind pregătită în acest sens. Aflăm, de asemenea, că întreaga suprafață de 70 hectare cultivată cu sfeclă a fost fertilizată cu cîte 50 tone gunoi de grajd la hectar. Totodată, prin participarea largă a cooperatorilor și a navetiștilor la lucrările de intreținere s-a reușit ca la această dată primele două prașile manuale să fie încheiate, iar. pe unele porțiuni, s-a declanșat și pra- șila a treia.Din cîte âm constatat la fața Jocului, cu aceeași răspundere se acționează în acest consiliu agroindustrial și in cooperativele agricole Mureșeni, Livezeni. Acățari. Văleni, Pă- net și Sincrai. Si nu numai la întreținerea sfeclei de zahăr, ci și la executarea tuturor lucrărilor care condiționează realizarea producțiilor planificate în acest an.

in acord global
- organizare bună

Gheorcțhe GIURGIUcorespondentul „Scinteii
f si.

■ <:

Cezar IOANA corespondentul „Scinteii

C.oordonarea judicioasă a activității șl dezvăluirea fără menajamente a neajunsurilor care mai persistă sint două, trăsături fundamentale ale știlului de muncă al organelor județene de partid și de stat, al conducerilor colective din întreprinderile botoșănene. Eficiența acestui stil de munca este probată, mai mult decit orice alt argument, prin ritmul rapid al sporirii... eficienței economice in industria județului Botoșani.

Lucrările de întreținere a culturilor prășitoare se află, și în..județul Timiș, in atenția consiliilor populare comunale, a specialiștilor, mecanizatorilor și țăranilor cooperatori. „Nu numai starea de vegetație, mult a- vansată la această dată,' cere executarea în ritm susținut a prășitului — ne spune inginerul Nicolae Brăi- loiu, director adjunct al direcției a- gricole județene — ci și apariția și dezvoltarea foarte rapidă a buruienilor, favorizate de precipitațiile căzute frecvent în ultimele zile. Iată de ce, cuvintul de ordine pentru toate formațiile de lucru îl constituie buna organizare a muncii în sensul mobilizării și prezenței la cîmp a tuturor locuitorilor de la sate care au preluat pentru intreținere în acord global parcele de culturi prășitoare".în consiliile agroindustriale Periam și Variaș prașiiele a treia mecanică și manuală a sfeclei de .zahăr și flo- rii-soarelui se apropie de sfîrșit, iar la porumb mecanizatorii execută pra- șila a doua pe ultimele suprafețe, prima prașilă manuală fiind, practic, Încheiată în toate unitățile. împuternicitul comitetului județean de partid pentru Consiliul Agroindustrial Periam, inginerul Iulian Pușcă, ține să precizeze : „Pentru prășitul mecanic s-au stabilit, încă de la început, norme de lucru pe fiecare tractor, mecanizatorilor asigurindu-li-se toate condițiile în vederea realizării sarcinilor zilnice. Pentru prășitul manual. lucrare puternic stimulată de măsurile privind majorarea retribuției in natură, atit. țăranii cooperatori, cit și ceilalți locuitori din sate au fost organizați in echipe pentru a se acționa concomitent pe fiecare solă, unde s-a declanșat lucrarea". Si, intr-adevăr, la cooperativele agricole Pesac, Periam, Sinpetru Mare cimpul este plin de oameni. Pe terenurile pe unde au trecut anterior cultivatoarele, echipele de cooperatori execută, din sens invers, prășitul manual. La Cooperativa Agricolă Variaș, inginerul Laza Țveici. președintele unității, ne spune că. începînd de duminică, s-a trecut și la executarea prașilei a doua manuale la porumb.- „De fapt, precizează președintele cooperativei, nu numărul de prașile este hotăritor, ci starea lanurilor care trebuie să fie mereu fără buruieni".Așa ar trebui să se acționeze șl In consiliile agroindustriale Gătaia, Bethausen, Deta, Banloc, unde prășitul porumbului și soiei se desfășoară incă anevoios, datorită, in principul, unor carențe în organizarea muncii și mobilizarea la prășit a oamenilor, situație pentru care poartă răspunderea organizațiile de partid, consiliile de conducere ale unităților, specialiștii care nu aplică cu fermitate măsurile stabilite de comandamentul agricol județean. Iată de ce. in atenția organelor județene trebuie să stea exercitarea unui control mai exigent in toate consiliile agroindustriale în vederea asigurării unui ritm corespunzător la executarea lucrărilor de întreținere a culturilor prășitoare în toate unitățile.
Euqcn RADULESCU Euqch HRUȘCA

Agricultura, ca ramură de bază a economiei naționale, se plasează printre domeniile prioritare ale aplicării informaticii, ceea ce este ilustrat și de faptul că utilizarea calculatoarelor electronice în acest domeniu a făcut primii pași prin anii ’50. Utilizarea calculatoarelor electronice in agricultură este înlesnită și impusă în același timp de specificul producției agricole, in cadrul căreia, alături de factorii umani și de mijloacele de producție create de om, acționează factori și procese biologice, biochimice, chimico-fizice, meteorologice ș.a., fenomene și procese naturale care, pentru a fi cunoscute și stă- pinite in folosul creșterii producției agricole, impun tehnici și mijloace informaționale deosebit de perfecționate, capabile să recepționeze, să prelucreze și să analizeze operativ un volum de informații de mare complexitate.Este cunoscut faptul că în agricultură, în unele cazuri, dacă . procesul decizional și de acțiune înregistrează întîrzieri de cîteva zile sau chiar de cîteva ore, se poate compromite parțial și chiar total rezultatul unei munci îndelungate (cazurile unor epizotii la animale, mana la plante ș.a.). Pentru astfel de cazuri, realizarea unor sisteme informatizate de avertizare și acțiune operativă are o eficiență economică ce depășește de zeci sau sute de ori investițiile făcute în acest scop. Re- ferindu-ne la volumul însemnat de informații culese, prelucrate și valorificate în agricultură, este suficient să amintim că activitățile de evidență cadastrală și de caracterizare calitativă a solului, de pildă, urmăresc la nivelul unei parcele cadastrale zeci de indicatori, iar numărul parcelelor este de ordinul milioanelor.Prin urmare, sint greu de imaginat, și cu atît mai greu de fundamentat, planurile de amplasare optimă a culturilor, prin aplicarea rotației acestora în cadrul asolamen- telor, recurgi ndu-se la informații privind caracteristicile calitative ale solului, fără a folosi modelele cibernetice și calculatoarele electronice. O astfel de variantă de plan, la nivelul unei unități agricole de producție, implică prelucrarea a mii de informații (indicatori, norme tehnologice, normative economice, coduri etc.), iar la nivelul ramurii — milioane și zeci de milioane de asemenea informații.Este demn de menționat faptul că în peste 30 de ani de „informatică agricolă" am reușit să acumulăm o experiență valoroasă, materializată într-o gamă bogată și variată de modele cibernetice și programe a- plicative, ce acoperă o bună parte

din domeniile de activitate, funcțiunile diferitelor tipuri de (I.A.S., S.M.A., C.A.P., 1l.L.F. ș.a.) și nivelurile i organizatorice de riale.Elaborarea de Nicolae Ceaușescu nouă revoluție agrară in România și trecerea la înfăptuirea obiectivelor acestei revoluții. prin dezvoltarea intensivă a agriculturii, prin valorificarea superioară în producție a rezultatelor cercetării științifice și a ingineriei tehnologice și genetice, a stimulat între altele și trecerea la o nouă etapă calitativă în dezvoltarea informaticii din agricultură.

ramură unități I.S.C.I.P., structurii și terito-tovarășulcătrea conceptului de
sint organizate în 14 județe oficii de calcul și stații de calcul, aflate in subordinea direcțiilor generale pentru . agricultură (D.G.A.). Aceste unități și-au dovedit utilitatea și eficiența, fiind de mare ajutor in rezolvarea operativă a unor probleme complexe prin prelucrarea operativă a unui mare volum de informații. Pot fi exemplificate in acest sens rezultatele meritorii ale oficiilor de calcul de la direcțiile generale pentru agricultură din județele Bacău, Arad, Olt, Vaslui, Harghita, Suceava, Timiș ș.a.Exemple demne de urmat în procesul de informatizare, prin utilizarea eficientă a calculatoarelor electronice in aplicațiile de progra-

unele stațiuni de cercetare științifică și de producție dispun de unități proprii și sint dotate cu electronice CORALDENT, cu alte tipuri de te de prelucrare electronică și teleprelucrare a datelor ; se dezvoltă continuu preocupările, metodele și tehnicile pentru integrarea calculatorului in activitatea curentă a cercetătorilor și proiectanților ; a fost inițiat un amplu program de perfecționare profesională a cercetătorilor in domeniul informaticii.Tinindu-se seama de cerințele creșterii eficienței economice, care trebuie să stea la baza procesului de informatizare, precum și de faptul

din deși agricultură informatică calculatoare INDEPEN- echipamen-

Rolul informaticii
în noua revoluție agrară

Prin politica de investiții promovată de conducerea de de stat derată a doua economiei naționale, dotarea cu echipamente electronice de prelucrare automată a datelor, reducîndu-se, totodată, decalajul mare privind dotarea acestei ramuri în comparație cu industria. Astfel, in perioada cincinalului precedent (1981—1985) și a actualului cincinal, capacitatea de prelucrare electronică a datelor (calculată in kilo octeți) din agricultură a crescut de citeva zeci de ori față de nivelul atins pînă în anul 1980. In prezent, agricultura noastră dispune de calculatoare electronice din familia CORAL și INDEPENDENT, de calculatoare de tip FELIX C 256— 1 024 și de citeva sute de microcalculatoare, cea mai mare pondere a acestor echipamente avind-o unitățile agricole de producție și unitățile de cercetare științifică și de producție.Cu sprijinul Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie, Ministerului Agriculturii, Academiei de Științe Agricole și Silvice s-a elaborat strategia de informatizare a agriculturii in perspectiva anilor 2000—2010. Astfel, „centrul de greutate" al procesului de informatizare a fost plasat în unitățile agricole de producție și în organismele teritoriale din agricultură. în prezent

partid și in agricultură, consi- ramură de bază a s-a . stimulat
mare operativă a producției agricole, în furajarea, selecția și reproducția animală, în amplasarea optimă a culturilor, în planificare și evidența financiar-contabilă și in alte lucrări oferă și numeroase unități agricole, printre care întreprinderile avicole de stat din Bacău, Oradea și Băicoi, combinatele de producere și industrializare a cărnii de porc din Ialomița, Timiș și Călărași, întreprinderile agricole de stat Nazarcea, Sfintu Gheorghe, Tirgoviște, Slobozia, Brașov, Valea Călugărească, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din Mărăci- neni (Argeș), Oradea, întreprinderile de legume și fructe ~ stanța, “ precum le de (Olt), Mare Letea ș.a.Dat tant pe care îl joacă cercetarea științifică, genetica noii revoluții agrare, aceste activități au beneficiat de prioritate in procesul de Informatizare a agriculturii, primind un sprijin direct și permanent din partea Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie. Astfel, in prezent, aproape toate institutele de cercetare științifică și de proiectare tehnologică, precum și

Con- Brașov, agrico- CezieniBuzău, Arad, și cooperativele producție dinPecica (Arad). Sinnicolau și Topolovățu Mare (Timiș), (Bacău), Tășnad (Satu Mare)fiind rolul deosebit de impor-ingineria tehnologică și în realizarea obiectivelor I

că sarcinile de Informatizare a activităților de conducere, planificare și programare a producției, de cercetare științifică și proiectare tehnologică nu pot fi și nici nu trebuie să fie realizate in exclusivitate de personalul specializat in informatică (ceea ce ar conduce la o amplificare nejustificată a acestui personal), găsim de acum și in domeniul agriculturii utilizatori „neinformaticieni". De altfel, în strategia de informatizare a agriculturii, ca, de altfel, și în alte ramuri, se urmărește introducerea calculatorului la locul de muncă al inginerului, tehnicianului, economistului, șefului de fermă, planificatorului etc. Există unele unități de producție din agricultură (întreprinderea Avicolă de Stat Bacău și I.A.S. Mogoșoaia, combinatele de producție și industrializare a cărnii de porc din județele Ialomița și Timiș, S.M.A. Măgurele — prahova ș.a.). unde diferite categorii'de personal agricol cu pregătire medie și superioară folosesc in mod curent microcalculatoare sau terminale amplasate la ferme, secții și alte locuri de muncă pentru rezolvarea sarcinilor curente. De altfel, se înregistrează o tendință de remodelare a structurii activităților desfășurate de către informaticieni. cu accent pe elaborarea produselor-program gene- ralizabile, orientate către utilizatorul „neinformatician", de proiectare și implementare a unor sisteme per-

formante de teleprelucrare a datelor și a sistemelor de gestiune a bazelor de date, alături de o preocupare susținută de pregătire profesională a utilizatorilor și de acordare a asistenței tehnice unităților de producție.Realizările obținute pînă In prezent în informatizarea activității unităților din agricultură au condus la constituirea unui fond însemnat 1 de programe aplicative generaliza- bile, ceea ce permite extinderea aplicațiilor in unitățile a- gricole de producție. S-a acumulat, totodată, o experiență valoroasă in informatizarea diferitelor tipuri de unități din agricultură. Această experiență pune în evidență faptul că succesele în procesul de informatizare a unei unități depind într-o măsură hotărîtoare de modul în care factorii de conducere și alte categorii de specialiști agricoli se implică în acest proces, precum și de nivelul cunoștințelor profesionale și de experiența informaticienilor implicați. Menționăm acest lucru deoarece se mai întîlnesc cazuri cînd unii conducători de unități consideră că problema informatizării se rezumă. în principal, la dotarea cu un calculator electronic, fără a acorda atenția cuvenită pregătirii prealabile a condițiilor necesare (personalul, produsele-program, sistemul informațional adaptat etc.), ceea ce influențează negativ indicii de utilizare a echipamentelor din dotare.Pe măsura creșterii dimensiunilor și complexității procesului de informatizare a agriculturii, în mod corespunzător trebuie să crească responsabilitatea și eficienta în activitățile de îndrumare și control exercitate de centrul de calcul coordonator de ramură. Responsabilitatea profesională și politică, înaltul nivel de disciplină în realizarea sarcinilor stabilite și în respectarea legislației și normativelor, in vigoare, proiectarea, organizarea și coordonarea acțiunilor de valorificare eficientă a resurselor alocate constituie cerințe fundamentale ale realizării procesului complex de informatizare a agriculturii. Acestea se găsesc într-o legătură organică cu obiectivele și sarcinile ce revin agriculturii în perfecționarea continuă a metodelor și tehnicilor de conducere și, respectiv. de planificare și organizare a muncii, de modernizare a tehnologiilor de producție în vederea înfăptuirii obiectivului major de obținere a unor producții agricole mari ei stabile.
Jîr. mg, Valerin PESCARU director al Centrului de calcul al Ministerului Agriculturii
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FORMAREA CONȘTIINȚEI JURIDICE 
- OBIECTIV DE SEAMĂ AL MUNCII

POLITICE Șl EDUCATIVETranspunerea în viață a politicii partidului de dezvoltare a tuturor zonelor țării a determinat o creștere considerabilă a forței industriale a județului Galați. A fost construit un mare combinat siderurgic, s-a modernizat și extins șantierul naval, au fost dezvoltate ori au luat ființă alte numeroase unități industriale, a înflorit agricultura, îndeosebi datorită irigațiilor ; in mod corespunzător s-au realizat mutații mari in viața socială, culturală. A sporit de trei ori populația Galațiului, a scăzut media de virstă a personalului muncitor, noii veniți fiind mai ales tineri, mulți dintre ei întemeindu-și familii la Galați, într-un centru eco- nomico-social in continuă dezvoltare.Activitatea industrială complexă, sarcinile mari ce revin județului Galați, corelațiile Importante de natură economică create de ponderea ridicată pe care o deține combinatul siderurgic in metalurgia țării au creat obligații corespunzătoare colectivelor de oameni ai muncii. Necesitatea unei ferme discipline a muncii, a unui grad înalt de conștientizare au determinat activizarea preocupărilor pe linie de educație, inclusiv in domeniul celei juridice.■Activitatea juriștilor din județul nostru, prezentă în toate sectoarele de lucru, are drept principal scop evidențierea potențialului educativ al oricărei colectivități. Mîndria de a face parte dintr-un mare colectiv muncitoresc constituie un argument important în prevenirea manifestărilor antisociale, în acțiunea constantă și temeinică de cunoaștere și interpretare corectă a legilor de către cetățeni.In centrul atenției marilor colective de oameni ai muncii — de la combinatul siderurgic, șantierul naval, întreprinderea laminorul de tablă ș.a. — se află întărirea disciplinei, apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste. înfăptuirea programelor de educație juridică a determinat reducerea numărului absențelor nemotivate, a întîrzierilor, precum și micșorarea considerabilă a accidentelor de muncă.Numeroși lucrători din aparatul de justiție, procuratură, miliție se deplasează periodic, conform unui program de prevenire a actelor antisociale, în toate unitățile județului, punind accentul pe educația juridică și popularizarea legilor. Sînt prezentate aspecte de încălcare a actelor normative din perioada precedentă, se inițiază dezbateri pe teme juridice. De mare ajutor ne este centrul de educație juridică din cadrul cabinetului județean pentru activitatea ideologică și politico-educa- tivă. unde se desfășoară acțiuni de consultare permanentă pe tema specifice.Ponderea economică a județului, realizarea unor produse cu inaltă competitivitate pe piața internă și externă impun măsuri deosebite din partea colectivelor de oameni ai muncii, inclusiv pe linia activității noastre- Acționăm mai ales pentru întărirea disciplinei contractuale, lucru determinat și de adoptarea Legii contractelor economice. în a- cest sens se manifestă o deosebită preocupare pentru asigurarea unui dialog continuu cu factorii de răspundere, cu colectivele de muncă, pentru cunoașterea legii, pentru respectarea tehnologiilor în vederea obținerii unor produse de cea mai bună calitate. De asemenea, soluționarea litigiilor economice de către instanțele de judecată este urmată de semnalarea deficiențelor, atit unităților în litigiu, cit și forurilor coordonatoare.In acțiunile desfășurate se insistă îndeosebi pentru cunoașterea și respectarea strictă a acestei legi, asupra consecințelor pe care le poate avea nerespectarea termenelor contractuale, folosindu-se exemple oferite de litigiile judecate.Acțiunile de educație juridică au drept principal obiectiv înțelegerea necesității de a se manifesta o spo

rită intransigență față de cel care dovedesc carențe grave de educație, față de cei preocupați de a se înavuți pe căi necinstite, pe seama bunurilor întregului popor. în acest scop sînt folosite stațiile de radioamplificare, propaganda vizuală, în- tîlnirile și consultațiile juridice, foile volante „Tribuna educației civice" și altele.Pentru formarea unei opinii de masă împotriva manifestărilor antisociale, instanțele judecătorești din județul nostru organizează ședințe de judecată jn cadrul colectivelor de oameni ai muncii. Cu acest prilej, sint explicate prevederile legale încălcate, arătîndu-se totodată cum puteau fi prevenite încălcările, precum și consecințele grave pe care le au asemenea fapte.Dezbateri interesante și constructive sînt determinate de organizarea unor simpozioane cu teme de interes general, dar și specifice diverselor domenii de activitate sau categorii socioprofesionale.Foile volante și broșurile, adresate oamenilor muncii din industrie și agricultură, cu scopul de a populariza unele cazuri, prevenind astfel apariția altora, completează gama mijloacelor folosite in scopul educației juridice.Acordăm o atenție deosebită integrării tinerilor în viața socială, familiarizării lor cu exigențele societății, educării lor în spiritul cultului față de muncă și față de ordinea de drept socialistă. în mod permanent, în colaborare cu inspectoratul școlar județean, cu organizațiile de tineret și sindicale, desfășurăm acțiuni juridice în școli, întreprinderi și instituții. In același scop, participăm activ la manifestările din cadrul colectivului de prevenire a manifestărilor antisociale, inițiat de secția de propagandă a comitetului județean de partid.Atenția noastră este îndreptată șl In direcția consolidării relațiilor de familie, pentru respectarea obligațiilor părintești, înțelegerea condiției juridice a femeii în societatea noastră, Ne preocupă, în același timp, mai buna organizare a activității comisiilor de judecată, organe obștești de influențare și jurisdicție instruite permanent de juriști cu experiență. Colectivul județean pentru îndrumarea și coordonarea activității comisiilor de judecată a inițiat un program complex

de acțiuni vizînd perfecționarea activității acestora, în care scop, cu sprijinul comitetului județean de partid, a fost edificat și un îndrumar specific.Nu putem afirma că am făcut totul în domeniul educației juridice, că toate acțiunile noastre au eficiența scontată. Sintem convinși că trebuie să acționăm în continuare, cu sporită energie, spre a sprijini, cu mijloacele pe care le avem, vasta activitate desfășurată de oamenii muncii din județ pentru realizarea mobilizatoarelor sarcini economico-so- ciale ce le revin. Direcțiile de lucru trasate vizează mai buna cunoaștere a legislației in general și a celei economice în special în industrie, agricultură, transporturi, construcții. Avem datoria de a realiza o planificare mai riguroasă a acțiunilor de propagandă juridică, ceea ce implică examinarea cu sporită atenție a stării și dinamicii manifestărilor antisociale, precum șl stabilirea mijloacelor și metodelor de prevenire prioritare. Trebuie să facem în așa fel încît acțiunile de propagandă juridică să se adreseze cu prioritate acelor cetățeni care nu cunosc sau cunosc insuficient actele normative, precum și celor care au intrat în conflict cu legea ori sînt predispuși să săvîrșească fapte contrare eticii sociale. Avem, de asemenea, obligația să înlăturăm cu desăvîrșire acțiunile formale, întărind colaborarea cu organizațiile de masă și obștești, cu conducerile de unități, cerînd de fiecare dată sprijinul organelor și organizațiilor de partid din locurile unde ne-am programat susținerea manifestărilor.Avem în atenție și familia tînără ; un ciclu de manifestări ce se adresează cu prioritate noilor cupluri are drept scop consolidarea căsniciilor, evitarea divorțurilor.Putem să realizăm mai mult, prin- tr-un plus de pregătire politico- profesională, pe linia educației juridice, sprijinind efortul important al oamenilor muncii de îndeplinire a sarcinilor, militind pentru formarea omului nou, constructor devotat al socialismului și comunismului.
Ana CĂLINpreședintele Organizației Județene a Asociației Juriștilordin Republica Socialistă România, procuror-șefal Procuraturii Județene Galați

Centrul de cultură și creație „Cintarea României" din orașul Buftea Foto : S. Cristian

Născut în Moldova de Sus. la Botoșani. purtind în structura lui cea mai intimă geniul locului despre care vorbeau latinii, Eminescu este ceea ce s-ar putea numi omul total care depășește prin genialitatea sa (inteligență, cultură de nivel universal, putere de asimilare, de sinteză și de creație) interesele poporului, ale națiunii. Opera lui înseamnă pentru noi, românii, ceea ce era pentru Goethe creația lui Shakespeare : o „enormă carte deschisă a destinului". Și aceasta pentru că geniul, in opoziție cu tot ceea ce este obișnuit ca talent si măsură, urmărește în toate absolutul, biografia si opera sa fiind simbolul creatorului devenit un exponent inimitabil al spiritului creator al nației și, prin eul său al umanității.Eminescu este prin cultură sa cabil articulată tregii literaturi române anterioare și prin studiile făcute la Universitățile din Viena si Berlin, dar mai prin substanța spirituală a lumii lui lăuntrice și capacitatea de creație care-1 plasează în marea familie a poeților romantici : Novalis, Holderlin, Byron, Leopardi. Pușkin, Hugo. După formula fericită și memorabilă a lui Iorgă, opera eminesciană este „expresia integrală a sufletului românesc", iar creatorul ei reprezintă su; prema conștiință a poeziei noastre, „cea mai vastă sinteză făcută de vreun suflet de român". Exemplaritatea lui Eminescu de' scriitor național constă, înainte de toate, într-o capacitate genială de sinteză, creatoare a ideii de spirit românesc cu universalul, realizată la nivelul exigențelor ropene ale timpului.Romantismul eminescian, bogată și fascinantă stare spirit, este o realitate structurală cu o putere extraordinară de creație și dezmărginire, care a reușit în luptă cu tot felul de adversități, inclusiv cu o limbă poetică puțin evoluată, să se fixeze în forme artistice de o forță incomparabilă cu celea dinaintea lui sau care ii vor urma. Fără complexe, dar nu în chip ostentativ, prin atitudini insurgente, Eminescu desface tiparele tradiționale ale poeziei, cu deosebire ale poeziei inimii din romantismul pașoptist, și ale prozei prea locale și pitorești. Cu o forță artistică greu de bănuit în ' formele literare anterioare, Eminescu atinge, orin substanța umană bogată si originalitatea limbajului operei sale, o densitate echivalentă cu abstracția poetică cea mai înaltă, chiar atunci clnd lirica sa este mai mult confesivă. de o vibrație sufletească ce nu îngăduie o prea mare încifrare a sentimentului. Tradiția, chiar fără să fie omogenă si de o valoare egală, a fost pentru Eminescu un punct esențial de plecare in realizarea sintezei intre national si universal în vederea desprovincializării culturii noastre.Cu mintea lui profundă, pusă total in slujba)poporului care l-a născut, Eminescu a Înțeles, ca' nimeni altul, că adevărata cale de intrare în istorie a unei nații este creația spirituală puternic individualizată ca originalitate de substanță si ca viziune artistică, dincolo de mărginirile si adversitățile timpului istoric si în acord deplin cu cerințele si spiritul veacului. în articole diverse ca problematică. gînditorul cu verb vizionar a criticat realitatea literară si culturală a timpului său. irelevantă adeseori prin formele ei minore, imitații obediente si, chiar degradante după acelea străine. A sta în umbra culturilor si literaturilor mari (in acea vreme a culturii franceze) însemna pentru Eminescu o condamnare la sterilitate, la amorțirea (poate chiar la anihilarea) instinctului creator național si. în cele din urmă, la închiderea lui ireversibilă în subsolul istoriei. Teoretic. în articole literare si culturale de incomparabilă forță ideatică, poetul a susținut cu argumente dintre cele mai solide, si într-o impresionantă perspectivă integratoare, românească și ^^iniversală. necesitatea creării unor

poetic, un cețățeanun uomo universale enciclopedică impe- prin asimilarea în-

opere literare proprii cu adevărat organice, înlăuntrul „individualității naționale", fără să răminem insă prizonieri ai efemerului care, peste timp, nu spune nimănui nimic. Credința lui Eminescu. în acord deplin cu direcția de creație națională a Junimii, are o bătaie extrem de lungă în timp : ..dar o adevărată literatură, trainică, care să ne placă nouă si să fie originală pentru alții, nu se poate întemeia decît ne graiul viu al poporului nostru propriu, pe tradițiile, obiceiurile si istoria lui. pe geniul lui". A fi scriitor național înseamnă a înțelege ..baza largă a geniului national" prin asimilarea, într-o sinteză personală, a ..elementelor preexistente" ce sălășluiesc în adîncimea spirituală a poporului. Creația ..pe baze românești solide", spre „a turna în formă nouă limba veche si-nteleantă“ este idealul suprem al lui Eminescu în vederea renașterii la o nouă viată spirituală a poporului său în spațiul geografic al existentei sale milenare.Poezia eminesciană cu strălucirea ei hipnotică de frumuseți întunecate si tainice este un mod de a exista.

nuit ca forță de penetrație tn zonele tainice ale existenței, poetul comunică în permanență- cu „fondul preexistent", mitic, al poporului român proiectat în „planul eternității".Fiind un simbol al cunoașterii poetice. mitul trebuie văzut, la Eminescu. deopotrivă ca un spațiu și un timp sacru ce satisfac setea de închipuire a romanticului căutător inflexibil al unui centru al existentei care, o dată atins, echivalează cu o inițiere in tainele lumii si cu o consacrare. Acest centru exemplar il reprezintă „obîrșiile" românești. Dacia istorică si dul nostru eternitatea o fereastră gramul poetic eminescian de reconstituire mitică a vechimii noastre în acest spațiu geografic si spiritual s-a cristalizat în cîteva mari poeme precum Memento mori. Rugăciunea unui dac. Decebai. Gemenii. Sarmis, in care istoria fabuloasă este recreată în orizontul misterului ei. fiind simtită în chin orfic. Asumarea naturii originare, cu aroma ei mitică, înseamnă pentru romanticul Emines

preistorică. în fapt, fon- străvechi. neclintit în lui. spre care deschisese romanticul Hasdeu. Pro-

pa fericirii absolute, starea de beatitudine cosmică, în armonia unui murmur sfint al izvoarelor, în ritmul unui vint cosmic purificator, a cărui durată este eternă.Cadrul in care palpită sentimentul liric eminescian este un spațiu estetic nemărginit, structurat poetic intr-o viziune arhitectonică marcată de grandioase deschideri spre înălțimi care se totalizează într-un reper unic : absolutul. Aici orice lucru și fantă a vieții si a istoriei, văzute într-o perpetuă alternantă de suișuri si coborîsuri. se transformă intr-un simbol si un mit poetic. Năzuința dintotdeauna a lui Eminescu a fost aceea de a releva zonele de viată misterioasă ale lumii văzute ca totalitate materială, răsfrîntă într-un mare vis interior prin care poetul cosmic se sustrage din înlănțuirea formelor efemere ale existentei. Prin freamătul muzical al poeziei sale, izvorît din însăsi armonia limbii noastre (..si limba strămoșească e o muzică"), poetul adună în inferioritatea sa cea mai adîncă suflarea lumii si a cosmosului în lor
Idei și semnificații

în creația eminesciană

Sinteză
a spiritului

național
a- cel mai autentic si mai dramatic mod ai poetului român din toate timpurile de a-si trăi viata la modul absolut, de a se implica definitiv reală si mitică a patriei, tualitatea poporului său cărui identitate, in plan prin cultură si spirit, trudit si s-a consumat pînă la ardere totală pentru ceea ce el insusi a numit „ideal românesc". Eminescu a creat, la noi. mitul inconfundabil al poetului national a cărui genialitate creatoare si ardere spirituală de nivel cosmic se contopesc. într-un plan neobișnuit ca intensitate, cu neliniștile si aspirațiile de întemeiere ale unei noi patrii spirituale.Opera sa. văzută ca un tot profund unitar (poezie, proză, teatru, publicistică. gîndire social-politică. filozofie), crește organic din asimilarea si topirea intr-o viziune de o pregnantă originalitate, ca vibrație a ideilor si ca forme expresive, a totalității spiritului românesc în perspectiva lui Istorică și cosmică. In concepția lui Eminescu această realitate multiformă cuprinde dimensiuni esențiale ca paradisul dacic. „trecutul nostru cel mai vechi", mitul românesc, evul mediu autohton, imaginat ca o sacralitate voieW- 1 pînă la dală, folclorul ca depozitar al existenței spirituale naționale, tradițiile și natura veșnic înfrățită cu omul acestor locuri, dar în primul rînd limba română, element, fundamenal de rezistentă în fața vitregiilor istoriei și marcă supremă a ființei poporului cu o factură psihică bogată și originală, filtrată în forme sublimate în cultura și civilizația noastră.Universul poetic eminescian, formă impresionantă de integrare în totalitatea aspiră stituie.asupra teriei cosmice înseși. în care viața și moartea, nu numai ale omului, dar și ale universului întreg, solicită vibrația tuturor energiilor fanteziei gi- gantești a creatorului. Spirit integral, înzestrat cu un simț lăuntric neobiș-

în istoria in spiri- pentru a universal, creatorul a

lumii universale spre creatorul romantic, se dintr-o perspectivă spațiului și a timpului.
care con- uriașă a ,ma-

cu depășirea timpului profan sl a istoriei vitrege si reintegrarea in armonia sacră a codrului, „străvechii codri dacici", simbolul însuși al eternității în spațiul mioritic. pecetea puterii neamului rămas aici neclintit după atîtea vremi.Rezistenta cortegiul ei părtează de se realizează, la Eminescu. toarcerea permanentă în --------paradisiac al naturii patriei, imaginată mereu la dimensiuni gigantesti. Aici sentimentul singurătății spirituale se diminuează, iar pesimismul poetului, ca expresie a zădărniciei universale, capătă, după constatarea făcută cîndva de T. Vianu. un accent contemplativ. Tristețea creatorului. provocată de o vreme neprielnică desfășurării nestingherite a spiritului său demiurgic, se temperează, alungind la o viziune filozofică de scepticism blind (în poezia Revedere), favorabilă regăsirii purității lucrurilor și sentimentelor. Ființa fragilă a omului supusă vremelniciei se învecinează astfel cu natura Paradiziacă si împrumută ceva din eternitatea ei. Văzută în chip vital dimensiuni cosmice. în perspectiva viziunii mioritice, natura este pentru poetul nostru un spațiu ilimitat. metaforă uriașă a veșniciei, asumată ca un adevărat tipar al creației originare.Visul erotic însusl se contopește cu natura. Eul intim eminescian, doritor de fericire absolută, se subsumează pînă la dispariție într-un proces unic de erotizare a naturii întregi. Liniștea în care se integrează eul poetic este liniștea dinții a lucrurilor, armonia suverană a naturii patriei, a cosmosului unde spiritul creatorului se întoarce dezbrăcat de orice amintire a prezentului apăsător, vindecîn- du-se de singurătate si vremelnicie. Aflati într-o stare de reverie îmbătătoare sub teiul sfint care-si scutură fluarea. dar rămîne tinăr în fata timpuluj ce trece. îndrăgostiți! trăiesc. precum în poezia Dorința, cli-

dramatice mutări deîn fata civilizației de contradicții la trăirea vieții cu ce înde- ca spirit prin in- leagănul

__ _ ____________ misterioasaalcătuire. Acest sentiment românesc al ființei are rădăcini străvechi, în filozofia dacilor, în sfera meditativă a păstoru- ■ lui mioritic stăpinit de o misterioasă și perpetuă dorință de contopire cu lumea universului sortită veșniciei.O caracteristică esențială a naturii spirituale a poporului român este „vocația cosmosului", dovadă că tema cosmică este prezentă ca o constantă in literatura noastră populară. Omul acestor locuri a trăit din vechime într-o adîncă și semnificativă solidaritate cu vasti- tatea spațiului cosmic pe care l-a cutreierat cu gindul său neliniștit ca să-și definească mai bine locul in lume și in univers. Imaginația poetului, dinamizată parcă de un impuls originar, se mișcă în vastitatea cosmică de la originile lumii și pînă la o posibilă extincție a universului (Scrisoarea I). Toată vibrația lirică, de o neobișnuită intensitate și adincime, se desfășoară suo semnul eternității, durata însăși a geniului ce și-a asumat cosmosul creînd pentru veșnicie si fiin- du-și suficient sieși in nefericirea lui omenească („Trist și adine sunt, dară trist prin sine-mi“).Contemplativitatea geniului eminescian. în Luceafărul, sub azurul tainic al cerului si cu sentimentul acut al timpului ce trece ireversibil, este. la. alte dimensiuni valorice, contemplativitatea românului din veac, păstor în spațiul mioritic, al cărui gînd si privire s-au întors. în ceas de taină, de durere sau de seninătate filozofică, spre bolta înstelată — spațiu al absolutului — ca să aibă puterea să suporte vitregia vieții și a vremilor. perspectiva morții înseși. De fapt, pentru păstorul român din spațiul carpato-dună- reano-pontic înrudirea cu cerul înstelat si cu statornicia astrelor înseamnă legarea vieții sale cu nemărginirea. cu legile naturii eterne. Descifrăm în Luceafărul, ca Si în poezia testamentară Mai am un singur dor, o aspirație inflexibilă, mai presus de vicisitudinile vieții, la o existentă supraindividuală. la o durată, prin creație sau moarte, revărsată în marele ocean cosmic.Simbol integrator al poetului, Hyperion este ființa atotcunoscătoa- re. ireductibilă pe certil perfecțiunii sale, care încearcă să atragă umanitatea la o nouă întemeiere si existență a spiritului, depărtate de contingentele si capriciile norocului. Geniul hyperionic. sinteză sublimată a destinului cosmic al omului creator, simbolizează ființa universală a cărei natură, ieșită din aspirația demiurgică a spiritului spre lumină, este o entitate universală (archaeus) ce se consumă în creație si se salvează prin creație si spirit.Prin adîncimea si vastitatea operei sale. Eminescu reprezintă o expresie deplină a spiritului creator național, fiind „de un românism sublimat, complex, creator" (L. Blaga). Poetul national este permanenta absolută a literaturii române la care, timp de un secol, un întreg popor se raportează spre a-si înțelege mai bine identitatea de spirit si de cultură.
Mihai DRAGAN

O atmosferă de tinerețe, entuziasm, dinamism, dar și de tensiune, emoție și bucurie... Manifestări din zece centre universitare (București. Brașov, Cluj-Napoca, Craiova. Galați, Iași. Petroșani. Ploiești. Timișoara. Tirgu Mureș, plus cele ale Academiei Militare, ale Institutului de Marină — Constanța), cu foarte numeroși participanți și cu peste o sută de e- voluții individuale și de grup, și alte cinci spectacole ale celor două institute superioare de învățămînt artistic : I.A.T.C. „I. L. Caragiale" din București, și I.A.T. Tg. Mureș... Două mari tipuri de spectacol (cu numeroase specii), desfășurate în trei săli, chiar patru — dacă adăugăm pe cea a Teatrului din Ploiești, unde au avut loc evoluțiile viitorilor artiști profesioniști cu „Profesor doctor Omu" de Camil Petrescu, „Mobilă șl durere" de Teodor Mazilu. „Dalbul pribeag" de D. R. Popescu și, respectiv, admirabilele „Matca" de Marin So- rescu (secția maghiară) și „Ioneștii" de Platon Pardău (secția română din Tirgu Mureș).Cîteva din multiplele secvențe ale Festivalului artei și creației studențești. inițiat de Uniunea’Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Ministerul Educației și Invățămîn- tulUi — manifestarea din primăvara aceasta, a XVIII-a, marcind etapa finală a celei de-a Vil-a ediții a Festivalului național „Cintarea României".Centru universitar mal tînăr, Plo- îeștiu1 a găzduit pentru prima dată una din secțiunile acestei manifestări. desfășurarea amplei suite de teatru și montaje literare constituin- du-se intr-o adevărată piatră de încercare pentru gazde : Consiliul U.A.S.C.O primă concluzie pe care o Impune „contemplarea" bogatului șir de manifestări artistice studențești : progresul cantitativ fiind cert, sporul calitativ a variat de la caz la caz. Fără îndoială, mișcarea teatrala studențească — fenomen puternic, variat, interesant, incitant chiar pentru profesioniști — este și rămîne un fenomen cultural, și aș zice și social dintre cele mai revelatoare pentru nevoia de cultură, pentru dragostea pentru arta scenică a tineretului nostru.Cum participarea în concurs s-a făcut prin înscrierea (concretizată discutabil !) pe categorii estetice stilistice — să ne referim la cîteva dintre ele. «Să începem cu teatrul poetic. Din păcate, nevoia de meditație, de aprofundare a unor sensuri majore ale existentei, de cultivare a visului. 

a idealului nu s-au soldat cu opțiuni fericite, dimpotrivă. Aici s-a făcut simțită moda abordării unuia și aceluiași text ce și-a epuizat de mult resursele de originalitate ori Srau făcut cele mai mari confuzii între veleitarism și valoare autentică, luîn- du-se piese într-un act cu mesaj evanescent sau, de fapt, fără, luîn- du-se dialoguri și situații aberante drept modalități de autoexprimare și dialog „poetic". De aici și caracterul Relevant (ca să ne exprimăm elegant) al montărilor. Ceea ce nu înseamnă că unele reușite, precumTinerețea și entuziasmul teatrului studențesc
„Rlnduieli" (Teatrul „Ludic" — Iași), nu au bucurat.Atît de puternic, atît de generos în exprimarea unor dimensiuni specifice ale spiritualității naționale, teatrul 
folcloric a fost reprezentat exclusiv printr-o baladă (de fapt recitată).La rîndul său. teatrul istoric a fost și el o prezență mai puțin convingătoare. Juriul a distins spectacolul teatrului „Podul" cu „Ștefan Vodă" (greșit încadrat la teatrul document) dar. din păcate, nu avea cum să promoveze in palmares „Iancu la Hăl- magiu" de Paul Everac. al Centrului Universitar Petroșani, spectacol care, deși beneficia de credința și dăruirea evidentă a interpreților și de sprijinul unui artist profesionist, era static, ndtonvingător și vădea grave „scăpări" stilistice.N-au lipsit nici din manifestările la care ne referim spectacolele ce și-au luat ca punct de pornire propunerile dramaturgice ale unor stu- denți. Dar dacă textele nu s-au impus ca atare, unele s-au făcut remarcate datorită abilei lor valorificări scenice. Așa. de pildă. „Ultimul as" al Facultății de Aeronave — Institutul Politehnic București, care, prin mizanscenă, fructificînd ingenios e- fectele de „film în teatru", s-a instituit ca o spirituală parodie și satiră 

a unor clișee cinematografice și a unor practici de pe platourile de filmare.Fără îndoială, dimensiunea culturală notabilă a teatrului studențesc, din ce în ce mai amplă, s-a regăsit în interesul pentru dramatizări după 
romane clebre („Ciuleandra" de Liviu Rebreanu — formația „Omnia". Iași) sau după opera în proză a unui autor („Era la o vreme" — spectacol al Cenaclului C.C.C.S. „Cintarea României" — Iași, ce fructifică nuvelistica lui I. L. Caragiale). Opțiunea aceasta, ce coincide cu interesiil pen

tru conflicte psihologice puternice, a fost finalizată inegal (mai bine de către „Omnia"). Altădată, recursul la opera consacrată în proză („Ivan Turbincă" de Ion Creangă. „Kir Ianulea" de I. L. Caragiale sau „Insula" de Mihail Sebastian) a exprimat. în fond, preferința pentru musical ori cea pentru improvizația scenică mai liberă. De altfel, cele două musicaluri au fost certe reușite, cu deosebire „Ivan Turbincă" (al Studioului „Agro- teatru" — Institutul Agronomic Timișoara), spectacol original, propunînd o mișcare scenică de grup expresivă și o bandă sonoră rafinată, ca și o echipă de interpret! cu personalitate, har și haz.Consecvenți unei orientări din ce în ce mai pronunțate, studenții se manifestă din ce în ce mai interesați de dramaturgia originală și din ce în ce mai curajoși și inventivi în transfigurarea ei scenică. Două premii întîi atestă cuceritoare versiuni scenice după lucrări semnate Tudor Popescu : montări în care exprimarea unor atitudini etice, sociale, tranșante s-a îmbinat strălucit cu inventivitatea și vocația actorilor amatori în domeniul șarjei satirice (ne gîndim la „Cuibul" jucat de „Universitas" Brașov), cu intuiția tonului optim al abordării și cu talentul interpreților („Casa nebu

nului" — Facultatea de Științe Economice Craiova). Un spectacol alert, spiritual (premiul II) a fost și „Duet" — textul lui Andi Andrieș, unul din puținele cu tematică cu și despre tineret, sunînd. în abordarea cînd gravă. cînd lirică, cînd amar ironică a studenților Facultății de Mecanică din Cluj-Napoca. actual și spiritual. Au fost, de asemenea, apreciate versiunile scenice ale unor texte de Paul Everac („Dulapul" — Institutul Agronomic Cluj-Napoca). D. Solomon („Logodnica răsfățată" — I.P.C.N. Cluj-Napoca). Ion Băieșu („Azi vine 

tata" — I.P. Cluj-Napoca). Ecaterina Oproiu („Nu sînt Turnul Eiffel" — C.C.C.S. „Cintarea României" — Craiova).Reprezentanții facultății de matematică din București au tălmăcit spiritual, printr-o transfigurare inspirată, „Neguțătorul de ochelari", in rama unui „joc de copii" — studenții fructificînd cu o voluptate greu de disimulat jongleria cu cifrele, situațiile paradoxale, absurde, imaginate de Tudor Arghezi. Un spectacol excepțional prin limpezime (deși bogat in subtexte psihologice și etice) și prin forța interpretării, pe bună dreptate încununat cu premiul întii, a fost „Traversînd Niagara" de Alonso Alegria („Thalia" — Timișoara).Lista revelatoare a contactului rodnic cu dramaturgia ar putea continua dacă realitatea unor montări nu ar solicita îndeosebi spiritul critic. Căci, iată. în numele dreptului la versiune prescurtată, realizatorii „Monologului cu fața la perete" de Paul Georgescu (I.M.F. — Timișoara) au sacrificat pasaje importante privind situația eroului, au redus din elocvența pasajelor bogate în idei și substanță, incitînd la reflecție. în favoarea amplificării unor scene de acțiune, nespecifice piesei. Or. iată. în numele dreptului la „versiune", studenții de la I.M.F. Cluj-Napoca (să fie medici- 

nlștii cei mal dedat! Ia operații... ..neestetice" !?) și-au permis să scrie ei „la text", un text din care autorul, prezent în sală, cu uimire crescîndă. nu și-a mai recunoscut nici o replică — ceea ce a și dus la descalificarea respectivei echipe. Și iată cum, în loc să consemnăm, fără excepție, o dragoste autentică pentru dramaturgia actuală, am sesizat și una mimată.
„Care credeți că sint șansele auten

tice ale teatrului studențesc ?“ a fost tema unei anchete publicistice desfășurate în zilele festivalului ploieștean.Deocamdată, această șansă pare a fi mai mare în teritoriul comediei. Teatrul „ca joc", ca manifestare a spiritului ludic — atitudine ce a inspirat și textul lui Ion Groșan și evoluția grupului de studenți de la Facultatea de Mecanică — I.P. București. evoluție atît de spirituală. Și cit de buni au fost. în același registru. și realizatorii ieșeni ai pantomi- mei „Maratonul" 1 Numai că. așa cum se observa chiar in textul lui. Ion Groșan, spiritul ludic (adoptat* de unele formații cu vocație reală, dar și de altele — fără acea candoare specială pe care o solicită) nu este apt să exprime decît o atitudine față de viață și. aș zice, cu atit mai puțin acea atitudine specifică tinereții — vîrsta prin excelență a creației, a proiectelor și actelor apte să contribuie la progres moral, social.Iată de ce credem că încercările de dramă ori cele de comedie — ferm angajate in transmiterea unui mesaj constructiv — se cer mai generos a- preciate. se cer mai insistent cultivate. Așa după cum, evident, se cere luptat cu o anume rutină, care, paradoxal. a pătruns și în mișcarea teatrală studențească. Căci există u- nele teatre, precum „Podul" (din București) sau formații ca „Studioul de caragialeologie" (Timișoara) care, modificindu-și componența fizică, iși mențin o structură repertorială și un anume stil. In principiu — foarte bine. Numai că. mai mult ca altă dată, tocmai acestea au dat semne avansate de manierizare a activității, cum observau mulți dintre membrii juriului, printre care se numărau cu- noscuții dramaturgi, cadre didactice ale institutelor din București și Tirgu Mureș, actorii Olga Tudorache și Victor Rebengiuc, regizorii Sanda Mânu, Ion Cojar ș.a. Tocmai de a- ceea se impune pe viitor un efort mai substanțial de reexaminare critică a propriei activități, de înnoire a formulelor practicate, de cultivare a autoexprimării autentice.
Natalia STANCU

SIBIU: Expoziție de creație 
tehnico-științifică

In urmă cu un an 
de zile consemnam 
deschiderea la Sibiu a 
Muzeului Județean de 
Istorie. De curind, 
expoziția de bază a 
fost întregită cu o ex
poziție permanentă de 
creație tehnico-știin
țifică ce reflectă pre
ocuparea colectivelor 
de oameni ai muncii 
din unitățile economi
ce ale județului in 
promovarea largă a 
progresului tehnic, 
modul in care cerce
tarea științifică este 
angajată in solutio
narea problemelor de 
producție. Peste 70 de 
unități economice din 
industria și agricultu
ra județului, repre- 
zentind toate _ ramu
rile industriale, sînt 
prezente, printr-un 
bogat material ilus

Tradiție
La Muzeul Satului șl 

de Artă Populară a 
avut loc, zilele acestea, 
un interesant Simpo
zion pe tema „Locuin
ță — gospodărie — 
meșteșug în condițiile 
economiei rurale. Tra
diție și modernitate". 
Au participat etno
grafi, arhitecți, socio
logi din întreaga țară. 
Dezbaterile, deosebit 
de vii, cu un pronun
țat caracter de lucru, 
au abordat cîteva pro
bleme de maximă ac
tualitate privind con
figurația nouă a satu
lui românesc in per
spectiva valorificării 
cu competență, cu înalt 
profesionalism a pre
țioasei moșteniri tradi
ționale, atît în ce pri
vește arhitectura, cit și 

trativ (produse, mos
tre, machete statice și 
funcționale, grafice, 
panouri, dispozitive, 
scheme funcționale, 
brevete de invenții 
etc.) conturind astfel 
marea diversitate a 
industriei sibiene și 
potențialul tehnic de 
care dispune. Un loc 
aparte in expoziție il 
ocupă cele 13 institute 
și filiale de cercetare 
științifică și Institutul 
de Învățămînt Supe
rior, cu cele mai noi 
rezultate ale cercetă
rii științifice proprii, 
modul in care acestea 
se implică in promo
varea unor produse cu 
caracteristici tehnico- 
funcționale superipa- 
re, cu un consum re
dus de materii prime, 
energie și combusti
bil, preocuparea pen

meșteșugurile. Parti
cipanta au subliniat 
faptul că înțelepciunea 
satului, a meșterilor 
săi populari constituie 
și trebuie să se afirme 
ca o adevărată școală 
pentru arhitectura ro
mânească modernă, va
lorificarea tradițiilor 
arhitecturale autohto
ne in procesul de mo
dernizare a satului ro
mânesc constituind o 
cerință de prim, ordin, 
deja onorată in nume
roase centre rurale, in 
noile orașe agroindus
triale care au apărut 
recent pe harta țării.

Au fost puse in dis
cuție și analizate din 
perspectivă multidisci- 
plinară, aspecte con
temporane în continui
tatea și valorificarea

tru valorificarea com
plexă și eficientă a 
resurselor interne de 
materii prime, tre
cerea la o nouă cali
tate a intregii activi
tăți in concordanță 
cu actualele exigențe 
economice și sociale. 
Semnificativ este fap
tul că in ultimii doi 
ani indicele de creati
vitate s-a dublat, fapt 
ilustrat de numărul 
mare al cercurilor in
ventatorilor și inova
torilor, de numărul 
de invenții și inovații 
înregistrate și aplica
te. Expoziția, în an
samblul ei, se con
stituie într-o oglindă 
a potențialului eco
nomic al județului, a 
capacității sale de 
creație tehnică. (Ion Onuc Nemeș).

și contemporaneitate
meșteșugurilor artisti
ce tradiționale din 
România, modul de in
tegrare a meșteșuguri
lor artistice tradiționa
le in societate, in eco
nomia modernă, trece
rea de la activitatea 
meșteșugărească tradi
țională la mica indus
trie in contextul evo
luției satului contem
poran.

O interesantă expo
ziție avind aceeași 
temă : „Locuință — 
gospodărie — meșteșug 
in condițiile economiei 
sătești" a fost vernisa
ți cu acest prilej. Cu- 
noscuți meșteri popu
lari au făcut interesan
te demonstrații în fața 
specialiștilor, a publi
cului prezent in mu
zeu. (Lelia Munteanu).
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
R. P. MOZAMBIC, JOAQEIM ALBERTO CHISSANOMarți după-amiază, tovarășul Joaquim Alberto Chissano, președin- terc Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, a vizitat obiective so- cial-edilitare și cartiere de locuințe din București.Oaspetele a luat cunoștință, cu acest prilej, de vastul program inițiat de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de dezvoltare și modernizare a Capitalei.După ce a fost străbătută o parte din noul cartier Crîngași, președintelui mozambican i-au fost prezentate complexul hidrotehnic și celelalte lucrări de amenajare a riului Dîmbovița, care se înscriu în ansamblul de măsuri menite să asigure Bucureștiului o înfățișare tot mai atrăgătoare. înaltul oaspete a fost informat, totodată, despre lucrările de construcție a Canalului București — Dunăre, care va asigura o legătură directă, pe apă, între Capitală și Marea Neagră.A fost vizitat apoi Bulevardul Victoria Socialismului, unde au fost prezentate Casa Republicii și alte construcții din cadrul marelui complex arhitectonic ce se ridică în a-

cest perimetru urbanistic al Bucu- reș’tiului.Din Piața Universității, tovarășul Joaquim Alberto Chissano a parcurs cu metroul traseul pînă în Piața Aviatorilor, cu care prilej a luat cunoștință de unele soluții constructive in realizarea cu forțe proprii a acestei importante căi de transport în comun.Pe parcursul vizitei, conducătorul partidului și statului mozambican a avut aprecieri elogioase față de dezvoltarea urbanistică impresionantă pe care o cunoaște in prezent capitala României. Oaspetele a adresat felicitări pentru remarcabilele realizări obținute în modernizarea și înfrumusețarea continuă a celui mal mare oraș al țării șl urări de noi succese in această activitate.Președintele mozambican a fost intimpinat și a primit explicații de la tovarășii Barbu Petrescu, primarul general al Capitalei, Pavel Aron, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Ion Badea, președintele Consiliului Național al Apelor.
★în cursul dimineții, președintele Joaquim Alberto Chissano și persoanele oficiale care îl însoțesc au făcut o vizită la Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mașini și Utilaje Agricole Bă-

neasa, unde a fost întîmpinat de tovarășul Eugeniu Rădulescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini.Conducătorului mozambican i-au fost prezentate, cu acest prilej, unele tipuri de tractoare, semănători, combine de recoltat, instalații și utilaje destinate mecanizării in zootehnie și alte mașini agricole, care se realizează în întreprinderile noastre constructoare de mașini. înaltul oaspete a putut vedea, de asemenea, cele mai noi variante de autoturisme „Dacia1*, „Oltcit" șf „ARO“, precum și autocamioane, autobasculante aflate în producția curentă a țării noastre și care se bucură de aprecieri și peste hotare, unde sînt exportate.în cartea de onoare a institutului, Înaltul oaspete mozambican a exprimat aprecieri asupra realizărilor constructorilor noștri de mașini, subliniind, totodată, că dezvoltarea economiei românești creează premise pentru o mai bună cooperare intre Mozambic și România — factor e- sențial in consolidarea prieteniei dintre cele două . țări și popoare.Președintele mozambican a fost însoțit în aceste vizite de tovarășul loan Totu, ministrul afacerilor externe. (Agerpres)
REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Publicăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, de construcții, transporturi, unități agricole, precum și din dome
niul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii.

In urma rezultatelor obținute pe cele patru luni care au trecut 
din acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevă- 
zuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii 
aprilie, pe primele locuri s-au situat :IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE A CĂRBUNELUI LA'SUPRAFAȚA Locul I : întreprinderea Minieră Pinoasa, județul Gorj.Locul II : întreprinderea Minieră Lupoaia, județul Gorj. •Locul III : întreprinderea Minieră Horezu, județul Vîlcea.IN DOMENIUL PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA DE HIDROCARBURILocul I : întreprinderea Electro- centraie Iași.Locul II : întreprinderea Elec- trocentrale Pitești.Locul III : întreprinderea Elec- trocentrale Arad.IN DOMENIUL PRODUSELOR REFRACTARE Locul I : întreprinderea de Produse Refractare „Răsăritul" Brașov.Locul II : întreprinderea „Car- bochim" Cluj-Napoca.In industriaDE MAȘINÎ-UNELTE, MECANICA FINA. SCULE ȘI ECHIPAMENT SPECIALLocul I : întreprinderea de Ma- șini-Unelte Arad.Locul II: întreprinderea de Echipament Hidraulic Rîmnicu Vîlcea.Locul III : întreprinderea de Scule și Elemente Hidraulice Focșani. ÎN DOMENIUL CHIMIEI ANORGANICE — ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE Locul I : Combinatul de îngrășăminte Chimice Tîrgu Mureș.Locul II : Combinatul Chimic Rîmnicu Vîlcea.Locul III : întreprinderea Chimică Dudești București.ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HIRTIEI Locul I : întreprinderea de Hir- tie „Bistrița" Prnndu Birgăului, județul BIstrlța-Năsăud.Locul TI : întreprinderea de Cartoane, Hîrtie și Confecții Scăeni, județul Prahova.Locul III : Combinatul de Celuloză și Hîrtie Letea Bacău.ÎN INDUSTRIA TEXTILA — MĂTASE, in, CÎNEPALocul I întreprinderea Țesăto- ria de Mătase Sighișoara, județul Mureș.Locul II : întreprinderea de Mătase „Flamura Roșie** București.Locul III : întreprinderea Tex

tilă „Republica" Dirste, județul Brașov. ÎN DOMENIUL INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI Locul I : întreprinderea de Industrializare a Laptelui Ialomița.Locul II : întreprinderea de Industrializare a Laptelui Teleorman.Locul III : întreprinderea de Industrializare a Laptelui Constanța.ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA Locul I : întreprinderea Poligrafică Sibiu.Locul II : întreprinderea Poligrafică Bacău.
Panoul fruntașilor pe 
primele 4 luni ale anului

Locul III : Combinatul Poligrafic „Casa Scinteii" București.ÎNTREPRINDERI. AGRICOLE DE STAT PENTRU CREȘTEREAȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILORLocul I : Combinatul Agroindustrial Timiș.Locul II : Combinatul pentru Producerea și Industrializarea Cărnii de Porc Ialomița.Locul III : întreprinderea de Stat pentru Creșterea și Ingrășarea Porcilor Tomești, județul Iași.ÎN SECTORUL CONSTRUCȚH-MONTAJ — ALTE MINISTERELocul I : Trustul Antrepriză Generală de Construcții-Montaj și Reparații Brașov — Ministerul Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții.Locul II : întreprinderea Antrepriză de Montaj și Reparații Centrale Termice București — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.Locul III : întreprinderea Antrepriză „Frigotehnica" București — Ministerul Industriei Alimentare.ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR FEROVIARE — STAȚII DE CALE FERATALocul I : Stația de Cale Ferată Cluj-Napoca.Locul II : Stația de Cale Ferată Fetești, județul Ialomița.

Locul III : Stația de Cale Ferată Sibiu. ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR AUTO — ALTE MINISTERELocul I : Întreprinderea de Transporturi Auto Produse Petroliere „PECO" București — Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice.Locul II : întreprinderea de Transporturi Auto București — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.Locul III : întreprinderea de Transporturi Turistice Auto București — Ministerul Turismului.ÎN DOMENIUL COMERȚULUI — ÎNTREPRINDERI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA Locui I : Întreprinderea Comercială de Stat pentru Alimentație Publică Satu Mare.Locul II : întreprinderea Comercială de Stat pentru Alimentație Publică Tîrgu Jiu.Locul III : întreprinderea Comercială de Stat pentru Alimentație Publică Brașov.ÎN DOMENIUL TURISMULUI — OFICII JUDEȚENELocul I : Oficiul Județean de Turism Harghita.Locul II : întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante București.Locul III : Oficiul Județean de Turism Prahova.ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII ȘI VALORIFICĂRII MATERIALEI,OR REFOLOSIBILELocul I : întreprinderea Județeană Teleorman.Locul II : întreprinderea Județeană Galați.Locul III : întreprinderea Județeană Sălaj.ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI LOCATIVE Locul I : Întreprinderea Județeană de Gospodărie Comunală și Lo- cativă Caraș-Severin.Locul II : întreprinderea Județeană de Gospodărie Comunală și Locativă Botoșani.Locul III : întreprinderea Județeană de Gospodărie Comunală și Locativă Giurgiu.ÎN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCALocul I : Uniunea Județeană a Cooperativelor Meșteșugărești Vaslui.Locul II : Uniunea Cooperativelor Meșteșugărești București — Confecții, încălțăminte, Prestări Neindustriale.Locul III : Uniunea Județeană a Cooperativelor Meșteșugărești Arad.
Noua tinerețe a celei mai vechi vetre de petrol

(Urmare din pag. I)Gheorghiu. La Ploiești s-a ținut cel de-al II-lea Congres al P.C.R. în 1933 au avut loc aici ceea ce în istorie a rămas ca luptele muncitorilor petroliști, precedate și urmate de un necurmat șir de greve și manifestări muncitorești revoluționare. Cu litere de aur stă scris in istoria orașului că, în 1936, a fost numit în funcția de secretar al Comitetului regional Prahova al U.T.C. tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aici, la Ploiești, in împrejurimile sale și pe toată Valea Prahovei. s-a scris una dintre cele mai importante pagini ale revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și ântiimperialis- tă de la 23 August 1944...Mare centru muncitoresc (mai mare și mai puternic decit a fost vreodată) este și astăzi municipiul Ploiești. Statistică : numărul personalului muncitor (sfirșitul lui 1988) — 159 000.Cu 96 000 mal multi decit în 1965. Volumul producției industriale era. In 1965, de 7,5 miliarde lei. Azi trece de 80 miliarde !Deci Ploieștlul a avut o industrie. Și încă de mult timp. De la începuturile a- pariției activității industriale în România. întreprinderile industriale de astăzi ale municipiului au — cu o singură excepție : întreprinderea de rulmenți grei — mai vechi rădăcini. Peste tot. localnicii îți pot spune : aici a fost „Concordia". aici a fost „Meteor**... Dar. spunind asta, vor zîmbi cu un anume înțeles. Cu înțelesul că intre ceea ce a fost șl între ce este nu încape nici o comparație. Ce comparație poate fi între mica și primitiva instalație de la Brazi pe cind se numea

„Creditul minier" și modernul, uriașul Combinat Petrochimic Brazi, înălțat începînd din urmă cu a- proape trei decenii ? Sau intre atelierele mărunte și meschine numite pompos „Concordia" și masiva, reputata întreprindere „1 Mai" ?— Cunosc bine și de mult rafinăria noastră — spune tot inginerul Octavian Nan, directorul Rafinăriei Ploiești — veneam aici și în copilărie, in vizită la tatăl meu. Dar nu mai e nimic din ce a fost. Renașterea a început în 1968, cind s-a ho- tărît să se dezvolte și modernizeze un complex de fabricare a uleiurilor nafte- nice, cu puncte coborîte de congelare. Dezvoltarea a luat asemenea proporții incit, în scurt timp, au fost dizlocate vechile instalații și. pe spații mult mai mari, cu agregate noi și infinit mai perfecționate, s-au înălțat rînd pe rînd instalațiile de distilare atmosferică și în vid. instalația de rafinare acidă în flux continuu. instalația de solven- tare a uleiurilor, instalația de contactare cu pămînt decolorant, instalația de dezasfaltare cu propan... Și mai sînt. Toate produsele noastre — uleiuri de transformator. de compresoare. de transmisii industriale, frigorifice, pentru extreme presiuni, uleiuri albe și altele. și altele sînt. practic, producția acestei rafinării cu totul noi. Pentru ce a fost, a rămas doar numele...Spuneam că au existat și Brazii. Dar, tot astfel, nimic din ce a fost nu se mai regăsește azi în colosul petrochimic dezvoltat după Congresul al IX-lea pentru a crește de sute și sute de ori valoarea țițeiului prelucrat. Mai întii noul complex de cracare catalitică. Apot instalațiile de

oxid-etilenă. de glicoli și modificatori, de fenol-ace- tonă. de cauciuc poliizopre- nic și polibutadienic etc. etc. etc... în 1989 valoarea producției acestui combinat atinge 29 de miliarde lei. Și va crește. Pentru că mereu se adaugă noi capacități. Cea mai nouă începe să producă în aceste zile.Am vorbit deci despre întreprinderi „vechi". Cu toate cele rămase de altădată s-a petrecut, acum, în ultimele două decenii, absolut același lucru : reconstruire, redimensionare. reutilare. masivă dezvoltare și modernizare. Și sînt aproape 50.Una e totalmente nouă : întreprinderea de rulmenți grei (în oraș există totuși o tradiție, rulmenți grei s-au mai făcut si se fac încă. în mai mici cantități, la I.U.C.). Ion Constantin, secretarul comitetului de partid :— Am pornit de la zero. Cu oameni pe care noi i-am pregătit profesional. oferindu-Ie astfel un loc de muncă, un rost bun în viață. Le-am dat și apartamente noi. cam jumătate din oamenii noștri locuiesc in casă nouă. Am angajat, de la început, numai absolvenți de liceu, prin concurs. Așa îneît avem acum un corp muncitoresc de ținută. ca să mă exprim așa. Era și cazul ; fabricația de rulmenți reprezintă tehnică de virf. La rulmenții noștri de mari dimensiuni, toleranțele sînt de microni, iar tehnologiile. la tratamente termice îndeosebi, cu totul speciale. Primul rulment pe care l-am produs a mers Ia întreprinderea „1 Mai" din Ploiești, următorii în siderurgie. Avem acum în fabricație 767 tipo- dimensiuni.O muncitoare, dintre pri

mele angajate : Ștefania Vîjîiac. rectificator :— Terminasem liceul și, la îndemnul tatălui meu. cari! a lost un muncitor de înaltă clasă — mă mîndresc cu el — am venit aici, am reușit la concurs și am devenit, muncitoare. Am lucrat și la montajul utilajelor, le cunosc acum... Pot spune că sînt ca și ale mele... Apoi am devenit membru de partid, m-am căsătorit, am primit apar- .tament. au venit și copiii... Orașul s-a înnoit, e frumos, e civilizat...Pentru ploieștenii de obirșie, ca și pentru cei pe care industrializarea i-a atras și i-a integrat în structura sa, Ploieștiul a devenit, în ultimele două decenii, mai cu seamă, o vatră de viață demnă, cadrul unei munci rodnice generatoare de satisfacții.Statistică : s-au construit, pentru <>loieșteni. aproape 60 000 de apartamente noi, în blocuri alcătuind cartiere mari — orașe în oraș — solare, civilizate, moderne. Sint 16 licee (majoritatea noi), peste 60 de școli (majoritatea noi), un institut de invățămînt superior, activează în Ploiești citeya institute de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică. Există un teatru, o filarmonică. 6 muzee, 3 centre ale creației și culturii socialiste „Cîn tarea României", 95 de biblioteci publice. 7 cinematografe. 5 cluburi muncitorești. 1 285 de unități comerciale (în majoritate noi. moderne. între ele. cu totul deosebite, „galeriile comerciale").Un oraș cu o totală deschidere spre soarele unei frumoase vieți : viața nouă a întregii Românii.
Mihai CARANF1L 
Ioan MARINESCU corespondentul „Scinteii"

Cronica zileiTovarășul Ștefan Andrei, viceprim- ministru al guvernului, a primit, marți, delegația condusă de Colin Rodgers, adjunct al secretarului cu problemele de comerț exterior din Departamentul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior al Australiei, președintele părții țării sale in Comisia mixtă guvernamentală româ- no-australiană de colaborare economică, ale cărei lucrări se desfășoară la București.La întrevedere a participat președintele părții române în comisia mixtă. Gheorghe Bădiță, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost prezent Francis William Somerville Milne, ambasadorul Australiei la București.
★La București au început, marți, lucrările reuniunii balcanice la nivel de experți, consacrată examinării unor măsuri vizînd întărirea încrederii și securității între țările balcanice. Participă reprezentanți din Republica Populară Socialistă Albania, Republica Populară Bulgaria, Republica Elenă, Republica Turcia, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și Republica Socialistă România.Reuniunea se înscrie in procesul pozitiv al dezvoltării raporturilor multilaterale dintre țările balcanice și este menită să adauge o nouă dimensiune procesului cooperării în Balcani printr-un schimb liber și constructiv de opinii care să contribuie la definirea unor căi și modalități de colaborare și să conducă la o mai mare apropiere, la întărirea încrederii reciproce.Prin concluziile la care va ajunge, reuniunea de la București va

putea deschide calea pentru progrese din ce în ce mai substanțiale în direcția atingerii obiectivului primordial vizînd transformarea Balcanilor într-o zonă de încredere și securitate reciprocă, fără arme nucleare șl chimice, fără baze militare străine, într-o zonă a colaborării pașnice între națiuni egale — ceea ce va fi de natură să facă din Balcani un factor de stabilitate pentru întreaga Europă.
★Cu prilejul Zilei culturii bulgare, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București, Țvetan Dimitrov Nikolov, a oferit, marți, un cocteil.Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Uniunii Scriitorilor, oameni de cultură și artă.Au. fost prezenți membri ai lut diplomatic acreditați în noastră. corpu- țara
★Cu prilejul Zilei naționale publicii Argentina, marți a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară și s-au vizionat filme documentare argentiniene.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un • numeros public.A fost prezent Jorge Felix Cooke, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Argentina la București.(Agerpres)

a Re-

Primire la primul-ministru ai guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, marți, pe Li Guixian, consilier de stat, guvernator al Băncii Poporului din R.P. Chineză.In spiritul hotăririlor convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt, în timpul întrevederii au fost evidențiate bunele raporturi de prietenie și colaborare româno-

chineze, posibilitățile existente pen- tru dezvoltarea în continuare a relațiilor economice dintre cele două țări și, în acest context, in domeniul financiar-bancar.La primire a participat Decebal Urdea, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România.A fost de față Wang Jinqing, ambasadorul R.P. Chineze la București. (Agerpres)
BUZĂU : Producție 

suplimentară 
cu consumuri reduseAngajați cu toate forțele în ampla întrecere socialistă ce se desfășoară pentru îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe 1989, oamenii muncii din industria județului Buzău obțin noi și importante succese. Urmare a bunei organizări a acti- in perioada care a din acest an au fostvității, trecut livrate suplimentar economiei naționale 590 000 trase și tone de oțel-beton și calibrat, 26 tone - ■ • -_____ -1 270 mc cherestea, 279 000 ambalaje din sticlă, 32 000 tricotaje, confecții textile în valoare de 32 milioane lei, aparataj electric de joasă tensiune și altele. Demn de remarcat este și faptul că aceste produse, a căror valoare depășește 250 milioane lei, au.fost realizate cu consumuri reduse, (Stelian Chi- per).

mp geamuri laminate, peste 7 090

Din partea
Ministerului SănătățiiIntre 25—30 mai 1989 în întreaga țară se va desfășura campania de vaccinare copii, între 1988 ; 1989; 1989,

antipoliomielitică la Vor fi vaccinați copiii născuți 1 februarie 1088 și 31 iulie 1 august 1988 și 31 ianuarie 1 februarie 1989 și 31 martie precum și copiii rămași nevaccinați din campaniile anterioare. Sint invitați să se prezinte la dispensarele medicale, cu copiii din grupele de vîrstă menționate, atit localnicii, cît și familiile cu domiciliul flotant sau cei care in intervalul respectiv se află ocazional în alte localități decit cele de domiciliu. (Agerpres)uleiuri minerale,

• Maria șl marea : SCALA (11 03 72) 
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Delta turistică - o gazdă
— Delta Dunării a fost, este și 

va fi întotdeauna un subiect de 
cel mai larg interes turistic. To
varășul Costache Zmeu, 
al ministrului 
fațează pentru cititori 
le ’89 din acest paradis fără egal 
al naturii. Înainte de a-i soli
cita informații despre cum va fi 
organizat și ce va oferi turismul 
in acest an in Delta Dunării, i-am 
prezentat următorul citat: „Dacă 
la noi, in Italia, se spune că a vi
zita Napoli înseamnă a-ți realiza, 
un mare vis, eu pot spune că a 
ajunge să pui piciorul in Delta 
Dunării — acest pămînt cu frumu
seți fără seamăn de cind lumea și 
fără pereche in lume — reprezintă 
mai mult decit un vis. Reprezintă o mare șansă in viața omului avid 
de daruri unicate ale naturii".— Dacă nu mă înșel — intervine interlocutorul — aceste cuvinte aparțin scriitorului italian Alberto Moravia, care a vizitat cu ani în urmă Delta Dunării. Pe cît sînt de frumoase — nici nu-i de mirare, sint rostite de un mare maestru al cuvintelor —, pe atît sînt de ade- 1 vârâte. Dar între Delta Dunării de atunci și cea pe care o propune sezonul turistic ’89 potențialilor ei. vizitatori e o mare diferență. Mă refer, firește, la organizarea turistică, la introducerea ei in circuitul de „bunuri spirituale'* create de natură spre a Ii destinate oamenilor, pentru că Delta s-a schimbat cu nimic, va rămîne același loc sețe fără pereche.

— Vorbiți-ne, atunci, 
ganizarea turismului in ___ , .
pre ce oferă el in sezonul estival 
1989, care bate — cum se spune — 
la ușă.— Pe baza unui program stabilit de conducerea de partid și de stat, Ministerului Turismului, în colaborare cu organele locale, cu alte organe cu atribuții în acest domeniu. îi revine sarcina de mare răspundere de a asigura valorificarea cit mai eficientă a acestui „tezaur turistic" inestimabil al României. Realizarea acestui program se află în plină desfășurare și ea reprezintă atit o prioritate turistică, cît. și o acțiune complexă de punere in valoare a multiplelor bogății și frumuseți’ ale Deltei Dunării.Sezonul turistic ’89 beneficiază in bună măsura de traducerea în viață a citorva din prevederile acestui program. Mă refer în primul rînd la condițiile create, prin dezvoltarea unei baze materiale a- decvate, ca un număr.tot mai mare de turiști, ’ poată face cunoștință cu frumusețile Deltei Dunării. Industria turismului dispune in prezent in Delta Dunării de 1 250 locuri de cazare in hoteluri, 650 locuri in popasuri și căsuțe și 200 locuri in popasuri pentru amplasarea corturilor. Pentru transportul turiștilor spre lumea „interioară" a Deltei dispunem de nave, în măsură să satisfacă, atît ca diversitate, cît și cu rapiditate, cerințele unor categorii cît mai largi de solicitanți. „Flotila" care asigură deplasarea în apele liniștite ale acestui colț mirific este compusă din hidrobuze, remorchere semirapide și rapide, de săgeata „Dacia-Jet“, pontoane-dor- mitor. precum și 120 bărci cu rame — inclusiv șalupe construite din fibre de sticlă cu pescaj mic pen-

adjunct 
turismului, pre- 

vacanțe-

în sine nu A rămas și de irumu-
despre or- 
Deltă, des-

români și străini, să

tru plimbări pe canale și pentru pescuit sportiv. Pontoanele-dor- mitor sint destinate în special călătoriilor de agrement, îndeosebi pe brațul Sulina, pe canalele de legătură și lacurile învecinate.Programul privind dezvoltarea complexă a Deltei Dunării este de natură să stimuleze gîndirea, inițiativa și fantezia organizatorilor de turism atît de pe plan local, cit și central. Prin acest program, Delta Dunării și-a cîștigat astfel statutul de zonă turistică permanentă, la fel ca oricare altă mare și complexă bază turistică a țării. Ceea ce nu înseamnă că și-a pierdut caracterul de important „monument al naturii". Dimpotrivă.
Proiecte

de vacanță ’89

A devenit o zonă turistică prioritară, protejată de lege, aflată permanent sub incidența unor reglementări care permit că, pe această întindere de pămint și ape, activitățile de turism să beneficieze de rigorile necesare. Astfel, Delta Dunării a intrat în sistemul național de contractare turistică, ceea ce înseamnă posibilități mai bune din punctul de vedere al exploatării turistice și, implicit, al asigurării accesului aici, în baza unor reguli precise, al tuturor turiștilor care aleg această destinație, din ianuarie pină în decembrie. Excursiile și traseele acestora sînt mai bine gîndite și au la bază sfaturile și sugestiile a numeroși specialiști și iubitori ai mirificei Delte. S-au „născut" astfel numeroase itinerare care, pe de o parte, țin seama de posibilitatea de a-i oferi vizitatorului, în orice anotimp, o imagine cuprinzătoare a frumuseților acestei zone, iar* pe de altă parte de a asigura ocrotirea naturii și a turistului. Prin a crea acestuia din urmă condiții de confort și agrement corespunzătoare.Pe scurt, spre a încheia acest capitol, Delta turistică reprezintă o ofertă complexă și completă de atracții : programe de sfirșit de săptămînă de 1—2 zile, programe speciale de 7—14 zile, sejururi cu caracter științific pentru grupuri de specialiști (omitologi, apicultori, ecologi, ihtiologi etc.), programe pentru pescuit sportiv și multe altele.

— Ați vorbit de anumite regle
mentări de care turistul e dator să 
țină seama în mod obligatoriu. Ce 
se are concret în vedere în această 
direcție T— Pentru a apăra și păstra nealterate frumusețea și bogățiile naturale deosebite ale Deltei, s-a luat măsura extinderii excursiilor organizate în grupuri, fără a împiedica firește, în nici un fel, pe cei care vor să facă turism individual. Dar care pot beneficia de accesul în zonă numai pe baza 
pertnisuluî-autorizație eliberat de Agenția de turism din Tulcea. Scopul acestui permis este de a asigura și garanta condiții pentru un turism civilizat și atent dirijat, spre a nu se crea’ supraaglomerări necontrolate, care să aducă daune atît actului turistic, cît și naturii.

— Alte informații utile pentru 
turiștii care vor solicita în acest 
an vacanțe in Delta Dunării ?— Programul de valorificare superioară a potențialului turistic din această importantă zonă a României și. de dezvoltare a bazei materiale necesare se află, cum am mai spus, în plină desfășurare. Se pun in valoare și alte zone pitorești decit cele obișnuite. De exemplu, cele situate pe brațul Chilia, la Chilia Veche construin- dti-se un hotel cu 100 de locuri, la Maliuc, complexul turistic „Salcia" este în curs de modernizare.S-a realizat (acum se află in probe) noua navă turistică de 90 locuri, iar nava din fibre de sticlă (50 locuri) se află in construcție. A intrat, de asemenea, în funcțiune stația de emisie-recepție destinată dispecerizării navelor aflate in marș și asigurării siguranței circulației în Deltă. La Sulina sint in plină desfășurare lucrările de construcție a portului turistic și de agrement, iar la complexul „Lebăda" din Crișan se fac amenajări pentru dezvoltarea agrementului (piscină, terenuri de tenis, volei, po- picărie ș^a.). Este în curs de finalizare și hotelul din localitatea Unirea (160 locuri).

Așadar, Delta Dunării — unde 
se formează cel mai tlnăr pă
mint din Europa — se metamorfo
zează nu numai geografic, cîștigind 
teren în bătălia cu apele mării, ci 
și economic, social și turistic. Ea 
iși va primi și în acest an vizi
tatorii cu ospitalitatea-i cunoscu
tă, dar, mai ales, cu frumusețile 
ei fără egal.

Constantin PRIESCU

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Azi la Barcelona finala „Clipei Campionilor Europeni"

Succes echipei noastre campioane „Steaua" București
La Barcelona, locul de desfășurare 

a marei finale a „Cupei Campioni
lor Europeni", „Steaua" București, 
campioana României, este înconjura
tă cu multă simpatie. Cu numai trei 
ani in urmă, la Sevilla, tot in luna 
mai, fotbaliștii bucureșteni au cu
cerit „Cupa Campionilor Europeni", 
tocmai in fața uneia dintre cele mai 
iubite echipe din Spania, F.C. Bar
celona. Dar sportul e sport și, fireș
te, s-a uitat faptul că Ducadam, cău
tat acum cu insistență pentru auto
grafe, a. anulat,'atunci, la 7 mai 1986, 
„fiesta" pe care suporterii lui 
„Barca" o pregătiseră cu atita grijă.

Iată că după trei ani, Campionii 
României, admirabilii jucători ai 
„Stelei", poposesc din nou pe pămîn- 
tul spaniol, la o nouă finală a celei 
mai importante competiții europene 
intercluburi, de data aceasta cu o 
altă forță a fotbalului continental, 
campioana Italiei, A.C. Milan.

Fotbaliștii români, încrezători în... 
steaua lor, au făcut ieri seară un 
antrenament de o oră pe stadionul 
„Nou Camp", locul de desfășurare a 
finalei, la ora la care este progra
mat jocul. Un antrenament urmărit 
cu mare interes de fotoreporteri, de 
ziariști și, cu o obișnuită curiozitate

profesională, de tehnicieni ai echipei 
milaneze. Blitz-urile au căutat cu in
sistență pe doi din fotbaliștii care, 
intr-un clasament al revistei italiene 
„Guerin Sportivo" din Bologna, fi
gurează in cea mai bună echipă a 
lumii, adică pe Bagi și Lăcătuș.

După antrenament, antrenorul An
gliei Iordănescu, și el socotit de ace
iași ziariști italieni din Bologna cel 
mai bun antrenor al Europei, a răs
puns, cu bine cunoscuta-i sportivi
tate, numeroaselor întrebări ale zia
riștilor deși nu se anunțase nici o 
conferință de presă. Cei mai mulți 
s-au interesat de formația pe care 
o va trimite in teren.

Desigur, o întrebare la care se 
pot formula mai multe răspunsuri, 
dar, cum spunea Iordănescu : „Mai 
am o noapte și o zi la dispoziție 
pentru a mă mai gindl. Este a doua 
mare finală din viața mea de antre
nor și nu-i ușor să-i alegi pe cei 
mai buni 11 din 19 jucători cu cîți 
ne-am deplasat aici, în frumosul oraș 
Barcelona".

Antrenorul echipei milaneze care 
a sosit in orașul finalei marți la 
amiază,, Arrigo Sacchi, păstrează o 
mare discreție in jurul formulei de 
echipă pe care o va prezenta. Se dă

ca certă folosirea lui Gullit (alături 
de Van Basten), după operația efec
tuată la genunchi, dar și lipsa sigu
ră a lui Viridis.

Comentînd șansele celor două 
echipe in finală, Silvio Berlusconi, 
președintele clubului milanez, a de
clarat, intre altele, că nu există fa
vorită „deoarece ambele echipe ați 
cincizeci la sută posibilități să cîști- 
ge“. „Steaua, a declarat Berlusconi, 
este un adversar dificil pentru nu
meroase rațiuni, cum ar fi, de 
pildă, faptul că ea constituie baza 
selecționatei României, jucătorii săi 
evoluează de mult timp împreună, 
au o mai mare experiență și in ul
timii' patru ani au fost în fruntea 
fotbalului european". De asemenea, 
referindu-se la greva lucrătorilor de 
la televiziunea spaniolă, Berlusconi 
și-a exprimat speranța că aceasta 
va fi soluționată pină la ora înce
perii partidei.

Conducătorul acestei finale va fi 
arbitrul vest-german Karl. Heinz 
Trischler, o cunoștință a publicului 
românesc.

Jocul va începe la ora 21,15 (ora 
Bucureștiului).

Petre CR1STEA

Telejurnal
Tezele și orientările formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
program de muncă și acțiune re
voluționară (color) a Patriotismul 
revoluționar — trăsătură a con
științei socialiste
Industria — programe prioritare 
Trăim decenii de împliniri mărețe. 
Versuri și cîntece patriotice, revo
luționare (color)
Să trăim șl să muncim in spiritul 
normelor eticii și echității socia
liste (color) 0 Munca, datorie de 
onoare

20,55 înaltă răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României (color) 0 Familia 
tînără și viitorul națiunii noastre 

21,15 Din marea carte a patriei. Docu
mentar (color)

21,30 Te cîntăm, iubită țară. Muzică 
ușoară românească (color)

22,00 Telejurnal

cinema
— 9; 11; 13; 15;
(65 49 45) — 9: 11 ;
TURAL (83 50 13)
17; 19
© o vară cu
(17 53 46) — 9; 11;
MOS (27 54 95) — 9: 11 ; 13: 15;'17; 19 
G Zborul porumbeilor („Zilele filmu
lui indian") ; STUDIO (59 53 15) — 9; 
11,45: 14.30: 17,15: 20
® Expediția: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 190 Vacanța cea mare : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 190 Marla și Mlrabela in Tranzlstoria :
MUNCA (21 50 97) — 15! ~0 De la literatură la film
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15;0 Detașamentul 33 :
(16 28 79) — 9; II: 13; to; 11 . u>0 Comisarul : LUMINA (14 74 16) — 
9; 11; 13; 15; 17; 190 Alarmă in Deltă — 9: 11: 13. Ori
care fată iubește un băiat — 15; 17; 
19 : DOINA (16 35 38)0 Dragonul alb : TIMPURI NOI 
(15 61 10) —9; 11: 13: 15; 17; 190 Fotografiile Sidoniei : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 190 Agentul de legătură nr. 8 : LIRA 
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

Mara : GIULEȘTI 
13; 15; 17; 19, COS- 
9; 11; 13: 15: "

17; 19
: PATRIA 
17; 19 

VICTORIA 
15; 17; 19

teatre
o Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Cenușăreasa. Spectacol pre
zentat de Teatrul .,Fantasio“-Constan- 
ța — 18
O Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice44: Alexandru Petrovici 
—• pian (Bach, Beethoven, Liszt, Rah- 
maninov, Enescu, Musorgski) — 17,30 
O Opera Română (13 18 57) : Visul unei 
nopți de vară — 18
• Teatrul de „operetă (13 63 48): Casa 
cu trei fete — 18
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măeureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 17: (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : A treia 
țeapă — 17
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Alta conversației — 18
® Ansamblul, artistic „Rapsodia 
română44 (13 13 00) : Anotimpuri — 18
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Stop, în top : Daniela — 15
• Teatrul „Țăndărică44 (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Punguța cu doi 
bani — 10; Anotimpurile minzului 
— 15

v r e a
Prognoza meteorologica pentru inter

valul 24 mal, ora 20 — 27 mal, ora 20 : 
Vremea răcoroasă la început se va În
călzi treptat incepind din vestul țării, 
iar cerul va fi variabil. Ploi slabe vor 
cădea, pe alocuri, în sudul țării și 
Izolat în rest. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 4 și 12 grade, 
mai scăzute in prima noapte în nor
dul și centrul țării (pină in jur de 
zero grade, favorizînd producerea bru
mei), iar maximele între 18 și 28 de 
grade, mai scăzute în estul țării, în 
prima zi. Dimineața, pe alocuri, se va 
semnala ceață în estul și centrul țării.

Campionatele 
internaționale ale României 

la tir cu arculCampionatele internaționale de tir cu arcul ale României s-au încheiat, la Rădăuți, cu disputarea probelor pe echipe.In proba masculină victoria a revenit selecționatei României (loan Călin, Aurel Robu, Victor Stănes- cu), cu un total de 849 puncte, ,urmată de formațiile Bulgariei — 848 puncte șl R.D. Germane — 817 puncte.La feminin, pa primul loc s-a situat echipa Bulgariei — 879 puncte, secundată de formația României — 853 puncte.CAIAC-CANOE. în concursul Internațional de caiac-canoe de la Moscova, în proba de canoe dublu, pe locul I s-a clasat echipajul României (Lehaci, Andriev) cronometrat pe 10 000 m cu timpul de 44’15”02/ 100. Pe locul al II-lea s-a situat U.R.S.S. — cu 44’20”30/100. La feminin, pe distanța de 5 000 m în proba de caiac dublu, echipajul României (Bituleanu, Cercea) s-a situat pe locul al II-lea cu 22’53”41/100.FOTBAL. Campionatul de fotbal al Olandei a fost cîștigat de echipa P.S.V. Eindhoven — 53 puncte, urmată în clasamentul final de formațiile Ajax Amsterdam — 50 puncte și Twente Enschede — 40 puncte.



1 WBBANT SI HOM WDEMM U ACȚIUNE
ADBESAT HE BOMANIA. BE PBESEDINTE1E NICOEAE CEAUSESCU 
Pentru oprirea măsurilor de modernizare a armelor 

nucleare, de reactivare a cursei înarmărilor, 
pentru o politică nouă, de dezvoltare și pace

Este necesar să ne angajăm - împreună cu toate popoarele din 
Europa, din întreaga lume - într-o acțiune și luptă fermă împotriva 
modernizării armelor tactice și cu rază scurtă de acțiune, pentru în
ceperea tratativelor în scopul eliminării definitive a acestor arme și 
pentru continuarea luptei în vederea unui acord de reducere cu 50 
la sută a armelor strategice nucleare, a eliminării complete, pînă în 
anii 2000, a tuturor armelor nucleare! Aceasta este singura cale 
pentru supraviețuire, pentru existența vieții pe planeta noastră!

NICOLAE CEAUȘESCUOrientare fundamentală a Întregii politici externe a partidului și statului nostru, atașamentul ferm față de marele deziderat al dezarmării și asigurării păcii și-a găsit și își găsește expresia într-o amplă, bogată și intensă activitate internațională, în multiple inițiative, demersuri și propuneri constructive, ele larg ecou, ale secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Sint bine cunoscute apelurile sale repetate adresate conducătorilor politici, popoarelor, forțelor sociale celor mai largi de a acționa, potrivit imperativelor majore ale timpului nostru, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri de a- profundare și dinamizare a procesului de dezarmare, care să deschidă perspectiva excluderii pentru totdeauna din viața societății a amenințării unor conflicte pustiitoare, să ducă la statornicirea unui climat de încredere, înțelegere și conviețuire pașnică între națiuni.în acest spirit, de autentic umanism, conducătorul partidului și statului nostru a pus in lumină, în cuvîntările rostite în ultimul timp, precum și !n declarațiile făcute la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., primejdiile pe care le implică acțiunile de reactivare a cursei înarmărilor nucleare, și în primul rînd proiectele N.A.T.O. de așa-zisă modernizare a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune (tactice). Este știut că nu o dată președintele României a a- vertizat împotriva unor stări euforice determinate de anumiți pași realizați în direcția dezarmării. Or, realitatea este că, prin înlăturarea rachetelor cu rază medie de acțiune, în baza acordului semnat in acest sens, în arsenalele rachetonucleare mondiale rămin în continuare cantități uriașe de arme — peste 95 la șută — care, practic, mențin intactă ceea ce experții denumesc „capacitatea de supraucidere“, adică posibilitatea de a distruge de cîteva ori întreaga omenire, de a distruge înseși condițiile de menținere a vieții pe planeta noastră. în aceste împrejurări, popoarele erau îndreptățite să spere și să aștepte să se meargă înainte pe calea diminuării arsenalelor existente.Din păcate, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea de la marea adunare populară de la Drobeta-Turnu Severin, „se pare că unii s-au speriat de perspectiva dezarmării, a pierderii _ cîștigurilor de pe, urma politicii de înarmare, dar și a posibilităților politicii de. șantaj nuclear, a politicii de forță și dictat — și, de fapt, au început să dea înapoi".Nu există altă cale pentru supraviețuirea omenirii decît lichidarea cu desăvîrșire a mijloacelor de luptă nucleare, a armelor chimice, a altor arme de distrugere în masă, reducerea radicală a armelor convenționale, renunțarea la politica de militarizare a Cosmosului — a arătat în cuvinte înflăcărate tovarășul Nicolae Ceaușescu, formulînd direcțiile concrete de acțiune care se impun cu stringență în momentul de față. Direcții care se subsumează ideii de o pilduitoare forță mobilizatoare : dezarmarea constituie astăzi cerința vitală pentru viitorul și viața întregii omeniri. în numele acestei cerințe, președintele țării, exprimînd gindurile și năzuințele întregului popor român, a adresat tuturor popoarelor din Europa, tuturor forțelor politice, guvernelor, șefilor de state chemarea de a spune un NU hotărît armelor nucleare și chimice, de a acționa pentru asigurarea viitorului pașnic al umanității.Manifestîndu-și adeziunea unanimă la această chemare însuflețitoa- re, un mare număr de organizații de masă și obștești, reprezentînd cele mai diferite categorii de oameni ai muncii din țara noastră, adresează. 

la rîndul lor, In aceste zile, guvernelor și organizațiilor similare din țările membre ale N.A.T.O. apeluri în care dau glas îngrijorării față de proiectele de modernizare a armelor nucleare tactice și cer să se facă totul pentru a se renunța la aceste proiecte, la orice măsuri menite să stimuleze spirala înarmărilor. Apelurile subliniază pe bună dreptate că modernizarea acestor rachete ar invalida rezultatele obținute pînă acum pe drumul dezarmării nucleare, substituind unei forțe de distrugere o alta mai perfecționată și mai periculoasă, ar avea repercusiuni imprevizibila pe plan european și mondial.într-adevăr, proiectele de modernizare au în vedere, pe de o parte, sporirea nu mai puțin de opt ori (de la 88 în prezent la 700) a numărului instalațiilor de lansare a rachetelor americane de tipul „Lance", staționate în R.F.G., concomitent cu amplificarea de patru ori a razei lor de acțiune (de la 110 la 450 km) — ceea ce le-ar apropia foarte mult de limita inferioară (500 km) a rachetelor cu rază medie supuse lichidării — precum și cu creșterea puterii focoaselor nucleare cu care sînt înzestrate. Cu deplină îndreptățire, în cuvîntarea rostită la marea adunare de la Drobeta-Turnu Severin s-a arătat că, prin realizarea acestor proiecte, nu numai că ar fi complet anulate efectele pasului modest întreprins prin eliminarea rachetelor cu rază medie, dar s-ar realiza o forță nucleară suplimentară mai mare decît cea care a fost înlăturată ! Este lesne de Înțeles ce consecințe negative pot decurge de aici, în primul rînd pentru Europa, pe fundalul unei situații generale ce se menține gravă și complexă. începutul de destindere ar risca să dispară, relațiile internaționale în ansamblu ar fi serios afectate, primejdiile la adresa păcii și securității statelor europene direct implicate și, prin extensie, a tuturor statelor continentului și restului lumii ar crește.Este de altfel semnificativ că implicațiile pe care le-ar avea procesul modernizării au dus la apariția unor accentuate divergențe chiar în rîndurile țărilor N.A.T.O. Se știe că opinia publică și cercurile guvernamentale din R.F.G., țară care ar avea nemijlocit de suferit de pe urma eventualei folosiri a rachetelor modernizate, se pronunță pentru amînarea pînă în 1991—1992 a unei decizii în problema noilor sisteme de rachete, ca și pentru inițierea neîntîrziată de tratative cu țările membre ale Tratatului de la Varșovia, potrivit propunerii acestora, în vederea reducerii la niveluri paritare tot mai scăzute a tuturor rachetelor tactice staționate în Europa — poziție susținută, cu mici deosebiri de nuanță, de majoritatea țărilor alianței atlantice. în schimb, Statele Unite, sprijinite de Marea Britanie și, mai recent, de Franța, se opun categoric ideii tratativelor, afirmînd că problema armamentului rachetonuclear tactic „nu este negociabilă", iar denuclearizarea Europei — „inacceptabilă". Controversele create urmează a fi discutate la reuniunea la nivel înalt a N.A.T.O., programată la sfîrșîtul acestei luni, pe a cărei ordine de zi se află problema „strategiei globale" a alianței atlantice, în perspectiva viitorului apropiat și mai îndepărtat.Apare limpede că tendința unora din cercurile atlantice de cramponare cu orice preț de factorul „descurajării nucleare" sau de concepția „ripostei flexibile", care presupune folosirea în anumite împrejurări a armei nucleare, este în totală contradicție cu interesele fundamentale ale păcii, cu cerințele popoarelor, . ale opiniei publice de renunțare cu desăvîrșite la rachetele nucleare, indiferent de raza lor de acțiune.
GENTIILE DE PRESA 
i? - pe scurt

rawGermania, Helmut Kohl, a conferit la Bonn cu președintele guvernului spaniol, Felipe Gonzalez, președinte in exercițiu al Consiliului ministerial al Pieței comune. Au fost discutate in principal probleme privind C.E.E., precum și preconizata modernizare de către N.A.T.O. a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune.EXTINDEREA COLABORĂRII ÎNTRE TUNISIA ȘI TURCIA. Președintele Tunisiei, Zine El Abidine Ben Aii, l-a primit, în orașul Car- tagina, pe primul-ministru a) Turciei, Turgut Ozal. Au fost examinate aspecte ale relațiilor bilaterale și căile de extindere a colaborării dintre cele două țări. Premierul turc a condus delegația țării sale la lucrările* Comitetului comun tunisiano-turc.RESPINGERE. Guvernul Uruguayan a respins cererea unei între

Iată de ce, reafirmînd la ședința Comitetului Politic Executiv poziția României, care se pronunță ferm împotriva modernizării armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu toată tăria necesitatea ca N.A.T.O. să renunțe la orice hotărîri și măsuri pe linia modernizării acestor arme, țara noastră con- siderînd că trebuie să se acționeze cu hotărîre pentru începerea tratativelor în scopul eliminării lor definitive.Susținînd cu tărie acest deziderat, necesitatea înlăturării totale pînă în anul 2000 a tuturor armelor nucleare, organizațiile de masă și obștești din țara noastră reafirmă o opțiune fundamentală a poporului român. Apelurile din .aceste zile, care vin să se adauge marilor acțiuni de amplă rezonanță din. anii trecuți, se înscriu ca încă o dovadă a consecvenței cu care cetățenii patriei noastre socialiste, răspunzînd îndemnului secretarului general al partidului, înțeleg să acționeze în sprijinul marelui imperativ al dezarmării și păcii.în același spirit se înscrie și Apelul statelor participante la Tratatul de la Varșovia către statele membre ale Alianței nord-atlantice, transmis de Ministerul Afacerilor Externe al țării noastre reprezentanților diplomatici ai acestor din urmă state. în acest document se adresează N.A.T.O., în ajunul reuniunii sale la nivel înalt, chemarea de a se intensifica eforturile, dialogul politic pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, în primul rînd nucleare, pentru eliminarea tuturor armelor de distrugere în masă și reducerea substanțială a forțelor armate și armamentelor convenționale, precum și a cheltuielilor militare, pentru depășirea divizării Europei, prin desființarea concomitentă a celor două alianțe politico-mîlitare, pentru întărirea încrederii și adîn- cirea colaborării între state. Subli- niindu-se necesitatea de a se include în dialogul privind dezarmarea toate mijloacele de ducere a războiului rămase încă în afara acestui dialog, în Apel se reafirmă propunerea statelor participante la Tratatul de la Varșovia privind organizarea de negocieri separate asupra armamentului nuclear tactic și începerea neîntîrziată de consultări speciale în acest scop, și se evidențiază în mod deosebit cerința de a nu se întreprinde nici un pas care ar putea complica procesul negocierilor și ar da un nou impuls cursei înarmărilor, inclusiv sub pretextul modernizării.Mal mult ca oricînd, în actualele împrejurări ește necesar să se manifeste reținere, luciditate, să nu se precupețească nimic pentru a face să prevaleze rațiunea, judecata sănătoasă în vederea realizării de acorduri și înțelegeri larg cuprinzătoare, pe măsura speranțelor popoarelor. Demersurile și inițiativele perseverente ale României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, care își găsesc în aceste zile expresia în noile chemări la acțiune politică responsabilă, adresate în numele națiunii noastre socialiste, își au temeiurile solide în încrederea că, prin eforturile unite ale popoarelor, ale factorilor politici, ale forțelor sociale celor mai largi, este pe deplin posibil să se asigure înlăturarea primejdiei nucleare, să se impună o politică nouă, corespunzătoare idealurilor de dezvoltare pașnică ale tuturor națiunilor. Poporul român face, o dată mal mult, dovada abnegației și atașamentului său neabătut fată de aceste idealuri, dovada hotăririi sale de a fi mereu activ, așa cum arată secretarul general al partidului, în lupta pentru dezarmare și pace, pentru o lume a dreptății și egalității, fără arme și fără războaie.
Romulus CAPLESCU

prinderi britanice privind depozitarea în această țară a 600 de con- teinere cu reziduuri radioactive — a anunțat, la Montevideo, deputatul Partidului Colorado, de g'uver- nămint, Guillermo Stirling. El a precizat că solicitarea se referă la depozitarea „periculoasei încărcături", timp de 90 de zile, în portul Fray Bentos, situat la 300 km de Montevideo.„ENERGIA DE MÎINE". în Intervalul 17—22 septembrie se vor desfășura la Montreal lucrările celui de-al 14-lea congres al Conferinței Mondiale a Energiei, la care vor lua parte circa 3 000 de experți din țări de pe toate continentele. Organizat sub deviza „Energia de mîine", congresul va aborda problematica dezvoltării generale și a utilizării în scopuri pașnice a energiei sub trei aspecte — ecologic, economic și tehnologic.REALEGERE. Adunarea federală a R. F. Germania l-a reales pe Richard von Weizsăcker, pentru al doilea mandat de cinci ani, în funcția de președinte al R. F. Germania. Pentru Weizsăcker, care a fost candidat unic, au votat 86,2 la sută din deputați repre

BERLIN

încheierea convorbirilor la nivel înalt 
între R. D. Germană și R. P. PolonăBERLIN 23 (Agerpres). — Comunicatul dat publicității la încheierea convorbirilor de la Berlin, dintre Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, și Wojciech Jaruzelski, prim-secre- tar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, evidențiază dorința ambelor părți de a extinde relațiile bilate
Declarația „Grupului celor șase țări pentru pace 

și dezarmare”STOCKHOLM 23 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității cu ocazia celei de-a 5-a aniversări a „Inițiativei de pace a celor patru continente", conducătorii „Grupului celor șase țări pentru pace și dezarmare" — Suedia, India, Argentina, Mexic, Grecia și Tanzania — au cerut realizarea cît mai curînd posibil a unui acord privind interzicerea experimentării și utilizării tuturor armamentelor nucleare, indi
împotriva modernizării rachetelor cu rază scurtăBRUXELLES 23 (Agerpres). — într-o luare de poziție a reprezentanților partidelor socialiste și social- democrate din țările membre ale N.A.T.O.,. la o reuniune desfășurată la Bruxelles în problema rachetelor, se subliniază necesitatea inițierii de negocieri în domeniul rachetelor cu rază scurtă de acțiune, res- pingîndu-se ideea modernizării a- cestui sistem de arme. în document

Dezbatere antinucleară la BruxellesBRUXELLES 23 (Agerpres). — Un grup de femei din Japonia vor lua parte la o dezbatere antinucleară la Bruxelles pentru a trezi conștiința opiniei publice vest-europene în legătură cu ororile războiului nuclear, informează agenția KYODO. Dezbaterea va avea loc sub forma unui proces simulat, în cadrul căruia victimele bombelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki vor depune mărturie împotriva armelor nucleare. în cadrul manifestării vor fi discutate și dificultățile întîmpinate
ROMA

Consultări în vederea soluționării crizei de guvernROMA 23 (Agerpres). — în cea de-a doua zi a consultărilor sale vi- zind soluționarea crizei de guvern, președintele Republicii Italiene, Francesco Cossiga, a primit, marți, succesiv, delegațiile partidelor de- mocrat-creștin, comunist, socialist și ale altor forțe politice reprezentate în parlament.La încheierea convorbirilor, secre
Pentru desființarea 

neofasciste dinBONN 23 (Agerpres). — In localitatea vest-germană Woelfersheim a avut loc o amplă demonstrație de protest împotriva acțiunilor provocatoare ale organizației neofasciste D.V.U. Participanții la demonstrație au cerut desființarea tuturor organizațiilor neofasciste din R.F.G.BERLIN 23 (Agerpres). — Partidul Socialist Unit din Germania, Partidul Comunist German și Partidul Socialist Unit din Berlinul occidental au dat publicității un comunicat comun în care își exprimă îngrijorarea față de activizarea forțe-
----------------------------------------

Rezoluția Congresului alSANTIAGO DE CHILE 23 (Agerpres). — La Santiago de Chile a fost dată publicității rezoluția Congresului al XV-lea al P.C. din Chile, care s-a desfășurat în ilegalitate în perioada 10—14 mai. Documentul subliniază că principalul obiectiv al partidului îl constituie Înlăturarea dictaturii și restabilirea democrației în țară. Comuniștii chilieni se pro-
Întîlnire la nivel înalt a Pactului AndinBOGOTA 23 (Agerpres). — Definirea unei strategii de dezvoltare e- chilibrată și armonioasă a țărilor andine, pe baza intensificării cooperării, constituie obiectul întîlnirii la nivel înalt a Pactului Andin, programată să înceapă la 26 mai, în orașul columbian Cartagena — informează agenția Prensa Latina. Președinții celor cinci state membre — Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru 

zentînd Uniunea Creștin-Democra- tă. Uniunea Creștin-Socială, Partidul Liber-Democrat și Partidul Social-Democrat.UN NOU VIRUS LEGAT DE 
SIDA, care ar putea atinge pro
porții endemice, a fost pus in evi
dență la Centrul de epidemiologie 
din Puerto Rico. Denumit HTLV-1 și aparținînd familiei retrovirușilor, 
noul virus nu generează simptome- 
le cunoscute in cazurile tipice aso
ciate cu virusul HIV-1, mai cunos
cut. El provoacă debilitate muscula
ră, care poate degenera intr-o pa
ralizie totală a mușchilor și leuce
mie.DECLARAȚIE. Aflat într-o vizită la Stockholm, șeful Departamentului Afacerilor Externe al Elveției, Rene Feiber, a subliniat în cadrul unei conferințe de presă că STATELE UNITE INTENȚIONEAZĂ SA LANSEZE INTR-UN VII
TOR APROPIAT APROXIMATIV 10 MICI SATELIȚI ARTIFICIALI Al 
PAM1NTULUI. In cazul in care experimentul se va solda cu succes, in 
anii ’90 in spațiul circumterestru vor apărea sute de asemenea sateliți cu 
greutatea de pînă la 250 kg și mărimea intre 60 cm și 1,5 m. Valoarea 
upui satelit de acest fel, care va putea fi folosit în diferite domenii ale 
științei, tehnicii, dar și militare, va fi de la unu la opt milioane dolari. 
In paralel cu noile tipuri de sateliți, se proiectează și noi tipuri de ra
chete purtătoare.

rale pe diferite planuri, în Interesul celor două țări și popoare.Documentul subliniază că integritatea granițelor actuale, respectarea realităților teritorial-politice existente, neimixtiunea în treburile interne și respectarea normelor ge- neral-recunoscute ale dreptului internațional constituie condițiile necesare asigurării păcii și dezvoltării colaborării pe continentul european și în întreaga lume.

ferent de circumstanțe. Declarația prevede crearea, sub egida O.N.U., a unui sistem de verificare și control al respectării acordurilor de dezarmare, interzicerea armelor an- tisatelit, realizarea , unor acorduri vizînd interzicerea armelor chimice și nefolosirea încărcăturilor nucleare aparținînd armamentelor dezafectate pentru alte sisteme de armamente.
se cer, în același timp, negocieri vizînd reducerea tuturor categoriilor de arme nucleare tactice și arme nucleare ofensive. Se șjraga, de asemenea, atenția și se resping încercările de ase ocoli prevederile acordurilor privind eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune prin așa-numita modernizare a rachetelor nucleare tactice cu rază scurtă de acțiune.
de victimele bombardamentelor, cum ar fi cheltuielile medicale exorbitante, discriminările de ordin social etc. „După 44 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, armele nucleare nu sînt încă socotite ilegale de către jurisdicția Internațională", a declarat Shizuoka Takagi, una dintre femeile care vor lua parte la manifestare. Dezbaterea va avea loc sub egida organizației „Medicii lumii pentru preîn- tîmpinarea războiului nuclear".

tarul național al P.D.C., Arnaldo Forlani, a arătat că democrat-creș- tinii vor încerca să ajungă la „o solidaritate mai sigură" cu forțele politice cu care au format coaliția guvernamentală pentapartită demisionară.Consultările șefului statului italian continuă.
tuturor organizațiilor
R. F. Germanialor neonaziste din R.F.G. și din Berlinul occidental. Documentul menționează în acest sens că extremiștii de dreapta au acces în Parlamentul vest-berlinez și dețm locuri de deputați în diferite organe locale din R.F.G. — ceea ce le permite să folosească aceste organisme drept trambulină pentru a ajunge în Bundestag. Subiiniindu-se marele pericol pe care îl prezintă forțele extremiste de dreapta pentru cauza păcii, documentul arată că neonaziștii trec, totodată, la acțiuni fățișe împotriva organizațiilor democratice și a unor oameni cu vederi progresiste.
XV-lea al P.C. din Chilenunță pentru un candidat unic al stîngii la funcția supremă în stat în alegerile prezidențiale de anul acesta, pentru un program unic de acțiune al forțelor de opoziție din Chile. Documentul subliniază, totodată, necesitatea abandonării politicii actuale în sfera economiei naționale, lichidării șomajului și ridicării nivelului de trai al populației.

și Venezuela — vor dezbate, de a- semenea, problema datoriei externa a zonei andine, de peste 80 miliarde dolari, exodul de capital spre exterior, presiunile exercitate asupra lor de către organismele creditoare.Cu prilejul acestei reuniuni va fi marcată cea de-a 20-a aniversare a creării Pactului Andin.
țările neutre pot juca un rol deo- * 1 sebit de important în îmbunătă- . țirea relațiilor Est-Vest. în același timp, Elveția, a subliniat el, se I pronunță pentru intensificarea politicii externe a acestor state în I

CONVORBIRI CHINO-AMERI-CANE. Aflat în vizită la Washington, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 1 Populare a R.P. Chineze, Wan Li, a avut întrevederi cu Dan Quayle, | vicepreședinte al S.U.A., și cu Ja- I mes Baker, secretarul de stat american. S-a procedat, in acest cadru, la un schimb de opinii asupra dezvoltării relațiilor chino-americane și asupra principalelor probleme internaționale de interes reciproc.I ÎN GRECIA S-A DESCHIS ÎNI MOD OFICIAL CAMPANIA E-LECTORALA in perspectiva scrutinului legislativ ce va avea loc Ia ! 18 iuiiie. Potrivit noului sistemj proporțional simplu, majoritateaabsolută a mandatelor de deputat va putea fi obținută cu sprijinul a 46 la sută din alegători.CONTACTE INTEROCCIDEN- TALE. Cancelarul federal al R.F.

vederea îmbunătățirii climatului |general din Europa.DATORIA EXTERNA A AUS-, TRALIEI. Potrivit statisticilor, da- 1 toria externă brută a Australiei s-a > ridicat la 121,2 miliarde dolari australieni (aproape 96,96 miliarde |dolari) la sfîrșitul lunii decembrie 1988. în cadrul unei reuniuni or- | ganizate de Consiliul consultativ ]pentru planificare economică, s-a exprimat un consens general că ■nivelul datoriei externe a Australiei ar putea deveni din nou o problemă uriașă dacă situația econo- ■ mică continuă să se înrăutățească în următoarele 12—18 luni.

CENTENAR
PARIS 23 (Agerpres). — Asocia

ția de prietenie Franța-România, în 
colaborare cu secția de limbă româ
nă a Facultății de Litere Bordeaux 
III, a organizat, la Ateneul munici
pal din Bordeaux, o seară culturală 
pentru a marca centenarul Emines- 
cu. Cu acest prilej, s-a vorbit des
pre rolul poetului în cultura româ
nă și au fost recitate poezii din 
opera sa în limbile română și fran
ceză. Totodată, a fost proiectat un 
film de scurt metraj dedicat poetu
lui nostru național, primit cu căl
dură de asistență.

ULAN-BATOR 23 (Agerpres). — 
Sub egida Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Mongolă, la Ulan Bator a

In favoarea intensificării cooperării interafricaneHARARE 23 (Agerpres). — La Harare este programată să se desfășoare, între 29 mai și 1 iunie, cea de-a IX-a conferință a miniștrilor industriei din țările africane, s-a a- nunțat la sediul din Addis Abeba al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa (C.E.A.). întîlnirea are ca scop pregătirea unei poziții africane comune în perspectiva celei de-a VIII-a conferințe generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO). Participanții vor examina, de asemenea, punerea în aplicare a pro
ORIENTUL MIJLOCIU
• Consultări in Consiliul de Securitate al O.N.U. • Convor

biri la LondraNAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — In Consiliul de Securitate al O.N.U. au avut loc noi consultări cu ușile închise, in cadrul cărora a fost examinată situația din Orientul Mijlociu. în cursul consultărilor, delegația Statelor Unite s-a opus a- doptării de către consiliu a unei declarații prevăzînd — în spiritul rezoluției din 20 aprilie a.c. a Adunării Generale a O.N.U. — măsuri în vederea asigurării protecției locuitorilor din teritoriile palestiniene ocupate, relatează agenția T.A.S.S.într-o declarație făcută presei, președintele în exercițiu al Consiliului de Securitate a arătat că proiectul de declarație elaborat în numele membrilor consiliului a fost respins de delegația americană, toți ceilalți membri ai acestui organism fiind gata să-1 susțină.LONDRA 23 (Agerpres). — Aflat la Londra într-o vizită oficială, primul-ministru al Israelului, Yitzhak Shamir, a avut o Întrevedere cu primul-ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher. Cei doi șefi de guvern au analizat diverse aspecte ale problemei Orientului Mijlociu și ale situației din teritoriile arabe o-
Precizări privind poziția S.U.A. în problemele regiuniiWASHINGTON 23 (Agerpres). — Secretarul de stat al S.U.A., James Baker, a rostit la Washington o cU- vintare în care a enunțat „principiile de bază" care, în opinia Administrației Bush, ar putea sta la baza unei soluționări pe cale pașnică a conflictului din Orientul Mijlociu — relatează Buletinul de știri al Casei Albe. Negocierile privind soluționarea globală a situației din zonă — a arătat James Baker — trebuie să se desfășoare în baza rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate al O.N.U., a recunoașterii Israelului și a altor state din regiune și a drepturilor palestinienilor. El s-a pronunțat pentru negocieri directe „în cursul cărora toate părțile ar avea posibilitatea de a stabili contacte directe între ele". în context, vorbitorul a adăugat că în această direcție ar fi utilă organizarea și desfășurarea în mod corespunzător a unei conferințe internaționale care, însă, nu

Situația dinKABUL 23 (Agerpres). — în urma tirului declanșat în ultimele două zile de forțele opoziției armate a- supra orașului Jalalabad s-au înregistrat victime în rîndurile populației civile și distrugeri în diferite cartiere ale orașului. Artileria forțelor guvernamentale a ripostat.
COREEA DE SUD

Campanie de proteste față de prezența militarilor
americaniSEUL 23 (Agerpres). — Studenții sud-coreeni au început o campanie de proteste față de prezența in Coreea de Sud a circa 43 000 militari americani. în 23 centre universitare se vor organiza timp de o săptămînă mitinguri și demonstrații în legătură cu prezența militarilor americani, precum și în favoarea democratizării vieții politice. Poliția a intervenit operind arestări.Pe de altă parte, după cum se

Un raport al „Fundației Ford" relevă

Condițiile precare de existenta 
a milioane de americani

Administrația S.U.A. trebuie să 
adopte măsuri urgente pentru a 
preveni înrăutățirea situației, deja 
foarte gravă, a unor cetățeni ameri
cani, au subliniat participanții la 
o conferință organizată la Wa
shington de „Fundația Ford". Fun
dația a efectuat, timp de trei ani, 
un studiu asupra condițiilor de viață 
a diferite categorii de americani, 
ale cărui concluzii au fost prezen
tate conferinței. In raport se arată 
că 12 milioane de copii din S.U.A. 
trăiesc în familii care nu pot să le 
asigure condițiile minime de trai. 
Aproximativ 3,3 milioane de copii 
trăiesc singuri cu mamele lor, care 
nu-și pot asigura nici existența lor, 
nici a copiilor lor.

EMINES CU
avut loc o manifestare culturali 
dedicată centenarului Eminescu. 
Despre importanța evenimentului 
au vorbit D. Garmaa, vicepre
ședintele Uniunii Scriitorilor 
mongoli.

Au fost recitate poezii ale ma
relui nostru poet in limba română 
și traduse în limba mongoli. Au 
fost audiate cîntece pe versurile 
lui Eminescu.

Cu această ocazie a fost organi
zată și o expoziție de fotografii 
dedicată evenimentului aniversat.

La postul de radio din Ulan 
Bator a fost difuzată o emisiune 
specială, cuprinzînd recitaluri din 
lirica eminesciană.

gramului continental de refacere e- conomică, precum șl un memorandum african privind dezvoltarea industrială. Programe privind cooperarea la nivel subregional și studierea unui raport referitor la propunerea de creare a unui fond african de dezvoltare industrială se află pe agenda conferinței ministeriale, care este precedată de o reuniune la nivel de experți, în curs de desfășurare, între 22 și 26 mai, tot în capitala Republicii Zimbabwe, transmite agenția PANA.

și Washingtoncupate și propunerile premierului îsraelian privind organizarea de a- legeri în Cisiordania și Gaza, informează agențiile de presă.în cursul convorbirilor, părțile nu au putut ajunge Ia un punct de vedere unitar în principalele probleme referitoare la reglementarea situației din Orientul Mijlociu, relevă agenția T.A.S.S. După părerea guvernului britanic, precizează B.B.C., citat de T.A.S.S., pentru a se ajunge la pace în această zonă. Israelul trebuie să Înceapă negocieri directe cu reprezentanții Organizației pentru Eliberarea Palestinei și să înceteze ocuparea teritoriilor arabe.WASHINGTON 23 (Agerpres). — Aflat In vizită la Washington, ministrul israelian al apărării, Yitzhak Rabin, a avut o întrevedere cu secretarul de stat, James Baker. în cursul vizitei sale în S.U.A., ministrul israelian va fi primit de președintele George Bush, cu care va aborda — potrivit purtătorului de cuvînt al Casei Albe — relațiile dintre cele două țări și probleme privind Orientul Mijlociu.
trebuie să se substituie negocierilor directe. în opinia Administrației americane, este necesară o perioadă de tranziție pentru evaluarea acțiunilor fiecăreia dintre părțile Implicate în conflict. Nici S.U.A., nici oricare altă parte, a arătat secretarul de stat, nu trebuie să impună rezultatul acestor negocieri. „Statele Unite — a menționat el — nu sprijină anexarea sau controlul israelian permanent asupra Cisiordaniel sau sectorului Gaza și nici crearea unui stat palestinian independent". „O cale de mijloc rezonabilă ar fi autoguvernarea pentru palestinieni intr-o manieră acceptabilă acestora, Israelului și Iordaniei".în cuvîntarea sa, secretarul de stat american a subliniat totodată că este timpul ca Israelul să renunțe o dată pentru totdeauna la viziunea nerealistă a „Marelui Israel" — relevă Buletinul de știri al Casei Albe.
Afganistanprovocînd pierderi însemnate detașamentelor opoziției.Tiruri de artilerie asupra unor localități au mai fost înregistrate șl In provinciile Kunduz, Herat, Kandahar șl altele, relatează agenția Bakhtar, citată de T.A.S.S»

In țarăanunță din capitala Coreei de Sud, peste 30 000 de cetățeni sud-coreeni — studenți, muncitori, țărani veniți din diverse zone ale țării — au luat parte la o adunare pentru a comemora revolta populară de la Kwangju de acum nouă ani. Demonstrația a continuat seria acțiunilor organizate de-a lungul a mai multor zile în memoria celor peste 200 de victime făcute de forțele da represiune în anul 1980.

Raportul se referă, de asemenea, 
la situația cetățenilor americani 
vîrstnici, relevînd că în prezent a- 
proximativ 3,5 milioane de pensio
nari trăiesc din venituri situate sub 
limita oficială a sărăciei. Majorita
tea dintre aceștia nu-și pot permite 
plata asistenței medicale necesare.

Autorii raportului consideră că 
sistemul special de asigurare din 
S.U.A. — ale cărui principale ele
mente au fost elaborate in cursul 
„marii crize economice" din anii ’30 
— nu mai răspunde cerințelor ac
tuale. Ei au solicitat Administrației 
Bush să acorde fonduri suplimen
tare in valoare de 29 miliarde dolari 
pentru a îmbunătăți situația ameri- 
catjjlor ce trăiesc în condiții mate
riale precare.
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