
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul JamaicăiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, pe Glaister G. Duncan, ambasadorul Jamaicăi la București, in legătură cu încheierea misiunii sale in țara noastră.

în timpul întrevederii au fost relevate relațiile statornicite între România și Jamaica și s-a exprimat dorința de a se acționa pentru adîn- cirea și dezvoltarea lor în continuare, in interesul reciproc, al cauzei progresului și păcii in lume.
Ambasadorul a exprimat calda mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu, Consiliului de Stat și guvernului român pentru sprijinul acordat in îndeplinirea misiunii sale in România.
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ÎNFĂPTUIREA PLANULUI
Oamenii muncii din alte unități agricole raportează obținerea unor mari producții medii de orz la hectar

prima sarcină de partid a comunistului TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU„Să facem astfel incit și in industrie și în agricultură, și în celelalte sectoare de activitate să obținem în acest an cele mai bune rezultate și cele mai bune producții'*.  O vibrantă chemare patriotică adresată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU de la tribuna Plenarei C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c. clasei muncitoare, țărănimii muncitoare, intelectualității, întregului nostru popor. A- dresată, de asemenea, organelor și organizațiilor de partid, chemate să asigure în acest scop dinamizarea e- forturilor in toate sectoarele, perfecționarea in continuare a stilului și metodelor de muncă.Așadar, in viziunea secretarului general al partidului, ecuația obținerii celor mai bune rezultate în anul aniversării actului istoric din august 1944 și al desfășurării Congresului al XIV-lea al partidului are în vedere în mod deosebit doi termeni : angajarea exemplară a eforturilor întregului popor în lupta pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și perfecționarea in continuare a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid.Ce rezultă la o analiză mai a- tentă a celor doi termeni ai „ecuației" ? Existența unei relații dialectice, pe care secretarul general al partidului, o argumentează cu toată claritatea, între perfecționarea neîncetată a conducerii politice de către organele și organizațiile de partid și capacitatea de a dinamiza, pe această bază, energia comuniștilor, a întregului popor in lupta pentru îndeplinirea sarcinilor de plan.Una din formele muncii politico- organizatorice, folosită intens în acest scop, o reprezintă, fără îndoială, angajarea comuniștilor pe bază de sarcini concrete, de partid, in realizarea obiectivelor economice și politice ale unităților din industrie, agricultură, cercetare științifică, din toate sectoarele de activitate. Stabilirea de sarcini concrete pentru comuniști în domeniul economic, organizatoric și politico-educativ nu este o cerință benevolă, ci reprezintă o importantă normă statutară.Viața arată — mărturie stau rezultatele obținute pînă în prezent în
CLUJ-NAPOCA : Tehnologii 

de mare eficiențăPentru realizarea la un înalt nivel tehnic și calitativ a mașinilor și utilajelor destinate dezvoltării și modernizării sectoarelor energetic, metalurgic, minier, naval, petrolier și altele, la Combinatul de Utilaj Greu din Cluj-Napoca se pune un accent deosebit pe introducerea și extinderea tehnologiilor moderne. Astfel, specialiștii combinatului. în colaborare cu colective din institute de cercetare științifică de profil și din invățămîn- tul superior, au aplicat, între altele, o nouă tehnologie de prelucrare a reperelor de la turbinele de abur pe mașini cu comandă numerică, o tehnologie de control nedistructiv automat, prin metodă radioscopică a unor produse. De asemenea, s-a trecut la aplicarea

NATURA
- ocrotită de lege, 

apărată de fiecare cetățean

în țara noastră, grija pentru conservarea, ameliorarea și utilizarea deplină a pămîntului este unul din obiectivele de bază ale politicii partidului și statului, existînd de multă vreme un cadru legislativ riguros privind protecția pămîntului și a mediului înconjurător.în urmă cu doi ani, ziarul „Scînteia", relata, in articolul intitulat „Si petrol, și griu !“, o serie de constatări făcute într-o întinsă zonă din Cîmpia Română. Itinerarul de atunci cuprindea cîmpurile petrolifere unde își desfășoară activitatea schelele de foraj și extracție Chitila, Bălăria, Clejani, Poeni și Videle. Se semnalau situații ce evidențiau abateri de la obligațiile legale, inconsecvență în domeniul recondiționării terenurilor degradate. în discuțiile cu oameni de la sonde, cu unele cadre de conducere, care, sub o formă sau alta, mai direct sau implicit, recunoșteau înrădăcinarea ideii atît de dăunătoare că pămîntul rabdă orice, se făceau unele promisiuni de îmbunătățire a activității în acest domeniu.
Cu seriozitate, cu respect 

pentru pămint. Zilele trecute am revenit pe același traseu pentru a consemna efectul aplicării măsurilor stabilite în urmă cu doi ani. Timp de trei zile am avut posibilitatea să vedem un mare număr de sonde și să discutăm cu numeroși oameni ai muncii din petrol, agricultură și factori de conducere de la o serie de unități și instituții implicate.Sint, acum, suficiente dovezi că atunci cînd se lucrează cu spirit de răspundere, cînd se veghează la a- plicarea strictă a legii, cînd conducerile de schele petroliere și de brigăzi acționează pentru aplicarea măsurilor adoptate se pot face lucruri bune, se poate produce și griu, și petrol. Iată ce s-a întreprins la Schela Clejani, care are în componența sa șase brigăzi ce își desfășoară activitatea pe un larg teritoriu. La multe puncte de lucru s-au aplicat o serie de măsuri ce permit o exploatare eficientă a sondelor și, in același timp, o păstrare bună a pămîntului. Prezentăm succint cite- va din acțiunile aplicate la o serie de brigăzi :
0 sondele sînt împrejmuite cu diguri de pămint pentru evitarea deversării țițeiului și a apei sărate în zonele din jur ;® drumurile de acces sint realizate pe dale de beton și sint marcate cu garduri din țeavă și cabluri provenite din recuperări ;• se află în curs de generalizare 

toate sectoarele economico-sociale— că organele și organizațiile de partid au asigurat și asigură funcționarea în bune condiții a acestui mecanism, eficiența acestei norme statutare, a acestei strategii a partidului în valorificarea superioară a forțelor sale.A obține în acest an cele mai bune rezultate in industrie, in agricultură, în toate sectoarele de activitate— așa cum cere secretarul general al partidului — necesită, pe lingă perfecționările de ordin general in activitatea de organizare și conducere economică, și reevaluarea modulul de gindire și de repartizare a sarcinilor încredințate comuniștilor. De ce se impune acest lucru ? Un sondaj efectuat într-o organizație de bază dintr-o importantă întreprindere argeșeană ne-a dezvăluit următoarele date : 50 la sută din comuniști aveau sarcini de partid care se identificau, pînă la contopire totală, cu sarcinile de serviciu ; 15 la sută aveau sarcini de partid strict uzuale (de pildă, să scrie articole la gazeta de perete etc.) ; 10 la sută aveau efectiv sarcini creative, care le solicitau participarea la soluționarea unor -probleme importante legate de activitatea economică, de progresul tehnic, de organizarea și modernizarea producției ; 25 la sută nu aveau nici o sarcină concretă. Iar secretarul biroului organizației de bază explica această situație în felul următor : „Avem o organizație mare. E greu să găsim pentru fiecare comunist numai sarcini potrivite. E greu chiar să stabilim pentru fiecare cite o sarcină concretă. Ar trebui să ținem o adevărată contabilitate".Argumentele interlocutorului — care pot sau nu să fie acceptate — au însă meritul de a releva faptul că nu pretutindeni se face efortul necesar pentru conceperea și repartizarea 'de sarcini de partid tuturor comuniștilor. Ce este și ce trebuie să fie sarcina de partid ? Ea șe cere să fie in primul rind un mod de a-I angaja concret pe comunist, in funcție de capacitatea lui politică și profesională, la soluționarea unei probleme, de a-i solicita propriile eforturi in perfecționarea activității generale a colectivului din care face parte sau a vie- 

unei tehnologii de așchiere, avînd ca efect reducerea cheltuielilor materiale și a consumului de energie electrică. De remarcat sînt și tehnologiile și procedeele noi aplicate în sectoarele calde ale combinatului, ca de exemplu folosirea energiei microundelor la turnătorie, a tehnologiei pentru obținerea unor piese din fontă refractară cu grafit nodular, a cilindrilor pentru laminoare, a boghiurilor de vagoane și cele pentru elaborarea unor noi mărci de oțeluri de calitate. Aceste tehnologii au permis asimilarea în fabricație, într-o perioadă mai scurtă de timp, a unor noi produse cu performanțe superioare. (Marin Oprea).Eoto : Sandu Cristian

Revenind intr-o zonă unde se poate 

produce și petrol, și griu

0 „înțelegere" care păgubește 
pămîntul și oameniiconstrucția din dale a platformelor în formă de careu inelar care elimină posibilitatea infestării terenurilor agricole ;• s-au organizat formații specializate pentru intervenții operative la sonde in vederea evitării degradării suprafețelor agricole ;• la fiecare brigadă, o echipă dotată cu echipamentul necesar efectuează recondiționarea terenurilor agrosilvice.Merită a fi reținute rezultatele obținute de brigăzile nr. 1 și 5. care au dovedit preocupare pentru aplicarea acestor măsuri.

irigații cu... țiței. In con' trast cu aceste bune realizări este situația deplorabilă, menținută de mai multi ani, care trădează lipsa responsabilității de la brigada nr. 2 din zona Bulbucata. Aici aveam să 

ții organizației de partid. A porni de la o asemenea cerință la stabilirea sarcinilor de partid înseamnă a avea posibilități nelimitate de a conferi acestora toate dimensiunile posibile. Atît cantitativ, cit și calitativ. De la angajarea comunistului la îndeplinirea unei sarcini, curente (scrierea unui articol la gazeta de perete, pregătirea unui tînăr pentru primirea in partid — ca să ne referim la exemple din această categorie) pînă la antrenarea lui în soluționarea unei probleme de perspectivă privind modernizarea producției, promovarea exportului, sporirea rentabilității etc.Creșterea complexității problemelor cu care se confruntă acum colectivele de muncă din industrie, a- gricultură, cercetare științifică, în special in ce privește promovarea progresului tehnic și a unei înalte eficiențe economice — și în a căror soluționare organizațiile de partid au misiunea de a fi factor dinamizator, de a conecta și uni pentru realizarea acestui obiectiv 

auzim replica unui șef adjunct de brigadă :— Uneori sintem forțați de împrejurări să poluăm pămîntul. Avem și noi greutățile noastre : se sparg țevile, vidanjele nu funcționează cum trebuie și multe alte necazuri.E o formulă care ar vrea să justifice poluarea pămintului. abaterile de la obligațiile legale, să apere o stare de neglijență.Pe o vale, vacile încearcă să mal apuce cîte un fir de iarbă curat. Practic, nu mai au unde să pască, fiindcă totul este aproape înecat in țiței. Pă- minturi sterpe, pe altele a crescut stuful, iar unele culturi însămînțate în această primăvară cu griu, mazăre, ricin sau floarea-soarelui sînt arse de apa sărată ce s-a scurs din abundentă sau de țițeiul revărsat din plin.Ne adresăm directorului adjunct al 

cele mai bune forțe — solicită, de asemenea, asigurarea unei folosiri judicioase a tuturor posibilităților de care dispun organizațiile de partid. Un secretar de partid dintr-o întreprindere din municipiul Sibiu — întreprinderea Mecanică — spunea că ori de cite ori unitatea se confruntă cu probleme deosebite sînt reunite colectivele de comuniști care discută și analizează soluțiile, iar în funcție de eficiența acestora primesc sarcina să se ocupe de rezolvarea lor cei care au avut cele mai multe argumente in favoare.Acordarea de sarcini de partid unui colectiv de comuniști răspunde in momentul de față atit principiului democratic de abordare a modului de rezolvare a diferitelor probleme, cît și realităților complexe din viața economică a unităților, care a- testă faptul că, astăzi, soluționarea unor probleme necesită concentrări de forțe pluridisciplinare care să imbine experiența specialistului cu
(Continuare in pag. a Il-a)

Schelei Clejani, inginerul Eugen Cristescu :— Cum este posibil ca într-un loc, de pildă la brigada nr. 1, să aplicați măsurile stabilite pentru protecția pămîntului, iar aici să ignorați obligațiile legale ?— Facem eforturi stăruitoare pentru ca sondele să funcționeze corespunzător. Este adevărat, lucrurile se desfășoară destul de greu. Ne confruntăm cu o serie de probleme ce țin de fiabilitatea echipamentelor și calitatea unor materiale, dar și de atitudini de indisciplină care afectează atît realizarea sarcinilor de producție, cit și păstrarea in bune condiții a terenurilor agricole. Am întreprins o serie de acțiuni pentru a preîntimpina poluarea pămintului. Este un început timid.Se vorbește de timiditate, în formule cu sensuri imprecise, voalate, cî.id de fapt ar trebui spus limpede că nu s-a acționat cu responsabilitate. Nu au acționat lucrătorii de Ia brigadă, nu a acționat conducerea schelei, nu a acționat Trustul petrolului, iar în acest timp pămîntul este poluat nestingherit și infestat pentru mulți ani datorită lipsei de răspundere a acestor factori.
Cînd proprietarii pămin

tului acceptă micile favoruri. Terenurile agricole din zona Bulbucata aparțin Fermei „Pâsteur" și C.A.P. Bulbucata. Ce au întreprins
(Continuare în pag. a IlI-a)

Intr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, cooperatorii și mecanizatorii din Cooperativa Agricolă de Producție Băilești, județul Dolj, raportează cu deosebită satisfacție că au încheiat recoltatul orzului pentru consum, de pe cele 400 ha, și au obținut, în medie, Ia hectar 8 910 kg.Organizîndu-ne exemplar întreaga activitate se spune în telegramă — paralel cu recoltatul, am transportat la bazele de_ recepție întreaga producție obținută. în spiritul orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, date la fața locului cu prilejul recentei vizite de lucru in unitatea noastră, urgentăm finalizarea eliberării terenului, executarea arăturilor și însămîn- țarea culturilor duble și succesive, gospodărind astfel cu randament maxim fiecare palmă de pămint.Animați de hotărîrea fermă, de dorința fierbinte de a înfăptui cu pasiune comunistă, cu devotament indicațiile și orientările dumneavoastră, am luat toate măsurile organizatorice și tehnice pentru declanșarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a recoltării griului. Ia care estimăm niveluri superioare celor din anii precedenți, respectiv de peste 7 000 kg la hectar, pe cele 1 240 ha.Cu toții, cei ce muncim și trăim aici, sintem conștienți că de răspunderea, pasiunea și abnegația cu care muncim depind bunăstarea noastră, veniturile cooperatorilor, ale tuturor oamenilor muncii. Mobilizați puternic de prezența dumneavoastră în mijlocul nostru, de măsurile privind majorarea retribuției in natură a membrilor cooperatori, vă asigurăm că, sub conducerea organizației de partid, în frunte cu comuniștii, vom acționa fără preget, în climatul înaltei responsabilități revoluționare, de ordine și disciplină, pentru a situa cooperativa noastră pe un loc fruntaș pe țară în marea competiție cu toți cei ce-și desfășoară activitatea in agricultură.în telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii din Cooperativa Agricolă de Producție Cazasu, județul Brăila, raportează că in ziua de 19 iunie au încheiat recoltatul orzului pe întreaga suprafață, obținind o producție de 8 000 kg la hectar, cu 800 kg peste plan.Puternic mobilizați de indicațiile și sarcinile date de dumneavoastră cu prilejul vizitelor de lucru
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TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de Comitetul foștilor luptători și veteranilor de război împotriva fascismului
Mult iubite și stimate to

varășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, președin
tele Frontului Democrației și Uni
tății socialisteAsemenea întregului popor român, foștii luptători și veteranii de război împotriva fascismului au aflat, prin intermediul mijloacelor de presă din țara noastră, despre manifestările net fasciste, antiso- cialiste, revizioniste și antiromâ- nești ce au avut loc la Budapesta în ziua de 16 iunie 1989.In numele tuturor celor care au înfruntat închisorile și lagărele in anii regimului burghezo-moșieresc pentru activitatea lor revoluționară, patriotică, antifascistă, al celor ce au singerat pe cimpul de luptă pentru zdrobirea horthyștilor și hi- tleriștilor și eliberarea de ciuma brună a României, Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, în numele memoriei tovarășilor noștri care au făcut supremul sacrificiu pentru ca popoarele să poată trăi in pace și bună înțelegere în țările lor — intregi, libere și independente —, înfierăm cu toată indignarea toleranța cercurilor ungare care au facilitat asemenea manifestări și condamnăm cu tărie aceste acțiuni intolerabile.Experiența îndelungată pe care numeroșii noștri ani de muncă, luptă și viață au decantat-o ne dă convingerea că asemenea manifestări fac un grav deserviciu popoarelor in general, cauzei socialismului și păcii, însuși poporului ungar și orinduirii socialiste din patria sa.Cu mihnire și revoltă am aflat' că cercurile reacționare maghiare au folosit acest prilej pentru a organiza manifestări deschise cu 

in unități agricole de stat și cooperatiste din județe din sudul țării — se arată in telegramă — am pregătit temeinic campania de recoltare a griului, la care vom obține producții la fel de bune ca la orz. iar in prezent acționăm cu toate forțele la semănatul culturilor duble și succesive, întreținerea culturilor de porumb, floarea-soarelui și sfecla de zahăr, la strîn- gerea furajelor.Sintem ferm hotăriți să răspundem cu fapte demne de muncă, cu producții-record la toate culturile, grijii permanente pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, o purtați dezvoltării și modernizării agriculturii, înfloririi multilaterale a tuturor localităților patriei, ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Ne angajăm să nu ne precupețim eforturile pentru ca in 1989 unitatea noastră să realizeze cele mai mari producții, asigurind astfel condiții pentru a obține inal- tul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".Oamenii muncii din cadrul Unității Agroindustriale Brăila au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă in care raportează terminarea recoltării orzului pe intreaga suprafață cultivată, obținerea uneî recolte de 8 560 kg la hectar și depășirea producției medii planificate.în prezent acționăm cu toate forțele, intr-un climat de ordine și disciplină — se arată in telegramă — pentru a se realiza cu operativitate eliberatul terenului de paie, executarea arăturilor, pregătirea patului germinativ și însă- mînțarea culturilor duble și succesive, folosind astfel cu maximum de randament fiecare metru pătrat de pămint.în lumina sarcinilor șl indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, am luat toate măsurile necesare pentru a asigura desfășurarea în cele mai bune condiții a campaniei de recoltare a griului, cultură cerealieră la care estimăm producții la nivelul celor realizate la orz.Adresindu-vă încă o dată vii mulțumiri și profundă recunoștință pentru grija statornică ce o purtați dezvoltării impetuoase a tuturor județelor patriei, ne angajăm să acționăm cu toată hotărîrea pentru a realiza în acest an cele mai mari recolte din istoria uni

caracter antiromânesc, cu participarea unor elemente declasate, legionare, fasciste care și-au găsit adăpost și azil in Ungaria sau venite din alte țări.Ca oameni prin glasul cărora vorbește istoria luptei împotriva fascismului, vă adresăm rugămintea fierbinte de a cere conducerii Republicii Populare Ungare să ia măsurile ce se impun pentru a înceta orice amestec în treburile interne ale României, să izgonească asemenea elemente declasate care s-au încadrat cu zel diabolic in manifestările dușmănoase de la Budapesta din 16 iunie a.c. Noi știm că aceste elemente au fugit din. țară de mînia poporului român pentru crimele săvîrșite și nu se pot împăca la gîndul că România a urcat și urcă trepte tot mai inalte spre culmile civilizației socialiste și comuniste, îndeosebi in anii inaugurați de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, de cind in fruntea partidului și a țării ați fost ales dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Am dori ca guvernul ungar să-și întrebe compatrioții de virsta noastră, iar tinerii din Ungaria să-și întrebe părinții și să se uite- in ochii lor cind aceștia le răspund : ce înseamnă cei peste 42 000 de români morți pentru eliberarea patriei lor, cit a valorat ajutorul in alimente, îmbrăcăminte și protecție pe care l-au primit atunci, in timpul războiului, din partea armatei române, și să mai întrebe poporul ungar cine altul decit poporul român a trecut cu vederea atrocitățile săvîrșite de trupele și administrația horthystă în teritoriul din nord-vestul României, smuls samavolnic de Hitler din granițele lui firești și predat acolitului său Horthy ? Răspunsul cinstit 

tății, aducindu-ne astfel contribuția la creșterea continuă a producției agricole a țării, la ridicarea nivelmui de bunăstare al întregului nostru popor.într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, oamenii muncii din întreprinderea Agricolă de Stat Albești, județul Constanța, raportează că au încheiat recoltatul orzului pe întreaga suprafață de 400 hectare șl au livrat unităților contractante intreaga cantitate de 3 44J tone, oo- ținind astfel o producție medie de 8 590 kg orz la hectar.In prezent, se arată in telegramă, acționăm cu toate forțele pentru insămințarea intregii suprafețe eliberate după orz cu porumb boabe și legume, efectuarea Ia un înalt nivel calitativ a lucrărilor de întreținere a culturilor prăsitoare, strângerea și depozitarea furajelor și pregătirea temeinică a recoltării griului, unde estimăm o producție bună, pe care sintem pregătiți să o stringem, așa cum este stabilit prin decretul Consiliului de Stat, in 7—8 zile.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu pasiune și dăruire revoluționară pentru a obține in cinstea celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională și a Congresului al XIV-lea al partidului realizări remarcabile in toate domeniile.în telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în numele comuniștilor, al cooperatorilor, mecanizatorilor și specialiștilor care își desfășoară activitatea in Cooperativa Agricolă de Producție Pecineaga, județul Constanța, se anunță încheierea recoltatului pe cele 800 hectare cultivate cu orz și obținerea unei producții medii de 8 533 kg orz Ia hectar.In spiritul indicațiilor ș! orientărilor ce ni le-ați dat — subliniază telegrama — acționăm pentru insămințarea întregii suprafețe eliberate cu porumb și legume, efectuarea lucrărilor de întreținere a culturilor, stringerea și depozitarea corespunzătoare a linurilor și ne pregătim pentru recoltarea griului pe întreaga suprafață cultivată.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, de angajamentul nostru solemn de a face tot ce depinde de noi pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor ce ne revin din hotăririle de partid și de stat, a obiectivelor noii revoluții agrare.

ar trebui să-i facă pe vecinii noștri să-și dea seama că la binele ce li s-a făcut nu trebuie să răspundă cu răul. Noi, atunci, am ridicat brațul în numele rațiunii, împotriva nedreptății, acum ridicăm glasul tot în numele rațiunii și tot împotriva uneltirilor anticomuniste, antiromânești, fasciste din Ungaria.Ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că atît timp cit vom trăi vom mill- 1 ta neobosit pentru popularizarea glorioasei istorii a partidului și poporului nostru, pentru înfăptuirea intregii politici interne și externe al cărei ctitor și strateg genial sîn- teți dumneavoastră, Erou între eroii neamului românesc, personalitate de excepție a lumii contemporane.Vă asigurăm pe dumneavoastră, o asigurăm pe stimata tovarășa Elena Ceaușescu că nu avem țel mai presus decit servirea cu devotament și abnegație revoluționară, patriotică a cauzei poporului și partidului nostru, a independenței, integrității și suveranității patriei ' noastre dragi și eterne — România socialistă și comunistă.întimpinarea celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și a celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român va însemna și pentru noi, cei mai vîrstnici ostași ai partidului și ai țării, prilej minunat de a ne înrola cu toată hotărîrea îndeosebi în activitatea cetățenească și educativă ce se desfășoară sub conducerea organizațiilor de partid in localități și cartiere, pentru formarea omului nou, luptător conștient și activ pentru dezvoltarea economico-socială a patriei noastre, pentru bunăstarea și fericirea întregului nostru popor. ,
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ARGUMENTE PENTRU EXTINDEREA
EXPERIENȚELOR VALOROASE

Puternica dezvoltare a industriei constructoare de mașini a municipiului Brașov a determinat, așa cum era și firesc, crearea unor mari și moderne capacități de producție în domeniul sectoarelor calde, care cuprind toate secțiile de turnare a pieselor din oțel, fontă și neferoase, precum și cele de forjă și tratamente termice existente in unitățile industriale. Cit de puternice sînt aceste capacități reiese și din faptul că la ora actuală Brașovul asigură circa 14 la sută din producția de piese turnate și forjate a țării. Dar nu atit cantitatea de piese contează, ci, mai ales, structura și complexitatea pieselor pe care aceste sectoare le realizează. Astfel, peste 65 la sută din volumul pieselor turnate în țară din fontă cu grafit nodular — care înlocuiește cu succes oțelul — se realizează în

turnătoriile municipiului Brașov. Și incă un amănunt : mai bine de 24 la sută din producția de piese turnate din oțel și 30 la sută din cea de piese de fontă realizate la Brașov sînt destinate unor produse care se finalizează în alte județe.Se poate vorbi deci de o adevărată tradiție a unităților din municipiul Brașov in tehnica și tehnologia sectoarelor calde. O tradiție care se înnoiește și se îmbogățește permanent. Cum se acționează pentru promovarea progresului tehnic în sectoarele calde, pentru aplicarea unor măsuri cuprinse in programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție ? Iată tema sondajului nostru de azi.

CAMPANIA agricola de vară
la cel mai înalt nivel de organizare!

Recent, ziarul nostru a publicat o amplă relatare despre experimentarea — la turnătoria de fontă nr. 1 a întreprinderii de autocamioane — a unei noi tehnologii : turnarea în forme vidate a blocului motor pentru autocamioane, cea mai complexă piesă turnată prin acest procedeu la noi în țară. Dovedind aceeași receptivitate pe care au demonstrat-o și pină acum in promovarea progresului tehnic, specialiștii întreprinderii au trecut deja la proiectarea unei linii tehnologice mecanizate de turnare a pieselor in forme vidate. De altfel, așa cum ne-a relatat inginerul Mircea Boghici, șeful compartimentului metalurg-șef al uzinei, aici, in sectoarele calde ale întreprinderii de autocamioane, noutățile tehnice sint mult mai multe.— Nu mai departe decit la începutul acestui an, a ținut să precizeze interlocutorul, un colectiv de proiectanți și specialiști din cadrul compartimentului mecanoenergetic al uzinei au perfecționat sistemul de reglaj al electrozilor la două din cuptoarele electrice de topit oțelul, fapt ce a determinat scurtarea perioadei de elaborare a unei șarje cu 20 la sută, ceea ce, la nivelul unui an, înseamnă elaborarea in plus a 400 șarje pe cuptor, în condi’iile reducerii consumului de energie electrică cu peste 10 la sută. Și tot la otelăriă electrică s-au utilizat, pentru prima dată pe scară industrială, miezurile din material exoterm înglobate in maselotă. Noua tehnologie permite creșterea indicelui de scoatere — prin reducerea greutății maselotelor — ceea ce în final va însemna realizarea unei economii de 2 000 tone oțel lichid pe an.Și exemplificările metalurgului- șef continuă cu alte și alte realizări tehnice, rod al valorificării potențialului creativ al specialiștilor uzinei sau al colaborării cu cercetătorii filialei din Brașov a Institutului de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectări pentru Sectoarele Calde și Metalurgie — I.C.S.I.T.P.S.C.M, — și cu cadre ale Universității din Brașov. Astfel, tot in ultimul timp s-au realizat o linie automată de formare-turnare; modernizarea caruselului de turnare a bucșelor de cilindri, căruia 1 s-a mărit numărul de posturi de la 8 la 12, asigurîndu-se pe a- ceastă cale un spor de productivitate de 30 la sută ; o instalație de mecanizare a operațiilor de descărcare și transport al bentonitei, operații grele, care se executau înainte manual. O altă lucrare încheiată recent este și modernizarea liniei de formare-turnare nr. 5 (fontă), care avea o productivitate redusă din cauza fiabilității scăzute. In urma îmbunătățirilor constructive și tehnologice aduse, cit și a dotării cu un automat programabil, cadența liniei a crescut cu 40 la sută.— Ceea ce aș dori să subliniez, arăta la rîndul său inginerul loan Răduș, șeful atelierului de proiectare din compartimentul mecanoenergetic, este faptul că asemenea automate programabile s-au mai introdus in sectoarele noastre calde la incă 5 linii tehnologice, iar lucrările de modernizare a liniilor tehnologice și a utilajelor de bază se execută numai în timpul opririi lor pentru efectuarea reparațiilor capitale.Realizări de seamă pe linia modernizării proceselor de producție în sectoarele calde s-au înregistrat, in ultimii ani, și la întreprinderea „Tractorul". Dintre cele mai însemnate amintim : înlocuirea a două linii de formare-turnare mecanizate cu linii automate, realizare care a 

avut drept efect dublarea productivității muncii, îmbunătățirea calității pieselor turnate, reducerea adaosurilor de prelucrare etc. O atenție specială s-a acordat mecanizării și automatizării operațiilor de debavu- rare și curățire a pieselor, operații cu condiții grele de muncă și cu productivitate redusă. Un prim pas în schimbarea acestei stări de lucruri l-a constituit introducerea unor agregate semiautomate de de- bavurare a blocului motor, înlocuin- du-se debavurarea manuală cu dalta pneumatică. Procedeul urmează să fie extins și la alte repere ale motorului : transmisiile finale, chiula- sele, carterele etc. O altă realizare, și ea de dată recentă, este introducerea tehnologiei de curățire electrochimică a pieselor de complexitate ridicată, care prin procedeul clasic nu pot fi curățite corespunzător. Aplicat intr-o primă etapă la circa 25 de tipuri de repere, se asigură o curățire mai bună a pieselor, ceea ce va duce Ia creșterea fia-
Cum se înfăptuiesc pro
gramele de modernizare în 
două mari unități din mu

nicipiul Brașov

billtății motoarelor și instalațiilor ■ hidraulice.Forja veche n-a fost omisă nici ea din programul de modernizare. Aici s-au introdus trei linii automate de tratament termic primar pen- ru piesele matrițate, eliminîndu-se în felul acesta locul ingust care a existat la această operație. Tot aici s-a extins tehnologia de .matrițare la cald la incă. 20 de repere, măsură care va conduce la creșterea productivității muncii cu 40 la sută*  la reducerea consumului de metal cu 6 tone și a consumului de energie electrică cu 700 MWh pe an.In încheierea investigației am solicitat Opinia inginerului Sorin Chio- rean, șeful filialei din Brașov a I.C.S.I.T.P.S.C.M., membru al colectivului județean pentru îndrumarea și controlul acțiunii de modernizare a sectoarelor calde.— Intr-adevăr, se poate vorbi de existența unei tradiții bogate și a unei experiențe valoroase în domeniul sectoarelor calde. Argumente ? Este cred suficient să arăt că Brașovul a fost locul de naștere al multor premiere tehnice și tehnologii valoroase care s-au extins apoi in întreaga țară, cum a fost utilizarea curenților de înaltă și medie frecvență la călirea și încălzirea pieselor și semifabricatelor („Tractorul"), a unor tehnologii avansate de formare-turnare, printre care noduli- zarea fontei în autoclave cu presiune controlată, curățirea electrochi- taică etc. Tot brașovenii sînt aceia care au realizat prima presă de ex- truziune la rece și au aplicat noi sortimente de dezoxidanți. vopsele refractare pe bază de alumină specială. vopsele antiretasură, întărirea formelor și miezurilor cu silicat de sodiu etc. Apoi, tot la Brașov, respectiv la întreprinderea de autocamioane, s-a realizat prima linie automată de formare-turnare, comandată cu un automat programabil, executată în întregime cu componente românești, proiectată de institutul nostru. La aceasta se adaugă linia carusel robotizată pentru rea

lizarea crustelor ceramice și turnarea în vid. Iar exemplele ar putea continua.— V-am ruga să vă referiți la modul in care se desfășoară acțiunea de modernizare a sectoarelor calde în cele două mari unități industriale brașovene, respectiv „Tractorul" și „Autocamioane".— Cel mai important lucru este că in ambele unități această acțiune are la bază o gindire logică și unitară, cu profunde implicații de ordin social și economic. Cind spun social, mă refer Ia faptul că atenție nu se acordă numai mecanizării și automatizării operațiilor de formare-turnare. ci și celor de curățire, unde există condiții mai grele de muncă și o productivitate mai scăzută. In acest scop sint concepute și realizate utilaje, dispozitive și tehnologii care să ușureze și chiar să elimine efortul fizic și să îmbunătățească climatul de lucru. Pozitiv este și un alt fapt. In această acțiune se acordă o mare atentie Introducerii unor tehnologii neconventionale. mal economice. printre care turnarea centrifugală sau în forme vidate, turnarea în forme cu alice solidizate electromagnetic. cu folosirea unor mode's din polistiren. întărirea miezurilor la rece sau uscarea lor cu microunde etc.— Ce observații șl recomandări aveți de făcut ?— Să fie intensificat ritmul de introducere a noilor tehnologii. In general. ritmul de aplicare a măsurilor stabilite prin programe este la ora actuală cam lent.— Altceva ?— Apoi, modernizarea nu trebuie văzută ca un scop in sine. Efectele ei trebuie să se regăsească în obținerea unor rezultate mai spectaculoase pe linia îmbunătățirii condițiilor de muncă, a creșterii producției și productivității muncii, a nivelului calitativ al produselor, a reducerii consumurilor specifice etc. Or, la ora actuală nu peste tot măsurile aplicate dau rezultatele scontate. Și aceasta deoarece acțiunea de modernizare nu se desfășoară unitar în fiecare unitate și la nivelul economiei naționale. Mă refer, da pildă, la întreținerea mașinilor și utilajelor, care nu este corespunzătoare, la nivelul tehnico-profesional al celor ce exploatează utilajele și instalațiile. Se impune cu acuitate reînființarea claselor de turnători și forjori în școlile profesionale. Din cauza folosirii forței de muncă necalificate la unele locuri de muncă, nivelul profesional se situează sub nivelul tehnic și tehnologic al dotării sectoare'or calde. Aceasta, ca și slaba disciplină tehnologică face ca. in unele sectoare calde, productivitatea muncii să se s’tue-e sub cea înregistrată cu 10—15 ani în urmă (de exemplu, turnătoria de fontă veche de Ia „Tractorul"), iar rebuturile să se mențină la un nivel ridicat. La toate acestea mai trebuie adăugată necesitatea respectării caracteristicilor materialelor folosite : nisipuri de turnare, lianți, vopsele de turnare etc. Și nu în ultimul rind se impune o nouă calitate a conducătorilor proceselor de producție. Pe de altă parte, aș recomanda ca specialiștii din cele două întreprinderi, și nu numai ei, să apeleze mai mult la schimbul de idei, de experiență. în sensul preluării reciproce a unor realizări meritorii în domeniul tehnologiilor, al proiectării și construcției de utilaje specifice sectoarelor de prelucrare la cald.
Nicolae MOCANIIcorespondentul „Scînteii"

BRĂILA: După seceriș, culturi duble 

pe toate suprafețele planificateîn județul Brăila se acționează pe un front larg, cu toate forțele, la secerișul orzului de pe cele 28 465 hectare, pînă în seara zilei de 19 iunie recolta fiind strînsă de pe 26 640 hectare, ceea ce reprezintă 94 la sută din suprafață. Pretutindeni. după vremea capricioasă din ultimele zile, s-a reușit să se atingă ritmuri înalte la recoltatul orzului. Folosind timpul bun de lucru, prin- tr-o organizare exemplară a muncii, unități din consiliile agroindustriale Bărăganul, Șuțești, Cireșu, Stăncuța, Făurei și Romanu au finalizat această importantă lucrare. „Concomitent, conform programelor de acțiune stabilite sub directa coordonare a comitetului județean de partid, au fost puse in practică măsurile de realizare a programului de culturi duble in structura planificată și, îndeosebi, a celor 40 000 hectare de porumb boabe în condiții de irigare — ne-a precizat Ioan Antonescu, director în cadrul direcției agricole județene. In acest scop, se acționează ziua la recoltat, eliberat teren și semănat, iar noaptea la arat șl pregătirea terenului, asigurindu-se aplicarea tehnologiei specifice culturilor duble, îndeosebi respectarea termenelor de însămînțare și aplicarea udărilor prevăzute. La nivelul județului nostru, pină în prezent s-au eliberat 21 300 hectare și s-au semănat cu culturi duble 18 509 hectare, din care 15 990 hectare cu porumb pentru boabe. 1 150 hectare cu legume, 560 hectare cu fasole și 800 hectare cu plante de nutreț".Trecem printr-o serie de unități din cadrul Consiliului Agroindustrial Stăncuța. Specialiștii unităților de aici știu că pentru realizarea unei producții bune de pe urma culturi
TELEORMAN: Operativitate 

și exigență pe tot fluxul lucrărilorIn unitățile agricole din județul Teleorman recoltarea orzului s-a efectuat pînă luni seara pe 93 la sută din suprafața de 31 220 hectare cultivate. De altfel, majoritatea cooperativelor agricole de producție au finalizat această importantă acțiune. Precipitațiile căzute in ultimele zile au stinjenit insă activitatea din cimp, în multe locuri lucrările fiind, practic, întrerupte. Pentru încheierea grabnică a secerișului, mijloacele mecanice au fost redistribuite operativ, îndeosebi în unitățile agricole din Cernetu, Ștorobăneasa, Beiu, Călmățuiu de Sus, Dobrotești, Didești, Bălăci, Tirnava, unde recolta a mai rămas de strîns de pe suprafețe cuprinse între 60 și 80 hec

lor duble este necesar ca însămința- tul să se execute cu maximum de operativitate, în cel mult 48 de ore de la eliberarea terenului. Și se acționează in consecință. „Noi am terminat recoltatul orzului de pe cele 200 hectare planificate incă de duminică — ne spune tehnicianul agronom Ion Bogoi, președintele Cooperativei Agricole Gropeni. în cultură dublă am semănat deja 100 hectare cu porumb pentru boabe. Ploile, deși foarte bune pentru celelalte culturi răsărite, au încetinit intr-un fel ritmul. In următoarele două zile, cu utilajele de care dispunem (șapte prese de balotat paie, cinci discuri mici și două tip — GD — 4,2, 2 semănători) și cu mecanizatori harnici ca Ștefan Bîzîr, Ștefan Cabăț și alții vom încheia lucrările în condiții de calitate". La înființarea culturilor duble se acordă o atenție deosebită aplicării tehnologiilor specifice și la cooperativele agricole Tufești, Stăn- cuța, la I.A.S. Tichilești.Seara, de la direcția agricolă aflăm că s-au luat măsurile necesare impuse de intensificarea la maximum a ritmului lucrărilor într-o serie de unități din cadrul consiliilor agroindustriale unde se înregistrează ră- mineri in urmă la insămințărl, astfel ineît planul de culturi duble să fie exemplar realizat. Mai notăm, cu satisfacție, faptul că numeroase unități agricole au raportat realizarea și depășirea sarcinilor de plan la producția de orz, printre care cooperativele agricole de producție Cazasu, Tichilești, Roșiori, Siliștea, I.A.S. însurăței și altele.
Candiano PRICEPUTUcorespondentul „Scînteii*  

tare. Este de remarcat faptul că, in multe unități, prin folosirea fiecărei ore bune de lucru, între „ferestrele" dintre ploi se acționează îndeosebi la pregătirea patului germinativ și însămințarea culturilor duble. Mâi ales că în condițiile pedoclimatice favorabile din această vară există premise pentru obținerea unor producții bune și din cea de-a doua cultură.Programul prevede însămințarea cu culturi duble și succesive, pe terenurile ocupate de cereale păioase, a unei suprafețe totale de 101070 hectare, ponderea deținînd-o porumbul, legumele și plantele de nutreț. Cu aceste culturi s-au semănat aproape 8 000 hectare, rezul

tatele cele mai bune înregistrîndu-se la cooperativele agricole de producție din Troianu, Zimnicea, Uda Clo- cociov, „23 August" Orbească, Pu- rani, Furculești, Țigănești, Bădulea- sa, unde este evidentă preocuparea pentru organizarea activității în flux neîntrerupt. Pe ansamblul județului, s-a creat însă un decalaj intre recoltare și eliberarea terenurilor de paie, umiditatea ridicată a acestora ingreunînd modul de funcționare al preselor de balotat.La Cooperativa Agricolă de Producție Alexandria, unde recoltarea orzului s-a încheiat în trei zile pe Întreaga suprafață de 400 hectare, paiele au fost strînse de pe mai mult de 360 hectare. „încercăm practic, din oră-n oră, să intervenim cu mijloacele mecanice — ne spune Ingine- rul-șef. Ștefan Băloiu. Așa am reușit să folosim din plin fiecare moment favorabil. Antrenăm și forțele manuale ; cu circa 30 de atelaje transportăm resturile vegetale in baza furajeră. Ploile ne-au cam încetinit ritmul de lucru, dar ele prind bine pentru producția viitoare". Se acționează aici și la pregătirea patului germinativ, în funcție de condițiile concrete de pe fiecare solă, adaptindu-se tehnologiile de lucru. Pe terenurile cu textură mai ușoară, la prima trecere se acționează numai cu discurile grele, care au și avantajul că mențin umezeala în sol. Deja, prin asigurarea frontului de lucru, sămînța de porumb pentru boabe a fost pusă sub brazdă pe mai mult de 180 hectare.Se poate aprecia că rezerva de apă acumulată in sol a creat condiții ca in intreg județul să se asigure o răsărire bună a culturilor insămin- țate după orz. „Mecanizatorii și
IAȘI: Participare largă 

la întreținerea culturilorIn aceste zile, după cele cîteva ploi bune căzute pe meleagurile ieșene, întreaga suflare a satelor, mobilizată de organele și organizațiile de partid, lucrează la prășit pentru a distruge buruienile care cresc vertiginos. Cîteva exemple ale acestei hărnicii am reținut la cooperativele agricole Ciurea, Miroslava, Mogo- șești și celelalte din Consiliul Agroindustrial Ciurea. Aici se află zilnic în cimp la executarea prașilei manuale cite 500—600 cooperatori din fiecare unitate. „Ploile au fost binevenite. Dar după ele trebuie mai multe prașije efectuate la toate culturile. Altfel, buruienile le îneacă pe acestea, le iau apa de la rădăcină — ne spunea tovarășul Ștefan Vi- șoianu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Ciurea. La noi prășesc mai mult femeile pentru că, aflîndu-ne în zonă preorășenească, bărbații fac naveta, lucrînd in unitățile industriale din oraș. El vin însă alături de nevestele lor și participă la întreținerea culturilor în schimbul doi. Așa am reușit să Încheiem de mult prașila a doua la toate culturile, precum și prașila a treia la cartofi, sfeclă de zahăr și floarea-soarelui. Sintem aproape gata și cu prașila a doua la porumb. Dar cele mai multe echipe execută acum prașila a treia la această cultură. Ne-am propus să prășim astfel, ori de cite ori va fi nevoie, pentru reținerea apei, ori să smulgem buruienile care se ridică prea sus. Experiența proprie ne-a dovedit că dacă insistăm pentru a nu se pierde apa din sol realizăm producții bune. Vom face tot ce depinde de noi pentru a ne menține fruntași la obținerea de recolte mari și in acest an".Și cooperatorii din Prisăcani, Co- marna, Costuleni, Grozești, Gorban, unități care au mari suprafețele se
ÎNFĂPTUIREA 

PLANULUI

cooperatorii noștri cunosc bine avantajele economice pe care le are cea de-a doua cultură — ne spune președintele unității din Țigănești, Gheorghe Ciuciuc. Tocmai de aceea, imediat ce am strîns orzul, am trecut la eliberarea terenului. Ia pregătirea temeinică a patului germinativ, astfel incit am semănat pînă acum cu porumb mai mult de jumătate din suprafața respectivă".Grabă justificată, determinată de faptul că fiecare zi cîștigată acum la semănat echivalează cu multe tone de porumb in plus la toamnă. Un adevăr atestat de hotărirea cu care acționează in acest sens gospodarii ogoarelor din multe unități agricole ale județului Teleorman. Desigur, ar fi fost un mare ciștig dacă pretutindeni se acționa in acest fel. incit înaintea sosirii ultimului val de ploi s-ar fi insămințat suprafețe mai mari cu culturi duble. Dar nu peste tot s-a acționat cu operativitatea necesară la eliberarea terenurilor de paie și pregătirea patului germinativ. Așa se face că, in cooperativele agricole de producție din Si- liștea-Purani, Răzmirești, Lița, Roșiori de Vede, Drăcșani, Lisa, suprafețele semănate nu depășesc 10—20 hectare. Iată de ce, pe baza învățămintelor desprinse din activitatea desfășurată pînă acum, se cere acționat pretutindeni, pe un front mal larg, la stringerea paielor — prin folosirea mijloacelor mecanice și a forțelor manuale — pentru a se putea lucra apoi cu ritmuri superioare la pregătirea terenului și însămin- țarea culturilor duble, conform programului stabilit.
Stan STEFANcorespondentul „Scînteii*

mănate în Lunca Jijiei, rămasă fără inundații și băltiri deoarece prin regularizarea acestui riu albia i s-a mutat mult în amonte, lucrează în număr mare la întreținerea culturilor pentru a obține producții sporite.O acțiune demnă de urmat s-a inițiat la Cooperativa Agricolă de Producție Rediu. Tovarășul Valeria Patrichi, președintele unității, ne-a spus că participarea masivă a cooperatorilor la întreținerea culturilor se datorește faptului că membrii biroului comitetului comunal de PWtKji ,au stat de vorbă cu fiecare cooperator, explicindu-le în amănunt cantitățile suplimentare la produse, ce le vor reveni în urma aplicării prevederilor privind creșterea retribuției în natură. Și, intr-adevăr, zilnic se află in cimp la prășit peste 300—400 oameni. „Pensionarii s-au constituit într-o echipă și lucrează singuri grădina de legume ce o avem pe vreo șase hectare pentru nevoi proprii. In acest fel, ceilalți cooperatori pot să iasă la cimp, la prașilă, unde este mare nevoie de ei" — ne-a precizat interlocutoruLRezultate bune la prășit se înregistrează șt în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Valea Seacă, Mircești, Tîrgu Frumos, Podu- Iloaiei, Popricani, Vlădeni, Belcești, Movilent ș.a., unde s-a încheiat prașila a treia la cartofi, sfeclă de zahăr și floarea-soarelui. Acum s-a trecut la prașila a treia la porumb, executîndu-se această lucrare pe circa 30 000 hectare, din cele 74 000 hectare. De asemenea, la soia, prașila a treia s-a executat pe aproape 4 500 hectare, din cele 13 000 planificate.
Manole CORCACIcorespondentul „Scînteii*

REZULTATE IN ÎNTRECEREA
Desfăsurind o susținută intrecere socialistă pentru îndeplinirea exem

plară a sarcinilor de plan, colective fruntașe de oameni ai muncii din 
industrie, construcții, transporturi, agricultură, unități din domeniul 
circulației mărfurilor si prestărilor de servicii, din alte sectoare de acti
vitate raportează noi și importante succese.

Ca urmare a rezultatelor obținute in cele 5 luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzufi in 
criteriile de organizare a întrecerii, la 31 mai pe primele locuri s-au 
situat :

IN INDUSTRIA 
de extracție a cărbunelui 

ÎN SUBTERAN

Locul I : întreprinderea Minieră 
Lonea, județul Hunedoara.Locul II : întreprinderea Minieră Sălaj, județul Sălaj.Locul III : întreprinderea Minieră Voivozi, județul Bihor.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZĂ DE CĂRBUNE

Locul I : întreprinderea Electro- 
eentrale Oradea.Locul II : întreprinderea Elec- trocentrale Craiova.Locul III : întreprinderea Elec- trocentrale Suceava.

ÎN DOMENIUL 
extracției țițeiului 

ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de Producție 
Gaze Naturale Tîrgu Mureș.Locul II : Schela de Producție Gaze Naturale Mediaș, județul Sibiu.Locul III : Schela de Producție Petrolieră Videle, județul Teleorman.

ÎN INDUSTRIA 
METALURGIEI FER3ASE

Locul I : Combinatul Metalurgic 
Tulcea.

Locul II : întreprinderea de Fier Vlăhița, județul Harghita.
ÎN INDUSTRIA 

MAȘINILOR DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT. 

CONSTRUCȚII NAVALE, 
ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea de Con
strucții Aeronautice Ghimbav, ju
dețul Brașov.

Panoul fruntașilor 
pe cinci luni

Locul II : Șantierul Naval Oltenița, județul Călărași.Locul III : întreprinderea „Timpuri Noi" București.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 

ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENT

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea „Elec- 
troaparataj" București.Locul II : întreprinderea de Tra- ductoare și Regulatoare Directe Pașcani, județul Iași.Locul III : întreprinderea „Co- nect" București.

SOCIAIISTĂ
RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE

Locul I : întreprinderea „Pro
gresul" Ploiești.Locul II : întreprinderea „Rafinăria" Brașov.Locul III : Fabrica pentru Regenerarea Uleiurilor Minerale Rîm- nicu Sărat, județul Buzău.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI 

ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea de Ar
ticole Tehnice din Cauciuc Brașov.Locul II : Fabrica de Anvelope Luduș, județul Mureș.Locul III : întreprinderea „Prod- complex" Tîrgu Mureș, județul Mureș.

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea Fores
tieră de Exploatare și Transport 
Piatra Neamț.Locul II : întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport Rîmnicu Vîlcea.Locul III : întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport Bacău.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII, 
EXPLOATAREA AGREGATELOR 

MINERALE
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de Pre
fabricate din Beton „Progresul" 
București.Locul II : Combinatul de Lianți 

și Azbociment Fieni, județul Dîmbovița.Locul III : întreprinderea pentru Lianți Brașov.
ÎN INDUSTRIA TEXTILA — 

BUMBAC

Locul I : întreprinderea Textilă 
„Firul Roșu" Tălmaciu, județul 
Sibiu.Locul II : întreorinderea Textilă „11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu.Locul III ; întreprinderea Textilă Vaslui.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea „Tricoul 
Roșu" Arad.Locul II : întreprinderea de Tricotaje și Perdele Pașcani, județul Iași.Locul III : întreprinderea de Tricotaje Roșiori de Vede, județul Teleorman.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 

SUBRAMURA MORĂRIT ȘI 
PANIFICAȚIE

Locul I : întreprinderea de Mo
rarii și Panificație Dîmbovița.Locul II : întreprinderea de Mo- rărit și Panificație Bacău.Locul III : întreprinderea de Morărit și Panificație Constanța.

ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL

Locul I : întreprinderea Avicolă 
de Stat Bacău.Locul II : întreprinderea Avicolă de Stat Constanța.Locul III : întreprinderea Avicolă de Stat Focșani.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE

Locul I : Trustul Antrepriză Ge
nerală de Construcții Industriale 
Iași.

Locul II : Trustul Antrepriză Generală de Lucrări Speciale și Izolații Tehnologice București.Locul III : Trustul Antrepriză Generală de Construcții Industriale Craiova.
ÎN DOMENIUL TRANS

PORTURILOR FEROVIARE — 
REGIONALE DE CALE FERATĂ

Locul I : Regionala de Cale Fe
rată Brașov. ,Locul II : Regionala de Cale Ferată Cluj.Locul III : Regionala de Cale Ferată Galați.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția Județeană de 
Poștă și Telecomunicații Sibiu.Locul II : Direcția Județeană de Poștă și Telecomunicații Bistrița- Năsăud.Locul III : Direcția Județeană de Poștă și Telecomunicații Argeș.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea Comer
cială de Stat Mixtă Huși, județul 
Vaslui.Locul II : întreprinderea Comercială de Stat pentru Mărfuri Me- talo-Chimice Pitești.Locul III : întreprinderea Comercială de Stat Legume Fructe Vrancea.
ÎN COOPERAȚIA DE PRODUC
ȚIE, ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 

A MĂRFURILOR

Constanța.
Locul I:Neamț.Locul II :Sibiu.Locul III

Uniunea JudețeanăUniunea JudețeanăUniunea Județeană
J

(Urmare din pag. I)pregătirea tehnică de înaltă clasă a practicianului. O experiență relevantă în această privință s-a acumulat in cadrul sectorului 5 din Capitală, unde, lunar, secretari ai comitetelor de partid din unitățile productive și cei din unitățile de cercetare științifică se intilnesc în adevărate dialoguri producție-cercetare și care se. încheie, de fiecare dată, cu stabilirea de sarcini colective pentru comuniștii din ambele domenii. Metoda, cel puțin în ceea ce privește impulsionarea programelor de organizare și modernizare a producției, și-a confirmat pe deplin eficiența. Atit in gindirea și găsirea unor soluții, cit mai ales in unirea forțelor in aplicarea lor, in creșterea o- perativității pentru materializarea lor în practică.Viața arată că, din păcate, in puține locuri organele și organizațiile de partid apelează la metoda repartizării de sarcini colective. Argumentul invocat de cei care își refuză singuri această importantă șansă se intemeiază, de regulă, pe un raționament fals : „Știm noi din practică. Cu cit dai o sarcină de partid la mai mulți, cu atit șansele de rezolvare sînt mai mici. Pentru că fiecare așteaptă ca altul să ia inițiativa rezolvării ei și, astfel, lucrurile trenează mult și bine".Explicația de mai sus relevă încă o dată un mod greșit și simplist de a privi sarcina de partid. în repartizarea sarcinii de partid se cer a- vute in vedere — ca în orice muncă cu oamenii — atît criterii educative. cit și criterii de eficiență e- conomică. A repartiza sarcini unora și acelorași oameni, care au fost verificați „că răspund la toate solicitările", că „nu spun niciodată nu", înseamnă a nu asigura o folosire e- chilibrată a tuturor forțelor organizațiilor de partid. S-ar putea da și in această privință multe exemple. Am reține — pentru exemplificare — argumentele oferite de modul de 

folosire al unor ingineri-șefi, care fac parte din cile 7—8 comisii ; oameni cu inițiativă, cu spirit organizatoric, ei sînt puși în situația să devină „abonați permanenți" ai mai multor sarcini în același timp — și care li se potrivesc, și care nu. A- celași efect negativ îl are, evident, și repartizarea de sarcini ușoare, sub posibilități, unor comuniști. A repartiza asemenea sarcini, a-i o- bișnui pe unii cu lipsa de efort înseamnă practic a-i împinge spre comoditate.Ar mai fi de adus in discuție șl un alt aspect legat de stabilirea sarcinilor de partid. Cercetarea evidențelor prin care organizațiile de partid stabilesc sarcini comuniștilor arată că o bună parte din acestea se referă la perioade nedefinite sau, in cel mai bun caz, la perioade definite la nivelul unui an calendaristic. Sint situații, desigur, cînd îndeplinirea unei anumite sarcini necesită un timp îndelungat, cind poate avea caracter permanent, dar și mai multe sint situațiile cind sarcina trebuie să răspundă unor termene riguroase. Or, in această privință, se constată că unele organizații de partid adoptă soluția cea mai comodă — de a acorda o sarcină de partid pe o durată îndelungată, de regulă pe un an, și prin aceasta socotesc că și-au îndeplinit obligația statutară. Viața insă ara legi mult mai mobile. Cere ca membrul de partid să fie prezent, să fie in primele rînduri permanent acolo unde e nevoie, acolo unde apar probleme, acolo unde se anticipează că ele ar putea să apară dacă nu se intervine la timp.Obținerea celor mai bune rezultate și producții în acest an se bazează și trebuie să se bazeze și pe perfecționarea continuă a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, și deci pe creșterea răspunderii comuniștilor în obținerea acestor rezultate.
Constantin PRIESCU
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Neîntrerupta lecție a dragostei de tară
„...Iubirea trecutului, fără de care 

nu există iubire de țară". Intră, fără îndoială, în firescul lucrurilor ca a- ceastă cugetare a Luceafărului noe- ziei românești despre însemnătatea istoriei in viața unui popor și a unei țări să inspire și să însuflețească activitățile într-o casă a pionierilor și șoimilor patriei, mai cu seamă cînd această instituție aparține unui oraș cu un îndelungat și glorios trecut, cum este municipiul Tirgoviște. Așadar, este normal să fie așa și se cuvine a fi remarcată generozitatea cu care se risipesc aici efortul și talentul pentru a face să crească frumos și viguros in cugetele copiilor sentimentul dragostei de patrie, hrănindu-1 cu apa vie a faptelor exemplare ale înaintașilor. Dar și cu aceea a realizărilor pionierilor și șoimilor patriei, care constituie dovezi vii că acest stăruitor demers educativ rodește din plin.Privim, bunăoară, fără a ne putea ascunde admirația, o vastă lume de figuri ilustre și locuri istorice zămislită din culori de imaginația și sensibilitatea copiilor de la cercul de artă plastică din cadrul Casei Pionierilor și Șoimilor Patriei din municipiul Tirgoviște. Nu lipsește, am zice că dimpotrivă, nota de originalitate. Sint abordate teme artistice majore cu o înduioșătoare gravitate copilărească. Marii voievozi care au făcut fala patriei sint surprinși cu trăsăturile și în ipostazele care le definesc personalitatea : Neagoe Basarab — învățatul și constructorul de edificii, Mircea cel Mare, Ștefan cel Mare și Vlad Tepeș — luptători fără odihnă pentru neatirnare, Mihai Viteazul — unificatorul. Chipuri de bărbați, dirze și demne, ce degajă o căldură umană aproape materială, pentru care micii artiști nutresc, se vede bine, prețuire și admirație. Cunoștințele dobindite la lecțiile de istorie a patriei fuzionează aici in chip fericit cu meșteșugul artistic. Profesoara Mihaela Teodorescu, conducătoarea cercului, ne îndeamnă să ne oprim in fața unei lucrări realizate în premieră, se pare, de către copii prin tehnica colajului. Părțile reprezentative, cele mai izbutite dintr-o serie de tablouri, au fost decupate și recompuse după o idee artistică nouă, rezultind o lucrare colectivă ce sugerează prezența la fruntariile țării a unor vajnici apărători. „Și prin mijlocirea artei, spune interlocutoarea noastră, îi punem în contact pe copii cu marile exemple de patriotism de care istoria noastră, veche și nouă, este plină".Dar munca de educație patriotică fn această casă a pionierilor și șoimilor patriei ar mai putea avea drept deviză și profeticul vers eminescian : „La trecutu-ți mare, mare viitor". Sau aceste cuvinte ale lui Ni- colae Iorga : „Poporul poate iubi in tine numai nădejdea lui". Deci, copiii învață în cercurile tehnico-apli- cative, de dezbateri politico-ideolo- gice, prin intermediul vizitelor la obiective industriale și întîlniri cu muncitori fruntași că a te arăta demn de gloria marilor înaintași, a-ți iubi astăzi țara și poporul înseamnă a-i spori bogăția și frumusețea prin muncă fără preget, prin acte de creație materială și spirituală. Profesorul Constantin Mazuru, conducătorul cercului foto, ne arată o mulțime de imagini infățișîndu-i pe pionieri fie la Combinatul de Oțeluri Speciale, cu căști de oțelar pe cap, privind cum se elaborează „Șarja pionierilor" din fierul vechi strîns de ei, fie discutînd cu un muncitor, adunînd spice de griu in urma combinelor sau confecționînd macheta unei rachete meteorologice. Lecția dragostei de patrie, a responsabilității față de trecutul, prezentul și viitorul ei nu este Întreruptă aici nici de recreații, 

nici de vacanțe. Și ce frumos se pregătesc copiii pentru ea ! Iată ce spune. într-una din poeziile ei, Dana Drugă, elevă în clasa a Vl-a : „De atîta istorie / Tîrgoviștea nu poate muri niciodată. / Eu cred / Că din trecutul ei, / Care trăiește în prezent. / I se naște, / Voievodal, / Viitorul..."în toate casele pionierilor și șoimilor patriei din țară, copiii, la virsta cravatei roșii cu tricolor, desfășoară pe tot parcursul anului o complexă și plăcută activitate educativă, apli- cind creator cunoștințele și deprinderile asimilate la orele de curs, primind cunoștințe noi, de la informatică la tehnica fotografiei, de la biologie la pictură, de la muzică la ingeniozitatea machetelor de aero și navomodele, de la istoria patriei la educație materialist-științifică. Case
DIN ACTIVITATEA CASELOR 

PIONIERILOR ȘI ȘOIMILOR PATRIEI

le pionierilor și șoimilor patriei au bogate și frumoase tradiții in organizarea și desfășurarea unor activități instructiv-educative și formative, între care cele de educație patriotică ocupă locul cuvenit. Cum anume se realizează acest deosebit de important act educativ, ne relatează și Rodica Fanca, directorul Casei Pionierilor și Șoimilor Patriei din Zalău.— Ponderea activităților menite să contribuie la dezvoltarea sentimentului patriotic, la creșterea, educarea și formarea pionierilor în spiritul dragostei față de patrie și popor, față de valorile materiale și spirituale ale României socialiste o dețin cele circumscrise în acțiunile complexe „Patrie română, țară de eroi" și „Tot înainte", la care se adaugă cele desfășurate sub genericele : „Sîntem urmașii unui popor eroic", „Pionieri în anii de lumină", „Ștafeta generațiilor", „Cinstim patria, partidul și poporul". Beneficiind de cadrul generos oferit de realitățile județului Sălaj, o serie de activități inițiate de noi au vizat și vizează cunoașterea temeinică a trecutului istoric, „Țara Silvaniei" fiind unul dintre locurile cele mai încărcate de lstbrje. O bună parte din activitățile organizate în cadrul acțiunii „Patrie română, țară de eroi" se desfășoară printr-o eficientă colaborare cu muzeul județean de Istorie și artă. Excursiile, vizitele de documentare la monumentele istorice din județ, pe platformele industriale, în unitățile agricole au o însemnată pondere. Tot în această 

ordine de idei se înscriu și dezbaterile, mesele-rotunde, întilnirile cu activiști de partid și de stat, conducători de unități, cu muncitori fruntași din diferite domenii. Aș dori să subliniez că vizitele în unitățile economice de pe platformele industriale ale Sălajului au avut și au un ecou deosebit in mințile și inimile copiilor, viitorii oameni ai muncii în uzinele despre care învață astăzi. Chiar și pro- filele cercurilor cu aplicabilitate practică sint gîndite din perspectiva trezirii interesului față de principalele ramuri ale economiei județului : informatică, electronică, automatizări, care antrenează un număr mare de copii.Desigur, paleta acțiunilor despre care ni s-a vorbit la Casa Pionierilor și Șoimilor Patriei din Zalău este 

mult mai largă. Iată, spre exemplu, in cadrul unei recente vizite organizate la monumentul lui Mihai Viteazul de la Gorăslău pionierii au realizat un moment de înaltă vibrație patriotică prin recitaluri de poezie, prezentind creații ale cenaclului literar propriu „Vlăstare de lumină". Pionierii care activează la Casa Pionierilor și Șoimilor Patriei din Zalău au fost și sint prezenți la toate serbările omagiale, spectacolele organizate la nivel județean. Pe de altă parte, este un act patriotic cu profunde rezonanțe faptul de a-ți pune priceperea și pasiunea în slujba dezvoltării bazei tehnlco-materiale a școlii. O serie de lucrări, obiecte realizate de pionierii de aici au devenit bunul unor școli, grădinițe sau cămine de copii. Tot un act de dăruire patriotică, revoluționară îl constituie și reprezentarea cu cinste a culorilor patriei peste hotare, pionierii din Zalău fiind aplaudați la Scenă deschisă și bucurîndu-se de bine meritate aprecieri la Festivalul internațional „Bucuria Europei", organizat in Iugoslavia. Numeroasele premii obținute la acțiunile interjudețene cu caracter tehnico-aplicativ, in Festivalul național „Cîntarea României" etc. sint o convingătoare dovadă a preocupărilor pentru promovarea valorilor autentice, reale, a talentelor și pasiunilor frumoase, a respectului față de tradițiile valoroase, care, nu în ultimă instanță, se constituie într-un real cîștig pentru copii în domeniul educației patriotice, revoluționare.O atenție deosebită este acordată 

în cadrul activităților din casele pionierilor și șoimilor patriei complexului de acțiuni de educație materialist- științifică.Ca și în celelalte județe, și în 
Tulcea există un program bogat de educație materialist-științifică a pionierilor și șoimilor patriei, care cuprinde acțiuni specifice vîrstei, modalități adecvate de desfășurare vi- zind obiective precise. „Prin conținutul lor, activitățile pionierești urmăresc lărgirea orizontului științific al copiilor, contribuind la cunoașterea, înțelegerea și însușirea concepției științifice asupra lumii, ne spunea tovarășul Mauriciu Ni- culescu, președintele Consiliului Județean al Organizației Pionierilor Tulcea. Astfel, in programele unităților și detașamentelor de pionieri, ale cluburilor și cercurilor «Prietenii a- devărului științific* * din școli și casele pionierilor și șoimilor patriei, se dezbat teme precum «Epopeea cuceririi legilor naturii», «Ce știm despre univers», «Știința împotriva superstițiilor». «Secretele minunilor-. Desfășurate 6ub forma almanahurilor științifice, jurnalelor vorbite, dezbaterilor de caz, medalioanelor, acțiunile Inițiate in acest an s-au dovedit deosebit de interesante șl atractive pentru copil. Aici, almanahurile științifice cu temele «Formarea universului, geneza pămîntului — mit si adevăr» (prezentat la Casa Științei și Tehnicii pentru Tineret din Tulcea), «Cunoașterea și ocrotirea plantelor rare din județul Tulcea» (în comunele Crișan, Chilia Veche, Maliuc, Niculițel), «Apariția vieții și a omului pe pămîht», «Disputa dintre știință și religie» s-au bucurat de o largă participare și de un substanțial ecou educativ. Cercurile pionierești de biologie, geografie, fizică, chimie contribuie, prin temele abordate, la elucidarea tainelor naturii, la formarea unei concepții științifice despre lume și viață. Temele date spre studiu sînt finalizate și expuse in cadrul simpozionului județean «Valențele pasiunii», organizat de Școala nr. 10 din Tulcea și aflat în acest an la a 11-a ediție".

O Teatrul National (14 7171, Sala 
mare) : Mobilă și durere. Spectacol 
prezentat de Teatrul Națlonal-Craiova 
— 18; (sala Amfiteatru) : Drumul sin
gurătății — 18; (sala Atelier) : Ulti
mul set — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) ; Recital de pian 
Clementina Ristea — 17,30; (la Mu
zeul de Artă al Republici! Socialiste 
România); Recital vocal-instrumental. 
Maria Hurduc — soprană, Camelia 
Pavlenco — pian, voce. Colaborează : 
Krimhilda Crlstescu — pian. Comen
tariul Grlgore Constantinescu — 18
O Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Silvia — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și„. femeile — 19
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Așteptam pe altcineva — 18 
0 Teatrul satlrle-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Victoria, 50 58 65) : Concert 
de muzică rock cu formația „Com
pact" — 18
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) ; Meridiane tolcio- 
rice — 18,30
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 25 55) : 
liluzican.il veseli — 15
0 Studioul de teatru I.A.T.C. (la sala 
Schitu Măgureanu a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra", 14 75 48) : „Sâptă- 
mina absolvenților". Prof. dr. Omu 
— 19

Prin tradiție, sfîrșitul lunii mal este marcat de simpozionul cu tema „E- ducația materialist-științifică a preșcolarilor și elevilor", aflat în acest an la ediția a 8-a, în cadrul căruia pionierii au prezentat comunicări. Specific organ'zației șoimilor patriei este cercul „Clubul curioșilor", in care se explică copiilor teme vizînd cunoașterea transformărilor ce au loc in natură, cum ar fi „Mișcare și re- paos", „Circuitul apei in natură", „Plantele medicinale, izvor de sănătate".„Ne propunem, continua interlocutorul nostru, să asigurăm o mai bună corelare a activităților pionierești cu cele școlare și extrașcolare, folosind plenar influențele educative ale di- feriților factori, cum sînt școala si familia. Căutăm, de asemenea, modalități noi pentru a da un caracter mai atractiv acțiunilor noastre de educație materialist-științifică, organizîn- du-le în cadrul unor drumeții, excursii, vizite la monumente istorice si de artă. în mijlocul naturii".Sint doar cîteva secvențe desprinse din cuprinzătoarea suită a activităților pionierești, de larg ecou educativ în rindul copiilor, la care aceștia participă cu pasiune, cu însuflețirea specifică vîrstei. Cîteva dintre dovezile bogăției și frumuseții acțiunilor pionierești, în anul în care organizația celor mal tinere vlăstare ale patriei aniversează patru decenii de existență.
Gheorghe MANEA 
Eugen TEGLAȘ 
Adrian VASIIE corespondenții „Scinteii"

Centenar Eminescu
Poetul național Mihai Eminescu. 

geniul literaturii noastre, este oma
giat prin noi apariții editoriale, spec
tacole teatrale, recitaluri literar-mu- 
zicale, premiere de operă, transpuneri 
in plan artistic ale nemuritoarelor 
sale creații. Teatrul din Botoșani, ce 
poartă numele marelui poet, a pre
zentat recent premiera spectacolului 
„întemeietorii", un colaj din scrierile 
dramatice eminesciene, în regla lui 
Dan Alexandrescu, iar Teatrul „Ba- 
covia" din Bacău a pus in scenă pie
sa lui George Chirilă „Porni Lucea
fărul" (regia Constantin Codrescu). 
Naționalul clujean anunță premiera 
absolută „Amor pierdut, viată pier
dută". in regia lui Dorel Visan. tn 
etapa republicană a celei de-a Vil-a 
ediții a Festivalului național „Cin- 
tarea României" s-a distins, ca spec
tacol de păpuși, „Luceafărul", reali
zare a colectivului artistic de gen din 
Botoșani. Drama istorică „Bogdan 
Dragoș" cunoaște o nouă montare 
scenică, in viziunea regizorală a lui 
Romeo Stavăr, la Teatrul „Ion Crean
gă" din Capitală, spectacolul urmind 
să se afle in curind la prima sa 
confruntare cu publicul.

In plan muzical Eminescu este 
omagiat de Opera Română din Cluj- 
Napoca prin noul spectacol „Inner- 
și demon" de Tudor Jarda, a cărui 
premieră este programată pentru 23 
iunie. In Editura Muzicală a apărut 
volumul „Eminescu și muzica" de 
Iosif Sava și Zoe Dumitrescu-Busu- 
lenga, sub tipar aflindu-se culegerea 
de romanțe pe versuri eminesciene 
„Mai am un singur dor" și l-crarog 
simfonică „Inscripții în inimi" de 
Vlpiu Vlad.

(Agerpres)

Cronica zileiîn aula Bibliotecii Centrale Universitare din București a avut loc, marți, vernisajul expoziției de carte științifică a Editurii „Springer" din R.F. Germania.Expoziția reunește 200 de volume, lucrări reprezentative pentru domeniile medicină, biologie, chimie, fizică, astronomie, astrofizică, matematică, informatică și tehnică.La vernisaj au partlcioat cadre didactice universitare, cercetători, specialiști din biblioteci, precum și un numeros public. (Agerpres)
VRANCEA : Economii 

da materiale și energie 
electricăîn unitățile industriale din județul Vrancea continuă acțiunea de modernizare a producției, de așezare a întregii activități pe criteriile unei cit mai înalte eficiente economice. Aceasta se re.lectă și în obținerea de economii de materii prime șl materiale, de combustibil și energie electrică. Pe ansamblul economiei județului au fost economisite, in perioada parcursă din acest an, 163 tone metal, 3 076 tone combustibil convențional, peste 7,2 milioane kWh energie electrică, precum și alte cantități de materiale și materii prime. S-au evidențiat in această acțiune colectivele de muncă de la întreprinderea de Scule și Elemente Hidraulice și întreprinderea Metalurgică din Focșani, întreprinderea de Materiale de Construcții Doaga, întreprinderea de Tricotaje Panciu. (Dan Drăgulescu).

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc pentru felicilările pe care mi le-ați adresat cu prilejul unei noi aniversări a Revoluției din Mai.

RAUL R. ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentinieni

Cu privire la consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 
al Statelor Participante la Tratatul de la VarșoviaIn conformitate cu înțelegerea realizată, in prima decadă a lunii iulie 1989, la București, va avea loc

TIRGOVIȘTE : Oțel peste prevederiRealizarea ritmică, în structura sortimentală planificată, a producției fizice constituie una dintre preocupările de seamă ale muncitorilor și specialiștilor de la Combinatul de Oțeluri Speciale din Tirgoviște. Ca urmare, aici au foșt produse peste prevederi 7 200 tone oțel, peste 9 000 tone laminate și alte produse din oțel destinate unor domenii importante ale economiei naționale, cum sint energetica nucleară, construcția de avioane și
MEDIAȘ : Livrări suplimentare la exportRealizarea exemplară a producției fizice, și in special a celei destinate exportului, constituie una din preocupările de prim-ordin ale harnicului colectiv de muncă al întreprinderii de Geamuri din Mediaș. Astfel, printr-o mobilizare exemplară privind perfecționarea continuă a activității de producție, prin introducerea unor tehnologii

Condiții bune deîn aceste zile, in frumoasele stațiuni ale litoralului românesc al Mării Negre sosesc tot mai mulți turiști din țară și de peste hotare, pentru a petrece un sejur de neuitat. Durata sejurului este la alegerea fiecărui solicitant, de la 3—4 zile pînă la 12 zile sau mai mult, în toate stațiunile sînt asigurate condiții dintre cele mai bune de cazare și odihnă. Se pot face, de asemenea, excursii cu trenul pe 

consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al Statelor Participante la Tratatul de la Varșovia.
autovehicule, producția de organe de asamblare, electrotehnica și chimia. Aceste rezultate au la bază mai buna organizare a muncii și producției, creșterea randamentului utilajelor și instalațiilor, extinderea tehnologiilor noi și perfecționate. Este de remarcat că, o dată cu creșterea nivelului producției, s-au înregistrat însemnate reduceri ale cheltuielilor materiale. (Gheorghe Manca).
noi, de mare productivitate, s-a onorat in avans, in condiții de calitate deosebită, o parte din contractele încheiate cu partenerii externi. Ca urmare, in perioada care a trecut din acest an, au fost livrate suplimentar la export importante cantități de produse. (Ion Onuc Nemeș).

odihnă pe LitoralLitoral. Oaspeții beneficiază de numeroase posibilități de agrement pentru a-și petrece timpul liber cit mai plăcut și util. Se organizează vizite in Delta Dunării și călătorii cu vaporul pe Canalul Dunăre — Marea Neagră.Biletele se pot obține de la a- gențiile oficiilor județene de turism și ale I.T.H.R. București, precum și de la comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.
0 „înțelegere" care păgubește

pămîntul și oamenii
(Urmare din pag. I)

z

pentru a trage la răspundere pe cei ce incalcă legea și poluează pă- mintul '!— Am atenționat de mal multe ori personalul care lucrează în această zonă, și în principal pe tovarășul Florentin Haita, șeful brigăzii nr. 2, care ne-a spus că nu poate lua nici o măsură de remediere a situației, menționează Elena Grădinaru, șefa fermei Bulbucata a Institutului de Cercetări Veterinare și Biopreparate „Pasteur".Redăm în continuare o parte din con.lnutul adresei nr. 6 602 din 3 iunie 1988, trimisă de institutul menționat la Direcția Generală Agricolă a jude,ului Giurgiu și la Schela de Producte Petrolieră Clejani : „Datorită modului necorespunzător în care acționează personalul de deservire al sondelor din această zonă (Bulbucata n.r.), aparținînd Schelei Clejani — inundarea terenului cu apă și țiței, circulația autovehiculelor peste terenul cultivat, depozitarea de fier vechi, rezervoare metalice abandonate etc. — o suprafață de circa 20 hectare a devenit improprie executării lucrărilor agricole sau au fost distruse culturile realizate".în urma intervenției făcute, s-au recondiționat circa 8 hectare de teren. Dar cele mai mari suprafețe degradate se află la C.A.P. Bulbucata.— De două ori pe zi mă duc la ei, precizează Alexandru Brîndușel, președintele C.A.P. Bulbucata. I-am plictisit. îi cunosc șl mă știu. Le-am spus omenește : pămîntul ăsta de ce să-1 degradăm, respectați legea. Iar ei mi-au răspuns : „Hai. domnule, că ne iei prea tare". în luna aprilie le-am trimis și adrese oficiale cu privire la această stare cu totul necorespunzătoare. Poate nu am fost destul de insistent). Adevărul este că ne mai ajută cu un buldozer, cu un pic de combustibil. Dar am spus că va trebui să renunțăm Ia acest sprijin și să fim mal fermi in aplicarea legii.Proprietarii de pămint invocă bunele relații cu unitățile petroliere care „ii ajută", dar care, de fapt, hu-i ajută în ceea ce este esențial, păstrarea nealterată a calității terenurilor agricole. Nimeni nu are dreptul să sacrifice sănătatea pămîntului pentru mici favoruri. Intransigența s-a dovedit numai în vorbe, iar măsurile luate s-au limitat la citeva adrese care nu și-au găsit ecoul cuvenit și cu o liniște de neînțeles au fost încoociate la „dosare" peste care s-a așezat praful.
O inexplicabilă stare deUn lucru este clar :expectativă.schelele petroliere acționează insuficient pentru evitarea fenomenelor de poluare și de redare în circuitul agricol a terenurilor degradate, iar 

proprietarii pămîntului dovedesc o „ounavoinvă" nejusiiticată, cu con- secm,e grave. Firesc, tntr-o astfel oe situare se impune intervenea hotanta a organelor locale, respectiv consiliile populare, care au obligația de a lua măsuri pentru ca nici o palmă de pămint să nu fie poluată, iar orice abatere de la prevederile legii să fie sancționată ferm. Or, ce se constată 7— Am discutat și noi cu cel de la sonde. Am trimis o adresă către comitetul de partid al Scnelei Clejani, dar ea a rămas fără nici un răspuns, menționează Floarea Gheorghe, primar al comunei Bulbucata. Roate ar ii trebuit să fim mai stăruitori, și nu am fost intrucit petroliștii ne sprijină la multe acțiuni din agricultură, cit și din domeniul social. Am căutat să ne înțelegem.Și iată unde a dus această „înțelegere". Mai cite un serviciu făcut pentru a acoperi lipsa de răspundere în păstrarea sănătății pămin- tulul, mai cîte o adresă, să fie la dosar, pentru a se vedea „intransigența".La schelele de producție petrolieră Poeni și Videle, lucrurile sint aproape neschimbate. Ce s-a scris cu doi ani in urmă rămine absolut valabil : „în jurul sondelor, pe traseele conductelor de transport al țițeiului sau al apelor tehnologice, in jurul drumurilor de acces la sonde sint multe petice de pămint fără viață, care, însumate, au ajuns în județul Teleorman la o cifră destul de importantă : 626 hectare". După doi ani, această suprafață s-a redus extrem de puțin, ceea ce dovedește că nu s-au aplicat măsurile preconizate pentru stoparea fenomenului poluării și redarea in circuitul productiv a terenurilor degradate.Discutăm cu cei care poartă răspunderea pentru pămint. cu cei care-1 poluează, cu cei care trebuie să vegheze la sănătatea lui. Autocritica se face într-o doară, recunoașteri de ochii lumii. Nimeni nu se încumeta să afirme că poluarea este inevitabilă fiindcă sint meseriași și știu că nu acesta este adevărul, dar nici nu aplică măsurile stabilite. Nu-și îndeplinesc obligațiile si datorită faptului că cei care trebuie să aplice legea nu-și fac datoria ; nici consiliile populare ale comunelor și ale județelor, nici organele de specialitate — Direcția agricolă. Comisia județeană de pos- podărire unitară a fondului funciar. Comisia județeană pentru protecția mediului înconjurător.Dacă organele de la comună au protejat pe cei care poluează pămin- tul, era de datoria organelor județene să intervină cu fermitate, fără nici un rabat, pentru sancționarea lor și să-i determine să respecte legea. Este de așteptat ca organele de partid să ceară acestora să-și reconsidere atitudinea, să aplice cu strictețe prevederile legii.
Ion LAZAR

cinema
© Noiembrie, ultimul bal : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
G Maria si marca î UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
G O vară cu Mara : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
© Francois Villon ; FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 13: 17
0 în fiecare zi ml-e dor de tine : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15
q Alo, aterizează străbunica î GIU- 
LE$TI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15
O Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri și azi) : MIORIȚA — 17; 19. 
GIULEȘTI — 17; 19
© Marla și Mirabela în Tranzistoria : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
O Dzikun, clinele lup : DOINA 
(16 25 38) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
G Fata de pe rîu : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
© Misiune specială : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
O Colonelul Redl : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
G Jandarmul și jandarmerițele : 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) —
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
O De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
G Sprijlniți-I pe șerif î STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30

teatre

t V
19,00 Telejurnal
J9.25 Tezele și orlentârlle formulate de 

tovarășul Nlcolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune re
voluționară

19,50 Industria — programe prioritare
20,10 Trăim decenii de împliniri mărețe. 

Emisiune 1 literar-muzical-coregra- 
fică

20,35 Mlndria de a fi cetățean al RomâVA INFORMĂM DESPRE:Libretul de economii cu cîștiguriEconomisirea organizată prin Casa de Economii și Consemna- țiuni — bancă specializată in relațiile cu populația — a devenit o necesitate, determinată de dorința firească a fiecăruia dintre noi de a ne îmbunătăți necontenit nivelul de trai și confortul personal. Tuturor prietenilor economiei. Casa de Economii și Consemnațiuni le oferă o gamă de instrumente de economisire, printre care de o largă solicitare se bucură libretul de economii cu cîștiguri.Avantajul specific al acestui libret constă în acordarea unei do- bînzi de 2 la sută pe an, care se atribuie integral prin redistribuire, sub formă de ciștiguri, pe baza tragerilor la sorți trimestriale.Libretul de economii cu cîștiguri poate fi nominal sau la purtător. Libretul nominal se emite la dorința depunătorului pe numele unei persoane, cu o depunere inițială de cel puțin 25 de lei. Libretul „la purtător" (fără indicarea persoanei pe numele căreia se efectuează depunerile) trebuie să aibă o depunere minimă de cel puțin 200 de lei.Libretul de economii cu cîștiguri „la purtător" se poate emite cu sau fără „parolă". Parola este consemnul format din maximum două cuvinte pe care depunătorul îl indică unității C.E.C. Parola este cunoscută numai de persoana în cauză și de unitatea care a emis libretul. La restituirea depunerilor de pe un libret de economii la purtător cu parolă, solicitatorul trebuie să reproducă parola respectivă.Operațiile de depuneri și de restituiri din libretele nominale se e-
vremea

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 21 iunie, ora 20 — 24 iunie, ora 
20. în țară : Vremea va fi în general 
instabilă Ia începutul intervalului, apoi 
se va ameliora treptat, exceptînd re
giunile nordice și nord-estice, iar cerul, 
mai mult noros în prima zi, va deveni 
variabil în regiunile din vestul și su
dul țării. Ploi care vor avea și caracter 
de aversă, însoțite și de descărcări 
electrice, vor cădea în prima zi în cea 
mai mare parte a țării, apoi pe arii 

niei socialiste 0 însemne ale vred
niciei

20.50 Din marea carte a patriei o Pri
măvara pe Crlșul Repede. Docu
mentar

21,10 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României 0 Puternica afir
mare a responsabilității sociale a 
tinerei generații în sistemul auto- 
conducerii muncitorești

21,30 Te cintăm, iubită țară 1 Muzică 
ușoară românească

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

fectuează la oricare unitate C.E.C. proprie, la unitățile P.T.T.R. și la cooperativele' de credit autorizate. Operațiile in libretele „la purtător" se fac numai la unitatea emitentă.La tragerile la sorți trimestriale (care se organizează în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru) participă cu drept de cîștig libretele cu un sold mediu trimestrial de minimum 20 de lei. Soldul mediu trimestrial maxim care se ia in calcul la stabilirea ciștigului este de 20 000 de lei și, ca urmare, ciștigul maxim poate fi de 40 000 de lei.Dacă ținem seama că, la avantajele specifice libretului de economii cu ciștiguri, depunătorii care îl utilizează beneficiază și de toate drepturile care decurg din economisirea organizată de către Casa de Economii și Consemnațiuni (garantarea de către stat a sumelor depuse ; păstrarea secretului privind numele depunătorilor și gumele economisite ; scutirea de impozite și de taxe asupra sumelor depuse, dobinzilor și ciș- tigurilor acordate ; dreptul de a împuternici alte persoane să dispună de sumele păstrate la C.E.C. ; dreptul de condiționare a restituirii depunerilor; imprescriptibilitatea depunerilor, a dobinzilor și a ciștigurilor ș.a.), rezultă clar că acesta constituie un instrument de economisire practic și avantajos pentru fiecare dintre dumneavoastră.Orice alte informații privind libretul de economii cu cîștiguri sau alte instrumente de economisire le puteți solicita oricînd de la unitățile C.E.C.
restrînse în nord șl nord-est și izolate 
îndeosebi după-amiaza în celelalte 
zone. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperatura aerului în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse, în 
general, între 10 și 18 grade, iar ma
ximele între 20 și 28 grade, mai ridica
te în sud. Dimineața, pe alocuri, ceață, 
în București : Vremea va fi în general 
instabilă la incenut, apoi se va ame
liora. Cerul va fi mai mult noros în 
prima zi, cînd va ploua, mai ales sub 
forml de averse, aooi va deveni va
riabil. condițiile rămînînd favorabile 
aversei după-amiaz<|. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 14 și 17 grade, 
iar cele maxime între 26 și 28 grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Steaua București din nou campioană 
a României la fotbalIeri s-au jucat partidele ultimei etape a campionatului ediția 1983— 1989, al 71-lea din fotbalul nostru. Titlul de campioană a revenit din nou echipei Steaua București, formație care și-a dovedit forța șl prin aceea că nici in această ediție a principalei competiții interne n-a suferit vreo înfrîngere. O suită de 102 rezultate utile 1Iată rezultatele etapei : F.C.M. Brașov — Steaua 2—2 (1—1) ; Dinamo — S. C. Bacău 0—0 : F. C. Olt— Victoria 1—2 (0—2) ; Flacăra —Rapid 4—1 (2—1) ; UniversitateaCraiova — F. C. Bihor 3—0 (2—0) ;Sportul studențesc — F. C. Argeș 2—0 (1—0) ; Universitatea Cluj-Na- poca — F. C. Inter 3—2 (2—2) ; A.S.A. — F. C. Farul 2—4 (0—3) ;Corvinul — Oțelul 4—0 (0—0).Clasamentul final : STEAUA — 65 n. (121—28) ; Dinamo — 62 p.(130—30) ; Victoria — 45 p. ; Flacăra— 36 p. (63—47) ; Universitatea Craiova — 36 p. (52—52) ; Soortul studențesc — 34 p. ; F. C. Bihor, F. C. Olt, F. C. Farul — 32 p. ; F.C.M.Brașov, F. C. Inter — 31 p. ; S. C. Bacău, F. C. Argeș, „U“ Cluj-Na-

★© TENIS. Turneul internațional de tenis de la Sofiu s-a incheiat cu o dublă victorie românească : in finala probei de simplu, tinărul Răzvan Itu, prestind un joc excelent, l-a învins cu 6—4, 6—2 pe danezul Thomas Sorenssen. iar la dublu bărbați Florin Segărceanu și George Cosac au ciștlgat cu 6—4, 2—6. 6—4 partida susținută cu polonezii Lech Sidor și Tomas Ivanski.LUPTE. în concursul internațional de lupte libere de la Skoplje, sportivul român Romică Rașovan s-a situat pe locul I la categ. 48 kg, în- trecînd in finală prin tuș pe iugoslavul Siuljka. Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere a urcat si Constantin Corduneanu la categ. 52 kg. Iată șl alli ciștigălori : Saban Trstena (Iugoslavia) la categ. 57 kg, Backhaus (R.D.G.) la categ. 74 kg, Pelivanov (Bulgaria) la categ. 90 kg.ȘAH. Turneul internațional feminin de șah de Ia Piotrkow Tribu- nalski a continuat cu runda a 10-a în care fruntașele clasamentului, Svetlana Matveeva și Gabriela Stan- ciu, au convenit asupra remizei. Alte rezultate : Margareta Mureșan — Dombrovska 1—0 ; Detko — Xe Tziun 0—1 ; Kahiani — Sweczik 1—0 ; Makropoulos — Wiese remiză, în clasament conduce Matveeva (U.R.S.S.) cu 8 puncte, urmată de Stanciu, Kahiani și Xe Tziun cu cite 6,5 puncte.REGIZORII ITALIENI ȘI CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL. Cei mai importanți regizori de film italieni, de la Fellini la Bertolucci, și-au dat acordul să participe la 

poca — 30 p. ; F. C. Corvinul — 29 p. ; Oțelul — 28 p. ; Rapid — 23 p. ; A.S.A. — 6 p. în clasamentul tunarilor campionatului, pe primul loc s-a clasat Dorin Mateuț (Dinamo) — 43 goluri, urmat de Marcel Coraș (Victoria) — 36 și Gheorghe Hagi (Steaua) — 31.Tragerea la sorți în cupele euro- ( pene va avea loc la Geneva, în ziua de miercuri, 12 iulie. Steaua București va participa desigur la ediția j viitoare a „Cupei campionilor europeni", competiție care va incepe la 13 septembrie 1989. Celelalte trei reprezentante ale fotbalului nostru in cupele europene vor fi desemnate după încheierea celeilalte mari competiții naționale — „Cupa României".Meciurile din sferturile de finală ale „Cupei României" se vor juca joi. 22 iunie, de la ora 17, după următorul program : la Buzău, S. C. Bacău — Dinamo București ; la Tirgoviște, Gloria Buzău — Rapid București ; la Brașov, Gloria Bistrița — Victoria București ; la Constanța, Unirea Slobozia — Steaua București. j
★popularizarea campionatului mondial de fotbal, ce va avea loc anul viitor in Italia, prezentind fiecare un film documentar de 16 minute despre unul din cele 12 orașe ce vor găzdui meciurile turneului final. Dar iată cum au fost repartizate „rolurile" : Federico Fellini (Roma — unde va avea loc finala). Franco Zefirelli (Florența), Lina Wertmtll- * Ier (Bari), Mario Soldați (Torino), Alberto Lattuada (Genova). Ermano Olmi (Milano), Bernardo Bertollucci (Bologna), Mario Monicelli (Verona), Michelangelo Antonioni (Udine), Carlo Lizzani (Cagliari), Mauro Bo- lognini (Palermo), Francesco Rosi (Neapole).AUTOMOBILISM. Cursa internațională automobilistică de 24 de ore desfășurată pe circuitul de la NOr- burgring (R.F. Germania) a fost ciștigată de pilotul italian Emma- nuele Pirro („B.M.W."), care a parcurs 3 625 km.CICLISM. Cursa internațională ci- clistă „Midi Libre" s-a încheiat la Espalion cu succesul rutierului francez Jerome Simon, urmat în clasamentul final de compatrioții săi Gerard Rue — la 35” și Jean Clauda Colotti — la 49”.Ultima etapă, a 6-a, a revenit lui Fabrice Philipot (Franța) înregistrat pe 178 km în 4h 52’35”.ATLETISM. Cu prilejul unui concurs desfășurat la Karl Marx Stadt, atleta Heike Black (R.D. Germană) a stabilit un nou record mondial pentru junioare in proba de săritură în înălțime, cu performanța da 2,01 m.

liluzican.il


PACEA Șl DEZARMAREA-
năzuințe fundamentale ale popoarelor

Tendința de modernizare a armamentelor - 
un pericol la adresa păciiSTOCKHOLM 20 (Agerpres). — Tot mai multi specialiști din Europa consideră că a vepit timpul să se treacă efectiv la măsuri complexe de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, deoarece actualele arsenale militare — așa cum relevă ultimele documente ale Institutului de la Stockholm pentru cercetări în problemele păcii (S.I.P.R.I.) — ră-

Fonduri pentru nevoile sociale, nu pentru înarmări IWASHINGTON 20 (Agerpres). — Bernard Lown, copreședinte al organizației „Medicii lumii pentru prevenirea unui război nuclear", a- rată că în 12 ore omenirea cheltuiește pentru înarmări o sumă suficientă pentru a asigura vaccinarea tuturor copiilor de pe glob împotriva bolilor infecțioase ; in trei ore este irosită o sumă care ar putea asigura eradicarea variolei la sca

Demonstrație a muncitorilor din Ruhr (R.F.G.) împotriva noilor planuri de 
modernizare a arsenalelor nucleare. Pe pancartele purtate de demonstranți 
stă scris : „Asigurarea vieții, a locurilor de muncă — prin dezarmare I". 
„Nici o nouă cursă a înarmărilor !“, „Să înceteze construcția avionului 

«Jăger 90 I», care necesită cheltuieli de miliarde mărci I"

Rezultatele alegerilor din Grecia
© Partidul Noua Democrație a obținut cele mai multe mandate 
parlamentare • Avans considerabil al Alianței Forțelor de Stingă 

și ProgresisteATENA 20 (Agerpres). — Deși au mai rămas de numărat buletine de vot reprezentînd circa 1,5 la sută din totalul celor exprimate în alegerile generale din Grecia, cele 300 de mandate în parlament au fost deja distribuite. Astfel, principala formațiune politică de opoziție, Noua Democrație, a obținut 144 de locuri, în timp ce fostului partid de guvernă- mint, Mișcarea Socialistă Panelenă (PASOK) i-au revenit 125 de mandate. Un ciștig net, procentual, dar mai ales ca număr de locuri, l-a obținut Alianța Forțelor de Stingă și Progresiste (cuprinzind Partidul Comunist și Partidul Stingii Elene), care va fi reprezentată de 29 de deputați în parlament. Celelalte două 
Sub semnul colaborării și unității de acțiune

min, în continuare, supradimensionate. Specialiștii, ca și opinia publică internațională se arată preocupați de aspectele periculoase pe care le ridică tendințele vizibile de modernizare a armelor. Astfel, se atrage atenția că cercurile militare se arată preocupate de dezvoltarea unor noi sisteme de arme, de crearea unor arme antisatelit etc.
ră mondială în cadrul unui program eșalonat pe 10 ani ; sumele folosite pentru înarmări timp de 4 zile ar permite realizarea unui program pe cinci ani de luptă împotriva palu- dismului, cauza cea mai răspîndită a mortalității în lume ; în sfîrșit, cheltuielile militare alocate timp de patru luni ar asigura apa potabilă pentru nevoile omului pretutindeni în lume.

locuri au revenit unor formațiuni politice mai mici.In urma acestor rezultate, potrivit procedurii constituționale, premierul Andreas Papandreu a prezentat șefului statului, Christos Sartzetakis, demisia guvernului său. Acesta i-a cerut să rămînă în funcție și să gireze problemele curente ale țării pînă la alcătuirea unui cabinet. De asemenea, președintele grec l-a însărcinat marți pe liderul Noii Democrații, Constantin Mitsotakis, să formeze noul guvern. Nedispunînd însă de majoritatea minimă necesară alcătuirii unui cabinet monocolor (151 mandate), Mitsotakis va încerca să obțină’ sprijinul altor partide. Altfel, după trei zile, el va trebui să restituie mandatul încredințat.

CENTENAR
MOSCOVA 20 (Agerpres). — Cen

tenarul Mihai Eminescu a fost 
marcat de ziarul sovietic „Ve- 
cerniaia Moskva“ prin articole des
pre viafa și opera marelui poet. 
Ziarul subliniază că poeziile lui 
Eminescu au fost traduse in 64 de 
limbi.

TUNIS 20 (Agerpres). — Co
tidianul tunisian „Le'Renouveau“Declarații referitoare la negocierile sovieto-americane asupra armamentelor nucleare și cosmiceGENEVA 20 (Agerpres). — In legătură cu reluarea negocierilor sovieto-americane privind armamentele nucleare și cosmice, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că obiectivul tării sale la aceste tratative îl constituie „realizarea unor acorduri verificabile, care să îmbunătățească securitatea noastră, să sporească stabilitatea si să reducă riscul unui război" — informează Buletinul de știri al Casei Albe. El a adăugat că S.U.A. vor propune ca cele două părți să depună eforturi speciale pentru a conveni și a începe să aplice, cit mai curînd posibil, unele măsuri de verificare rezultind din propunerile prezentate în cadrul tratativelor START.

Propuneri ale S.E.L.A. privind soluționarea problemei 

datoriei externe a țărilor Americii LatineZiarul venezuelean „La Republica" informează că Sistemul Economic Latino-American (S.E.L.A.) a lansat inițiativa de a se limita la 25 la sută din nivelul actual transferurile de capital peste graniță ca plăți la datoria externă, prin reducerea la jumătate a ratelor scadente și fixarea unei limite de 5 la sută pentru dobînzi.Proiectul, aflat în studiu încă din luna mai, este dezbătut în cadrul unei reuniuni pregătitoare a S.E.L.A. în problema datoriei externe, ce are loc în capitala Venezuelei, cu participarea miniștrilor adjuncți de externe și de finanțe și a directorilor băncilor naționale. Secretarul executiv permanent al S.E.L.A., Carlos Perez del Castillo, a prezentat „pro
Recul electoral al partidelor de guvernămînt 

din R.F.G. și AngliaBONN 20 (Agerpres). — Potrivit rezultatelor provizorii ale alegerilor comunale desfășurate duminică in landurile vest-germane Saar și Rhe- nania Palatinat, Partidul Social-Democrat a reușit să-și sporească audiența în rîndul electoratului. In landul Saar, P.S.D. a obținut 45,8 la sută din voturi, în timp ce Uniunea Creștin-Democrată, principala formațiune a coaliției guvernamentale de la Bonn — numai 35,3 la sută (in 1984 : 42,2 la sută din voturi). De asemenea, în landul Rhenania Palatinat, P.S.D. a obținut cu unu la sută mai multe voturi decît la alegerile precedente, iar U.C.D. a pierdut aproximativ opt la sută din sufragii.O deosebită îngrijorare în rîndul opiniei publice a provocat-o faptul că formațiunea neonazistă intitulată „Republicanii" a reușit să intre intr-o serie de parlamente comunale, inclusiv în cel al capitalei landului Saar.

EMINESCU
a consacrat spatii largi centenaru
lui Eminescu. In paginile ziarului 
au fost prezentate aspecte ale vie
ții și creației poetului nostru na
țional, contribuția sa la dezvol
tarea culturii românești și uni
versale.

De asemenea, cotidianul de limbă 
arabă „As Sakafa“ a publicat un 
articol consacrat personalității și 
creației eminesciene.

La rîndul său, Ghennadi Gherasi- mov, purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S., a subliniat că Uniunea Sovietică pornește de la faptul că activitatea în cadrul negocierilor privind armamentele nucleare și cosmice va continua pe baza „zonelor de înțelegere" elaborate deja și concretizate in. proiectele de documente externe — relatează agenția T.A.S.S.. Delegația sovietică, a spus el, va negocia în spirit constructiv, menținind tot ce s-a realizat pină în prezent in direcția elaborării unui tratat referitor la reducerea cu 50 la sută a armamentelor strategice ofensive, în condițiile respectării Tratatului privind apărarea antirachetă.

punerea latino-americană și carai- biană privind problema datoriei externe" drept prima inițiativă care emană direct din regiune. El a precizat că inițiativa poate servi ca alternativă la Planul secretarului de finanțe al S.U.A., Nicholas Brady, care nu a reușit să devină o adevărată soluție pentru situația din regiune. Perez del Castillo a arătat că propunerea latino-americană permite reducerea semnificativă a transferului de capital către țările industrializate creditoare, transfer care între 1983 și finele anului curent s-a cifrat la circa 200 miliarde dolari, în timp ce datoria externă a regiunii a crescut cu aproximativ 100 miliarde, situîndu-se în prezent Ia peste 420 miliarde de dolari.

într-o declarație dată publicității Ia Diisseldorf, Prezidiul Partidului Comunist German relevă că voturile primite de formațiunea neonazistă „Republicanii" în alegerile pentru Parlamentul (vest)-european — organul consultativ al C.E.E. — constituie o expresie a tendințelor neofasciste, dar reprezintă și un protest social, informează agenția A.D.N. în document se evidențiază că tot mai mulți vest-germani se văd amenințați de Sărăcie și de nesiguranță și nu se mai regăsesc in politica partidelor tradiționale.LONDRA 20 (Agerpres). — Refe- rindu-se la rezultatele alegerilor din Marea Britanie pentru Parlamentul (vest)-european, în care Partidul Conservator (de guvernămînt) a. obținut doar 32 de locuri, iar laburiștii — 45, primul-ministru britanic, Margaret Thatcher, a admis că acestea au fost „decepționante" pentru conservatori.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri armate în capitala 
Libanului © Seminar internațional 

consacrat problemei palestinieneBEIRUT 20 (Agerpres). — Starea de tensiune s-a accentuat la Beirut și în zona de munte situată la sud- est de capitala libaneză, după schimburile de focuri cu artileria și tirurile cu rachete produse luni. în cursul zilei de marți au continuat bombardamentele de artilerie asupra zonei de coastă situate la nord de Beirut, transmite agenția KUNA.NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).— Sub auspiciile Comitetului O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, la sediul din New York al Națiunilor Unite au început lucrările unui seminar internațional consacrat problemei palestiniene. La dezbateri participă reprezentanți ai statelor membre ale O.N.U., parlamentari din diferite țări, personalități politice.Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a adresat partici- panților un mesaj în care subliniază că reglementarea problemei Orientului Mijlociu trebuie să ia in considerare asigurarea deplină a drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului la autodeterminare— informează agențiile China Nouă și T.A.S.S. Agravarea situației din teritoriile palestiniene ocupate pune în evidență, în opinia secretarului general al O.If.U., însemnătatea eforturilor întregii comunități internaționale, ca și ale Consiliului de Securitate, in direcția angajării de negocieri pe baza rezoluțiilor 242 și 338 pentru reglementarea crizei din Orientul Mijlociu.VIENA 20 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Austriei, Alois Mock, a reafirmat poziția țării sale de sprijinire a convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu, sub egida O.N.U. și cu participarea tuturor părților interesate. El a făcut această declarație unui ziar al tineretului din Austria — „International", informează agenția A.D.N.
STOCKHOLM

Congresul Internaționalei 
SocialisteSTOCKHOLM 20 (Agerpres). — La Stockholm s-au. deschis, marți, lucrările celui de-al XVIIÎ-lea Congres al Internaționalei Socialiste. Participă aproximativ’ 600 de delegați, re- prezentind aproximativ 80 de partide socialiste, social-democrate, laburiste — formațiuni politice care în 27 de țări sînt partide politice de guver- nămint.

„Politica de apartheid 
a provocat actuala situație 

de criză din R.S.A."
Declarația unui lider al Partidului 

Democratic Sud-AfricanPRETORIA 20 (Agerpres). — Politica de apartheid se află la baza actualei situații de criză din R.S.A., a declarat Zacharias de Beer, copreședinte al Partidului Democratic din R.S.A., formațiune politică creată recent. Într-o cuvîntare televizată în care a prezentat programul partidului său, de Beer s-a pronunțat pentru legalizarea Congresului Național African, pentru eliberarea lui Nelson Mandela și a tuturor deținuților politici și pentru ridicarea stării de urgență.ADDIS ABEBA 20 (Agerpres). — Organizația Unității Africane va continua să caute soluții durabile pentru rezolvarea problemei refugia- ților de pe continent, se arată în mesajul secretarului general al O.U.A., Ide Oumarou, dat publicității la Addis Abeba cu prilejul „Zilei refugiaților africani". Mesajul se pronunță pentru eradicarea politicii de apartheid din R.S.A., principalul factor de tensiune din zonă, care se află la originea problemei refugiaților africani.

Agenția T.A.S.S. despre evenimentele 
care au avut loc la Budapesta, la 16 iunieMOSCOVA 20 (Agerpres). — A- genția T.A.S.S. a transmis un comentariu în legătură eu evenimentele care au avut loc la Budapesta, la 16 iunie In comentariu se spune:Ceremonia desfășurată la 16 iunie, la Budapesta, de reinhumare a lui Imre Nagy, concepută ca o concluzie a evenimentelor tragice ale trecutului, ca o cale spre reconcilierea și înțelegerea națională în societatea ungară, s-a transformat, din păcate, în altceva. Cuvîn- tările reprezentanților forțelor de opoziție, in contrast cu spiritul însuși al atmosferei funerare, s-au concretizat în atacuri vehemente la adresa P.M.S.U., a U.R.S.S., a socialismului și a angajamentelor internaționale ale R.P. Ungare, provocind îngrijorare atit în Ungaria, cît și in alte țări socialiste.Oricit de nepărtinitori am fi în legătură cu declarațiile făcute în cadrul ceremoniei, majoritatea a- cestora nu pot fi acceptate — se spune în comentariul T.A.S.S. —, ci se inscriu in categoria injuriilor și jignirilor. Nu poate fi minimalizată nici importanța declarațiilor veninoase ale „luptătorilor impo- triva dictaturii comuniste".La 16 iunie, la ceremonia funerară de la Budapesta a fost prezentat, într-o formă concentrată, programul părții extremiste a opoziției ungare. Credem că acum a devenit mai clar pentru mulți că aceasta se preocupă nu de problema umanizării socialismului în Ungaria, nu de prezentarea multilaterală și echilibrată a „petelor albe" ale istoriei, nu de înfăptuirea re- > formelor economice și creșterea bunăstării poporului. Subminarea totală a pozițiilor P.M.S.U. în cadrul societății, retragerea din a- ceastă țară a trupelor sovietice aflate acolo in cadrul acordurilor și angajamentelor asumate prin Tratatul de la Varșovia și. in același timp, învinuirea U.R.S.S. pen

Preocupări vizînd ocrotirea mediului ambiantBELGRAD 20 (Agerpres). — In localitatea iugoslavă Zenița a luat sfîrșit primul congres iugoslav privind protecția atmosferei. Scopul reuniunii, subliniază agenția Taniug, a fost de a defini o strategie avind ca obiectiv conservarea calității atmosferei, propunindu-se, printre altele, introducerea unor sisteme uniforme de măsurare a gradului de poluare, măsuri de educație pentru protejarea mediului, elaborarea unor proiecte de purificare și conservare a acestuia etc.TOKIO 20 (Agerpres). — Agenția niponă pentru securitate maritimă va efectua o serie de măsurători in largul mării, în zona insulei Okinawa, unde, in urmă cu 24 de ani, de pe un portavion american a căzut un avion ce transporta o bombă cu hidrogen, informează agenția Kyodo. In acest scop, o navă de cercetare va colecta apă din mai multe puncte și de Ia diverse adîncimi. Rezultatele cercetării urmează să fie cunoscute în luna septembrie.Totodată, în prezent se așteaptă concluziile analizelor făcute asupra unor pești capturați săptămîna trecută în zonă pentru a determina în ce măsură bomba cu hidrogen de
ROMA: Criză acută de locuințeROMA 20 (Agerpres). — Intr-un articol dedicat acutei probleme a lipsei de locuințe din fondurile statului în Italia, ziarul „Paese Sera" consemnează faptul că la Roma, deși există fonduri pentru construirea in decurs de doi ani a circa 2 500 de apartamente, nu a fost realizat nici un proiect. După părerea 

tru toate problemele economice și paginile tragice ale istoriei ungare — iată principalele obiective urmărite de o serie de grupări alternative și de opoziție.Firește, nu se poate uita că cei care au luat cuvintul în cadrul ceremoniei funerare reprezintă pături destul de înguste ale societății ungare. Majoritatea covirșitoare a populației țării se pronunță pentru prietenia și alianța cu U.R.S.S. — se spune în comentariul. T.A.S.S.In continuare se arată :Analizînd cuvîntările reprezentanților opoziției apărute în presă, campaniile organizate de ei avind o orientare conflictuală exprimată pregnant in raport cu România și Cehoslovacia, se poate formula o concluzie fără echivoc : opiniei publice a țării i se sugerează că adversarii Ungariei sînt vecinele ei socialiste — statele membre ale Tratatului de la Varșovia.Nu întimplător manifestația de la Budapesta a produs neliniște și îngrijorare în România și în Cehoslovacia. După cum a declarat in recenta sa cuvîntare J. Fojtik, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, „în ceremonia reinhumării lui Imre Nagy unele cercuri din Occident ar fi dorit să vadă funeraliile simbolice ale socialismului in această țară. Noi credem că, dimpotrivă, vor fi activizate acele forțe care leagă viitorul Ungariei de socialism. Fără îndoială că nu numai oamenii progresiști din țara noastră doresc acest lucru".Profundele reforme politice și economice, noua apreciere a evenimentelor și oamenilor politici din istoria Ungariei constituie o problemă internă a poporului ungar. Dezvoltarea prieteniei sovieto- ungare — cea mai valoroasă cucerire a popoarelor noastre — reprezintă insă o problemă bilaterală — se arată în încheierea comentariului.
1 megatonă, pierdută în mare in a- nul 1965, a afectat mediul marin.NAIROBI 20 (Agerpres). — Peste 50 de specialiști au participat timp de o săptămînă la un recensămînt al elefanților, desfășurat în cea mai mare rezervație naturală din Kenya. Acțiunea a fost întreprinsă în cadrul programului de salvare a acestor animale. Datele culese urmează să fie introduse în memoria unui computer pentru a fi comparate cu datele obținute anul trecut. Se remarcă faptul că in ultimii 15 ani numărul elefanților din această rezervație a scăzut de la 35 000 la 5 000, dar, cu toate acestea, specialiștii nu consideră că situația este disperată.KAMPALA 20 (Agerpres). — în capitala Ugandei, Kampala, a avut Ioc o reuniune interministerială africană, la care au participat reprezentanți din 15 țări de pe continent. Au fost discutate căi și mijloace de apărare a mediului natural al Africii. Rezoluția finală a reuniunii recomandă guvernelor statelor africane să ia noi măsuri de protejare a speciilor amenințate cu dispariția din cauza braconajului și a comerțului ilicit cu animale și păsări exotiee.
„Comitetului de coordonare a cetățenilor in lupta pentru locuințe", organizație obștească cu sediul in capitala Italiei, această stare de lucruri se explică prin totala pasivitate a autorităților față de problema lipsei de locuințe pentru păturile cele mai sărace sau cu venituri mici ale populației.Astăzi se deschid la Caracas lucrările reuniunii ministeriale a „Grupului celor 77", organism ce reunește cvasitotalitatea țărilor în curs de dezvoltare și de la a cărui constituire s-au împlinit in aceste zile 25 de ani. Participanții la reuniune vor proceda la o evaluare a activității desfășurate în cei 25 de ani de existență, a noilor cerințe apărute în contextul actualelor realități politice și economice internaționale, ur- mind să se stabilească direcțiile de acțiune menite să contribuie la întărirea solidarității și cooperării intre țările in curs de dezvoltare, la consolidarea pozițiilor lor în cadrul negocierilor cu statele dezvoltate.Crearea „Grupului celor 77“ a reprezentat un eveniment de deosebită semnificație în viața internațională, punînd în evidență rolul tot mai important al tinerelor state ce și-au cucerit independența, al țărilor in curs de dezvoltare, in general, in lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de dominație și dictat, hotărirea lor de a acționa solidar in vederea asigurării dreptului la o dezvoltare liberă, independentă, în cadrul unor structuri internaționale juste și echitabile.Compus din trei subgrupuri regionale — Africa, Asia, America Latină — „Grupul celor 77“ s-a dezvoltat continuu, numărul statelor participante crescînd de la 77 la 127 în prezent, incluzind și țări europene, intre care și țara noastră.Așa cum este cunoscut, România, țară socialistă în curs de dezvoltare, a devenit membră cu drepturi depline a Grupului în 1976, în urma hotăririi adoptate în unanimitate la reuniunea ministerială de la Manila. Acest act a dat o expresie institu- ționalizată relațiilor tot mai strinse de solidaritate și cooperare multilaterală existente între România și țările în curs de dezvoltare, relații care de atunci s-au extins și s-au. aprofundat continuu.Orientare fundamentală a politicii externe a României socialiste, solidaritatea activă, colaborarea strin- să cu țările în curs de dezvoltare și-au găsit elocventă concretizare în inițiativele și demersurile țării noastre pentru consolidarea „Grupului celor 77“, pentru întărirea unității de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare.Reafirmind această orientare principială, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia recent : „Indiferent de ni

velul de dezvoltare al României vi
itoare, ea va rămine intotdeauna îm

preună și va conlucra strins cu ță- 
rile în curs de dezvoltare în reali
zarea obiectivelor de lichidare a 
subdezvoltării, de progres economic 
și social a! fiecărei națiuni, la reali
zarea unor relații noi de colaborare 
economică pe principiile echității și 
egalității, a unei noi ordini econo
mice mondiale”.Reuniunea ministerială de la Caracas se desfășoară într-un moment în care fenomenele de criză și instabilitate din economia mondială persistă, iar în unele privințe chiar se accentuează ; situația țărilor în curs de dezvoltare se deteriorează continuu, ele inregistrînd în actualul deceniu cel mai sever regres economic din ultimii 50 de ani, ceea 

AZI ÎNCEPE LA CARACAS REUNIUNEA 
MINISTERIALĂ A „GRUPULUI CELOR 77“

ce face ca decalajele dintre țările bogate și cele sărace să se adin- cească și mai mult.Datoria externă, de peste 1 300 de miliarde de dolari, se află în miezul tuturor dificultăților ce confruntă țările în curs de dezvoltare și reprezintă principalul obstacol în calea relansării creșterii economice a statelor respective. Diferitele „strategii" sau soluții preconizate pînă acum pentru soluționarea problemei datoriei externe s-au dovedit, după cum o a- rată realitatea, simple paliative, peste 40 de state avind dificultăți în a face față plăților în contul datoriei, procedînd fie la declararea de moratorii, fie la reeșalonarea a- cestora. Scumpirea excesivă a creditului, ca urmare a politicilor financiare spoliatorii ale statelor capitaliste dezvoltate, și în special a S.U.A., a dus la agravarea situației majorității țărilor în curs de dezvoltare. Sporirea plăților în contul serviciului datoriei, paralel cu reducerea capacității de rambursare a acesteia, a dus la apariția unui fenomen cu efecte deosebit de grave asupra economiilor acestor țări : așa-numitul transfer invers de capital. O stare de lucruri aberantă, în care economii sărace, secătuite finanțează economiile țărilor bogate. Statistici ale C.E.P.A.L., de exemplu, arată că, în cei șapte ani dei transfer invers de resurse financiare, America Latină a pierdut circa 

180 de miliarde de dolari, sumă e- gală cu 45 la sută din datoria globală a regiunii. Astfel, problema datoriei s-a transformat dintr-o problemă financiară — de lipsă temporară de resurse necesare plăților scadente — într-una de dezvoltare, căpătind dimensiuni politice și sociale din cele mai alarmante.Alături de politica dobînzilor înalte, proliferarea măsurilor comerciale restrictive și nu în puține cazuri discriminatorii — aceste măsuri fiind folosite adesea și ca mijloace de presiune politică, de ingerință in treburile interne — s-a constituit într-un alt factor de agravare a situației economice a țărilor lumii a treia. Pierderile pricinuite de măsu- 

rile protecționiste țărilor în curs de dezvoltare sînt deosebit de mari : calculele făcute de organisme internaționale specializate, inclusiv din cadrul sistemului Națiunilor Unite, demonstrează că, dacă ar fi înlăturate taxele vamale și alte bariere comerciale, precum și dacă s-ar renunța la subvențiile ăcordate de țările industrializate producătorilor interni, îndeosebi în sfera produselor agroalimentare, produsul intern brut al statelor in curs de dezvoltare ar crește cu 3 la sută, iar veniturile lor din exporturi cu 10 Ia sută. Dar asemenea calcule sint, în condițiile actuale, pure speculații. Pentru că, în realitate, statele capitaliste dezvoltate, abuzînd de puterea lor economică, s-au retras în spatele baricadelor protecționiste pe care le-au.ridicat, accep- tind cel mult „soluția" negocierilor diferendelor financiare și comerciale cu țările in curs de dezvoltare numai în cadru bilateral — „de la caz la caz“ —. tactică ce le asigură posibilitatea de a-și impune condițiile.în aceste împrejurări, realizarea unui consens la scară mondială asupra problematicii economice se impune ca o cerință prioritară și ea se află, in mod firesc, între temele centrale de pe agenda reuniunii „Grupului celor 77“ de la Caracas. In acest sens, participanții urmează să convină asupra unei platforme comune de acțiune în perspectiva sesiunii 

extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. din aprilie 1990, consacrată revitalizării cooperării economice internaționale, creșterii și dezvoltării economice, în special a țărilor în curs de dezvoltare.Evoluțiile din viața economică mondială impun — așa cum subliniază România — angajarea neîntîr- ziată a unor negocieri reale, cu participarea tuturor statelor, sub auspiciile O.N.U., in condiții de deplină egalitate, negocieri care să ducă la adoptarea de măsuri menite să asigure o relansare economică generală, la intensificarea cooperării economice internaționale. în a- cest cadru este necesară o acțiune mai hotărită, din partea tuturor statelor, și in special a „Grupului celor 77“, in vederea soluționării globale, politico-economice, a problemei datoriei externe a lumii a treia.Pe de altă parte, reașezarea raporturilor economice pe baze echitabile, raționale, in interesul tuturor statelor, al unei economii mondiale echilibrate, stabile și sănătoase reclamă restructurarea actualului sistem monetar-financiar, democratizarea instituțiilor financiare, eliminarea politicilor protecționiste și discriminatorii din comerțul internațional. renunțarea la embargouri și măsuri de constrîngere economică din considerente politice, asigurarea accesului tuturor țărilor, îndeosebi al celor în curs de dezvoltare, la cuceririle științei și tehnicii contemporane.Complexitatea și gravitatea problemelor economice ce confruntă lumea de azi pun cu acuitate la ordinea zilei, după cum România a subliniat în repetate rînduri, necesitatea întăririi unității de acțiune, a solidarității țărilor in curs de dezvoltare. Aceasta cu atit mai mult cu cit „Grupul celor 77“ a devenit. în ultimii ani ținta unor presiuni și acțiuni de divizare, de slăbire a coeziunii sale. Reuniunea ministerială care începe astăzi la Caracas constituie in acest sens un prilej de reafirmare a voinței politice a țărilor participante de a acționa în comun, dezvoltind cooperarea politică și economică dintre ele, pentru a fi astfel în măsură să determine o schimbare radicală in evoluția relațiilor economice internaționale, e- voluție care să ducă la lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini politice și economice mondiale, în interesul progresului tuturor națiunilor.
Valentin PAUNESCU
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I PRIMIRE LA VARȘOVIA. Președintele Consiliului de Stat al
IR. P. Polone, Wojciech Jaruzelski, l-a primit pe ministrul afacerilor externe al Malayeziei, Abu Hassan
IOmar, aflat intr-o vizită oficială la Varșovia. Au fost abordate modalitățile de extindere a relațiilor dintre cele două țări, precum și probleme actuale ale vieții interna- | ționale.
I REALEGERE. Consiliul de Stat al Republicii Guineea Bissau l-a1 reales pe Joao Bernardo Vieira în I funcția de președinte al acestui organism, pentru un nou mandat de cinci ani.
| ÎNTREVEDERE ECUADORIANO- 

COLUMBIANĂ. Președintele Ecuadorului, Rodrigo Borja, a începutI o vizită oficială în Columbia lainvitația președintelui acestei țări, Virgilio Barco. In prima rundă de convorbiri au fost abordate probleme privind dezvoltarea raporturilor bilaterale de cooperare economică și comercială și intensificarea schimburilor de tehnologie și documentație tehnico-științifică.
PROIECTE DE CERCETARE 

ȘTIINȚIFICA. Miniștrii cercetării științifice din 19 țări vest-europe- ne, reuniți la Viena, au aprobat un numai- de 89 proiecte de cercetare științifică incluse in programul „EUREKA". Noile proiecte — care se adaugă altor 208 aflate în curs de înfăptuire — vor necesita importante investiții și se referă Ia domenii de virf ale tehnologiei, cum ar fi automatizarea producției, biotehnologia etc.
ÎNTREVEDERE. Primul-ministru al Republicii Pakistan, Benazir Bhutto, l-a primit pe ministrul de externe al Iranului, Aii Akbar Velayati, la încheierea vizitei efectuate la Islamabad. în timpul convorbirilor au fost abordate diverse aspecte ale- relațiilor bilaterale, precum și o serie de 

probleme regionale și internaționale de actualitate, transmite a- genția IRNA.
GUVERNUL SPANIOL a anunțat că alegerile legislative voi- avea loc în Spania in cursul primăverii viitoare. Legislatura actuală se încheie in luna iunie 1990. a informat ministrul purtător de cuvint al guvernului, Rosa Conde.
DESEMNARE. Mark Eyskens, reprezentant al Partidului Social- Creștin Flamand (C.V.P.), a depus jurămîntul în calitate de nou ministru al afacerilor externe al Belgiei. El îi succede lui Leo Tin- demans, din același partid, care a fost ales reprezentant al Belgiei în Parlamentul (vest)-european, de- misionînd din funcția ministerială.
CONGRESUL DE CONSTITUIRE 

A UNIUNII INGINERILOR DIN 
ȚĂRILE MAGHREBULUI s-a încheiat în orașul marocan Marrakech. Președintele nou ales al Uniunii, Sadek Ben Jouma (Tunisia), a declarat că organizația își propune să contribuie la mobilizarea eforturilor de dezvoltare ale celor cinci state maghrebiene (Algeria, Jamahiria Libiană, Mauritania, Maroc și Tunisia).

COOPERARE. A fost redeschisă linia maritimă directă dintre Tripoli (Jamahiria Arabă Libiană) și Alexandria (Egipt), după o întrerupere de zece ani. Frontiera dintre cele două țări a fost redeschisă la începutul lunii iunie, după întilnirea la nivel inalt egip- teano-libiană.
AVION PENTRU ZONELE POLARE. La fabrica de avioane din Harkov a început producția de serie a avionului ușor de transport „AN—74“ destinat special zonelor polare. în numeroasele sale zboruri experimentale, exemplarul de probă al aparatului a efectuat curse pentru aprovizionarea stații

lor de la Polul Nord. Noul tip de avion de transport poate dezvolta viteze de 200—600 km pe oră și folosește piste de ateriza- re-decolare scurte.
ACORDURI DE COLABORARE. Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. S. Albania, Adil Carcani. l-a primit, la Tirana, pe ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, Oskar Fischer, aflat in vizită oficială de prietenie. Au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale și unele probleme internaționale. Vizita ministrului de externe al R.D.G. a prilejuit semnarea unor acorduri de cooperare economică, industrială și tehnico-științifică între guvernele celor două țări, precum și un acord de colaborare bilaterală în probleme de acrotire a sănătății și în domeniul științelor medicale.
COMBATEREA TRAFICULUI DE 

VALORI ARHEOLOGICE. Peste 40 de obiecte arheologice de mare valoare datind din diferite perioade ale civilizației antice egiptene au fost capturate de organele de poliție din Egipt de la membrii unei rețele de traficanți cu obiecte istorice. Membrii rețelei acționau prin Port-Said, avind legătură cu complici din străinătate.
FRAUDA ÎN DOMENIUL FI

NANȚELOR publice din țările C.E.E. a luat proporții alarmante, ridicîndu-se. potrivit cifrelor publicate Ia Bruxelles, la 5 miliarde dolari pe an. Primul-ministru britanic, Margaret Thatcher, a cerut ca această problemă să fie înscrisă pe agenda reuniunii la nivel înalt a C.E.E., programată să se desfășoare la Madrid in zilele de 26 și 27 iunie.
VICTIME ALE DROGURILOR. Trei tineri au decedat la Barcelona in urma unor supradoze de heroină. De la începutul acestei luni, numărul victimelor „morții albe" a atins 20 numai în provincia Barcelona. Potrivit cifrelor o- ficiale, în Spania sint înregistrați peste 45 000 morfinomani.
ACCIDENT. în urma ciocnirii unei locomotive cu un camion, în apropiere de orașul bavarez Rosenheim, două persoane și-au pierdut viața și cinci au fost rănite.
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