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-realizată ritmic, integral!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe trimisul special al șefului statului Republica Islamică MauritaniaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni. 15 mai. pe Dah Ould Cheikh. ministrul pescuitului si economiei maritime, trimis special al președintelui Comitetului Militar de Salvare Națională, șef al statului Republica Islamică Mauritania.Cu acest prilej, președintelui

Nicolae Ceausescu i-a fost înmînat un mesai si i-au fost transmise cordiale urări din partea președintelui Comitetului Militar de Salvare Națională, șef al statului Republica Islamică Mauritania. Maaouya Ould Sid’ Ahmed Taya, iar poporului român progres si bunăstare.Tovarășul Nicolae Ceausescu a
mulțumit si a transmis șefului statului mauritanian salutul său si cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de pace si prosperitate pentru poporul Mauritaniei.în cadrul întrevederii au fost abordate probleme ale dezvoltării relațiilor dintre România Si Mauritania.

Imagini din noua arhitectura a CapitaleiDupă cum este cunoscut, în cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 5 mai s-a analizat raportul privind realizarea planului pe luna aprilie, stabilindu-se măsuri pentru îndeplinirea integrală a planului pe luna mai, trimestrul II și întregul an — o nouă expresie a atenției permanente pe care conducerea partidului o acordă înfăptuirii obiectivelor din domeniul economic. Faptul că, pe primele patru luni ale anului, rezultatele de ansamblu sînt superioare celor din perioada corespunzătoare a anului trecut — în unele ramuri înregistrîndu-se și depășiri ale sarcinilor de plan — trebuie să constituie un nou imbold

pentru toți oamenii muncii de a acționa, așa cum a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu, intr-un înalt spirit de ordine, disciplină și responsabilitate, pentru ca planul pe luna mai să fie exemplar îndeplinit, pentru ca primul semestru al anului să se încheie cu rezultate cit mai bune in toate domeniile.Una din principalele preocupări în acest sens trebuie să o reprezinte, in toate ramurile, in toate județele și unitățile, îndeplinirea ritmică, integrală a planului la producția fizică, a contractelor încheiate. Bunul mers al activității productive pe ansamblul economiei naționale depinde in cel mai înalt grad de precizia „de

ceasornic" cu care se derulează legăturile dintre diferite unități și sectoare industriale. Funcționarea defectuoasă a unei singure „rotițe" din acest angrenaj complex, intirzierea in onorarea unor obligații contractuale, oricit de mici ar fi valorile in discuție, poate genera perturbații mari în întregul „lanț" productiv, cheltuieli suplimentare etc.Iată de ce, în grupajul nostru de astăzi ne vom referi la modul în care colectivele din două unități industriale din ramuri diferite se achită de sarcinile ce le revin, îndeosebi in ce privește îndeplinirea planului la producția fizică și onorarea contractelor încheiate.
Bună organizare în desfășurarea

lucrărilor agricole
La întreprinderea Minieră Bălan

O nouă tehnologieîn primele patru luni ale anului, colectivul întreprinderii Miniere Bălan a extras și prelucrat peste plan 21 mii tone minereu pirito- cuprifer. S-au obținut, astfel, suplimentar, 85 tone cupru in concentrate, peste 4 500 tone pirită, aproape 2 000 tone sulf în concentrate, precum și alte produse. Acesta este, formulat sintetic, răspunsul minerilor de la izvoarele Oltului la mobilizatoarele chemări ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a face totul pentru dezvoltarea bazei proprii de materii prime și materiale.Rezultatele obținute — trebuie spus de la bun început — sînt rodul unei strategii exacte stabilite pentru perfecționarea activității productive, al experienței valoroase do- bindite aici in ultima perioadă. Despre ce este vorba 1 începind de anul trecut s-a trecut — mai întii intr-un abataj, apoi în alte două — la o nouă tehnologie de extracție a minereului, bazată pe utilizarea unor utilaje complexe, de mare randament. Astfel, noua mașină de incărcat frontal dispune de o cupă de 3 mc, de patru ori mai mare decit la vechile tipuri ; perforatorul greu, utilizat în prezent, permite dislocarea a 400—500 tone de minereu la o singură „pușcare" ; transportul în galerii al minereului se efectuează cu vagoneți autodescăr- cători, cu o capacitate dublă față de tipul anterior, iar timpul de

își confirmă eficiențadescărcare scade de la 12 minute la un singur minut.„Noua tehnologie — aflăm de la inginerul Racz Attila, directorul întreprinderii — a asigurat sporirea producției, pe abataj, de la 2—3 mii tone minereu lunar la 10—12 mii tone, cu perspectiva creșterii ei pînă la 15 mii tone, prin deschiderea unui nou nivel de exploatare in același abataj".Amplul proces de modernizare a producției a impus perfecționarea pregătirii oamenilor, o adevărată mutație in structura activității desfășurate de fiecare miner. Dacă în cazul exploatării după metoda tradițională componenții unei formații de lucru participau la întreaga gamă de operații, de la pregătire la evacuarea minereului, aplicarea noii metode în abatajele complexe, modernizate a determinat o specializare strictă a oamenilor pe lucrări. O grupă de mineri execută lucrările de pregătire a abatajului, o a doua grupă este specializată in utilizarea perforatoarelor grele, iar o a treia grupă manevrează încărcătoarele frontale. „Rolul principal in sporirea randamentului revine celei de-a doua grupe — precizează inginerul Mihai Dan, directorul minei Fagu Cetății — fapt pentru care această răspundei-e a fost încredințată unor mineri cu certe calități profesionale, in măsură să asigure
(Continuare in pag. a Il-a)

La Întreprinderea de Rulmenți Alexandria

Depășirile valorice nu pot să acopere 
nerealizările la unele sortimenteProdusele realizate la întreprinderea de Rulmenți Alexandria sint deosebit de solicitate, atît de economia națională, cit și la export, care de fapt deține ponderea principală în ansamblul activității desfășurate. Firești, așadar, preocupările acestui puternic colectiv muncitoresc ca întreaga producție planificată, care are destinații precise și termene exacte de livrare, să fie realizată ritmic, integral, la înalt nivel calitativ. în aoest context, este meritoriu faptul că. in perioada ce a trecut din acest an. la producția fizică se înregistrează un „plus" de 255 000 rulmenți. iar la producția-marfă planul a fost depășit cu 8.7 milioane lei. Totodată, ca urmare a solicitărilor partenerilor externi s-au livrat suplimentar la export produse in

valoare de 6,6 milioane lei. sarcinile contractuale fiind onorate, cu depășiri, pe ambele relații de decontare.în bună măsură, aceste rezultate se datoresc perseverenței întregului colectiv pentru perfecționarea organizării, a tehnologiilor, pentru ridicarea nivelului calitativ și diversificarea produselor realizate. „Am urmărit cu prioritate — ne spune in- ginerul-șef Nicolae Simionescu — realizarea in continuare a unor sisteme de mecanizare și automatizare a mașinilor și utilajelor din secțiile de producție. Recent, la secțiile strungărie și rectificare am finalizat automatizarea alimentării liniilor de pregătire a bazei tehnologice
(Continuare în pag. a 11-a)

® Lucrările de întreținere a culturilor trebuie con* 
tinuate cu toate forțele spre a se asigura pretutindeni 
dezvoltarea optimă a plantelor

® Apropierea campaniei de seceriș impune urgen* 
tarea încheierii tuturor pregătirilor pentru strîngerea 
recoltei de cereale păioase

® în această perioadă, în conformitate cu progra
mele stabilite în fiecare unitate agricolă, o atenție 
aparte trebuie să se acorde recoltării furajelorîn etapa actuală a ciclului agricol. oamenii muncii de pe ogoare au de executat un important și variat volum de lucrări. Dintre acestea citeva acțiuni se detașează prin caracterul de urgentă. în primul rind este vorba de efectuarea prasilelor pe toate suprafețele cultivate. Ploile din ultimul timp au asigurat răsărirea si dezvoltarea puternică a plantelor, dar si a buruienilor. Pe de altă parte. încălzirea vremii a determinat formarea crustei pe întinse suprafețe, ceea

ce are ca efect pierderea apel din sol. Sint tot atitea motive care trebuie să indemne organele si organizațiile de partid de la sate si conducerile unităților agricole să întreprindă măsuri ferme pentru mobilizarea si participarea la munca în cîmp a tuturor cooperatorilor si a celorlalți locuitori ai satelor, astfel incit peste tot pra- silele manuale si cele mecanice să fie executate ori de cite ori este nevoie.Se apropie momentul declanșării

secerișului, lucrare care, datorită condițiilor specifice din acest an. va începe mai de timpuriu. De fapt, in zonele din sudul si vestul tării orzul a dat în pîrgă pe suprafețe întinse. Aceasta trebuie să constituie un semnal de avertizare pentru toate unitățile agricole, pentru a acționa energic în vederea încheierii grabnice a tuturor pregătirilor. Cerința strîngerii si depozitării întregii recolte de orz si criu intr-un timp cit mai scurt și fără pierderi impune ca toate utilajele de recoltare și transport al producției să fie reparate si puse la punct, spre a se asigura funcționarea lor fără întrerupere, la întreaga capacitate, pe tot parcursul campaniei.Fără îndoială, strîngerea furajelor constituie una din acțiunile prioritare in această etapă, în toate fermele zootehnice această activitate trebuie organizată temeinic. asigurîndu-se forțele necesare, manuale si mecanice, știut fiind faptul că de adunarea unor cantități cit mai mari de nutrețuri depinde hotărîtor realizarea programelor de creștere a efectivelor si a producțiilor animaliere.

VASLUI : Produse peste prevederi la exportPuternic angajate în întrecerea socialistă desfășurată in cinstea marilor evenimente politice ale a- cestui an — a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului — colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile industriale ale județului Vaslui obțin remarcabile realizări in îndeplinirea producției pentru export și livrarea ritmică, inainte de termen a acesteia, către partenerii de peste hotare. Astfel, ca urmare a tot mai bunei

organizări a muncii, înnoirii și sporirii necontenite a nivelului calitativ al produselor, lansării din timp a fabricației și urmăririi zilnice a expedierii loturilor, colectivele din 12 unități economice și-au depășit sarcinile la zi la export cu peste 23 milioane lei. Cele mai bune rezultate au înregistrat, in perioada ce a trecut din acest an, colectivele de la întreprinderea de Rulmenți din Birlad, întreprinderea de Materiale Izolatoare „Premi" din Vaslui, întreprinderea de încălțăminte „Hușana". (Petru 
Necula).

Aspect de la întreprinderea de Construcții Navale și Prelucrări la Cald Drobeta Turnu- SeverirFoto : S. Cristian

Opera de artă și realitatea

Cum îsi onorează mandatul 
social echipele de control 

al oamenilor munciiIn întreaga sa activitate, partidul nostru manifestă o statornică preocupare pentru perfecționarea continuă a democrației muncitorești- revoluționare, menită să asigure, așa cum sublinia din nou secretarul general al partidului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie, o largă mobilizare a energiilor și capacităților creatoare ale maselor la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, la conducerea trenurilor de stat și obștești. După cum se știe, în cadrul formelor institu- ționulizate, care permit antrenarea tuturor categoriilor de oameni ai muncii la o mai bună gospodărire și folosire a mijloacelor pe care le oferă societatea pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață și de muncă ale poporului, la înfăptuirea politicii partidului de ridicare a bunăstării celor ce muncesc, un rol deosebit îl are exercitarea controlului oamenilor muncii în sectoare importante ale activității economico-sociale și de servire a populației.Controlul oamenilor muncii, potrivit prevederilor legii (Legea nr. 6/1972 privind organizarea și funcționarea controlului oamenilor mun

cii), acționează ca un factor de educație civică, contribuind la dezvoltarea unei atitudini înaintate a personalului muncitor din unitățile de servire publică, la generalizarea experienței bune, la combaterea manifestărilor de neglijență, nepăsare și lipsă de răspundere fată de interesele populației și păstrarea avutului obștesc, la respectarea legalității socialiste. Din păcate însă, în multe localități, datorită unor cauze subiective, datorită unor manifestări de formalism, de birocratism, echipele de control al oamenilor muncii sînt încă departe de a-și îndeplini menirea, de a-și onora mandatul social încredințat.Pornind de la această constatare. redacția și-a propus să analizeze, in cadrul unei suite de articole, modul in care sînt organizate, în care funcționează și măsurile ce sînt necesare pentru creșterea puternică a eficienței activității echipelor de control al oamenilor muncii în întreaga viață socială a localităților țării, la realizarea cărora așteptăm participarea prin propuneri, sesizări, observații a celor ce fac parte din aceste echipe, a cititorilor și corespondenților voluntari ai ziarului.
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Ill-A, un articol cu privire la citeva constatări și 
concluzii desprinse din activitatea echipelor de 
control ai oamenilor muncii din municipiul Tîrgo- 
viște

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

începînd cu antichitatea greacă, problema adevărului s-a instalat în miezul căutărilor și confruntărilor filozofice. Soluțiile avansate se distingeau și prin concepția despre lume împărtășită de ginditori. dar și prin adresa vizată. In această din urmă privință conta dacă se avea în vedere știința sau arta. Dintre toate formele de conștiință, știința era cea mai preocupată de clarificarea adevărurilor ei. de modul în care acestea se configurează și se confirmă, în știință, criteriul adevărului și condițiile verificării adevărului au devenit chestiuni centrale. în afara cărora cercetările din atîtea discipline distincte și corelate nu și-ar fi găsit îndreptățirea. Epoca modernă. îndeosebi. și-a perfecționat metodele si instrumentația de investigare în baza înțelegerii raporturilor dintre enunțuri și realități. O întreagă esențială parte a filozofiei, gnoseologia. s-a consacrat limpezirii acestor raporturi, axată anume pe tema adevărului. Și chiar de cînd științele contemporane au obligat filozofia la o seamă de mlădieri, pe care epistemologia le-a integrat în structura ei.

Ne-am alăturat unei brigăzi de mineri. împreună aveam să pornim in „explorarea" drumurilor subterane ale „Muntelui de aramă" (cum a fost supranumit muntele ce străjuiește orașul Moldova Nouă). Gazdele ne-au vorbit cu pasiune despre mun • ca lor. despre satisfacția de a fi. lună de lună, fruntași in intrecere, de a da țării, de la o lună la alta, mai mult cupru și alte minereuri neferoase, de care economia națională are nevoie. Urcăm impotrivin- du-ne „Coșavei", vîntul câre bate aici cu furie în această perioadă, în trenulețul ce ne evocă, pentru moment, bătrina „Mocăniță". Cele zece vagoane s-au umplut repede de oameni echipați, ca și nci, cu haine de protecție, cu cască, cu lampă de miner. cu masca pe care sperăm să nu fie cazul s-o folosim... Maistrul Jivorad Gribici oricum nu ne-a acceptat în formația sa pină nu ne-a făcut instructajul. Nimeni nu lipsește, nimeni n-a intirziat... la tren. Este ora 13,50 și — „Noroc bun"! — pătrundem în subteran. După experiența altor asemenea incursiuni în adine, în minele de cărbune din bazinul Olteniei, in Valea Jiului și chiar — tot pe teritoriul județului Caraș Severin — la Anina, in cea mai adincă mină de cărbune din Europa, am intrat aici, unde ni se anunțase că vom atinge doar orizontul minus 50, cu o ușoară blazare. O mină de coastă, din care se desprinde un

drum spre adînc, ca o tentativă de a scormoni mai temeinic străfundurile... Impresia este izbitoare. După doi kilometri de călătorie cu trenul și... cu muntele in spinare, pină la locul unde ne așteaptă muncitorii din primul șut, avem senzația că am pătruns într-o lume de basm. Muntele de aramă, un munte comun, privit din

garnitură de tren cu minereu, cu destinația „flo- tație". Ne manifestăm surpriza, in fond nici nu ne-am familiarizat din plin cu adîncul și, iată, minerii trimit deja spre suprafață mesajele hărniciei lor. „Mesajele hărniciei și ale întrajutorării minerești" — vine, de undeva din preajmă explicația. Și aveam să aflăm că aici, la sectorul

nizeze astfel activitatea incit întotdeauna să fie cel puțin la înălțimea propriilor realizări. Dar, mai ales, . au dorința de a fi mereu mai buni, de a se depăși mereu pe ei înșiși, pentru a-i depăși, prin asta, pe toți ceilalți. Mineri harnici, toți ca unul, minerii de la Vărad". Șeful de sector își cunoaște bine oamenii. Este o cunoaștere
ÎN ADÎNCUL 

„MUNTELUI DE ARAMĂ
afară, ascunde, in tainițele sale, o astfel de lume. Pereții galeriilor strălucesc în mii de ape, ce-ți iau ochii. Și privirile oamenilor strălucesc. Este vraja pe care o țes, oriunde a- junge ochiul omenesc pină la ele, minereurile complexe, dormitind de milenii in adine. „Noroc bun !" își spun minerii, inainte de predarea-preluarea locurilor de muncă, apoi din nou „Noroc bun!" — mica locomotivă cu abur șuieră de plecare și, din nou ticsite de oameni, cele zece vagoane se depărtează de noi, alergind spre lumina de afară. în lumina adin- cului, oamenii s-au și apucat de lucru și, în foarte scurt timp, aveam să vedem, gata de plecare, o

fruntaș al întreprinderii Miniere Moldova Nouă, la Vărad, urarea de „Noroc bun!" este întotdeauna însoțită de un sprijin substanțial: schimbul carepleacă lasă front deschis schimbului care vine; e â- proape o întrecere între formații, care să lase front mai generos celor ce vin după ei. „Este unul din motivele pentru care, de multă vreme, sectorul Vărad și-a adjudecat locul fruntaș în întrecerea la nivel de întreprindere" — ni se explică. „Alt argument?" — întrebăm. „în principal, seriozitatea, conștiinciozitatea și abnegația oamenilor — ne spune inginerul Petru Vlad, șeful de sector. Sint oameni deosebiți, oameni care știu să-și orga

aprofundată de-a lungul a 20 de ani de muncă, de cînd, împreună cu Ligia, fostă colegă de facultate la Petroșani, au primit repartiție aici, la Moldova Nouă. Veniseră cu oarecare strîn- gere de inimă, Ligia s-a născut și a crescut in inima Văii Jiului, la Vulcan, iar Petru Vlad era, de a- semenea, familiarizat cu „Valea" și cu minerii de-a- colo, ca orice hunedoreaa care a optat pentru o profesie legată de minerit. Au găsit aici oameni entuziaști, care visau și construiau o... nouă Moldovă Nouă. Vechile colonii muncitorești lăsau locul unui oraș așezat, răsfățat de clima blîndă. cu influență mediteraneană, cu relief a- parte — dealuri țîșnind

parcă din privirea albastră a Dunării, oglindă de apă pentru frumusețile izvodite de natură și pentru ceea ce omul se apuca să izvodească......Cu maistrul principal șef de schimb Jivorad Gribici, secretarul organizației de partid pe schimb, drumul spre adine și spre oamenii adîncului este scurt și neted. îi cunoaște pe fiecare, știe ce poate fiecare. știe ce gindește fiecare și cum trebuie abordat. Sînt oamenii „lui", și i-a format și s-a format după ei. „Noi. cînd muncim, muncim — spune el cu mîndrie. Cînd are unul o idee vizînd creșterea productivității, bunul mers al muncii noastre în general, vine repede cu propunerea, nu meditează un an pină să o împărtășească și celorlalți. ■ Ideile bune prind repede rădăcini și rodesc...".Oameni cu idei roditoare? Gheorghe Darie, Gheor- ghe Pușcău, Constantin Hortopan — tineri uteciști și deja șefi de brigadă. Sau comuniștii Mihai Popa și Dumitru Brojban. cunoscuți și stimați și acolo în adînc. unde se realizează producția. și la suprafață, unde se analizează munca tuturor și unde se iau decizii pentru a o face mai spornică. mai ușoară, mai a- proape de imaginea sa viitoare. Fiindcă. trebuie spus, deși acesta este un sector minier nou — practic ce] mai nou dintre sectoarele din subteran, situat în extremitatea dinspre Du-
(Continuare în pag. a III-a)

faptul n-a făcut decît să nuanțeze — în consecință — înțelegerea adevărului.Care este, de fapt, nucleul teoriilor tradiționale asupra adevărului ? Imperativul concordantei dintre idee și real, dintre enunțul subiectiv și realitatea obiectivă pe care o vizează. Cu alte cuvinte, judecata este adevărată dacă este corect adecvată unei realități exterioare și anterioare, din natură sau din societate. Desigur. disciplinele logico-matematice au introdus de mult corective în a- ceastă schemă, după cum și recente descoperiri, de pildă în fizica micro și macro-structurilor, au impus nuanțări. în domeniul artei, acestea au trebuit să fie însă, chiar din vechime. dar mai ales în vremurile noi, mult mai radicale. De ce '/ Pentru că însuși obiectul — exterior și anterior artei — putea fi pus în discuție. în- tr-adevăr, unele arte erau raportate la o realitate din afara lor. pe care, după cum se spunea, ele o „oglindesc". „zugrăvesc" „înfățișează" ; alte arte. în schimb, se sustrăgeau acestei comparări cu valoare de verificare și consfințire. Cele dintîi lucrau după un principiu „mimetic" ; cele din urmă după un altul, mai degrabă „expresiv". Primele „reproduceau" (cu talent și într-un chip inedit) o realitate recognoscibilă : ultimele „produceau" o cu totul nouă realitate. Dacă foarte multe dintre operele sculpturii sau picturii, literaturii epice sau dramatice „redau" chipuri și fapte, situații si conflicte identificabile și dincolo de ele. in schimb arhitectura, o bună parte din muzică, dar și din poezia lirică articulează universuri pe care sîn- tem datori să le acceptăm sau să le refuzăm in și numai în propriile lor structuri.Vechea idee a mimesis-ului, din care a fost derivată și noua idee a 
realismului. se aplică adică bine unor arte (în cadrul unor epoci), mai puțin altor arte (și altor epoci). O eroare comisă cu vreo trei-patru decenii în urmă a constat în ignorarea acestor deosebiri specifice, respectiv în tentativa de a aplica tuturor artelor. in toate perioadele lor de inflo- rire. același mecanism (mecanic !) de reflectare, potrivit chiar aceluiași concept,estetic oblăduitor. S-a renunțat — în spiritul unei viziuni dialectice privind specificitatea operei de artă, viziune configurată în anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului — la astfel de simplificări. care nivelau și artele între ele, ca și operele artelor îndeobște preferate. S-a ajuns să fie înțeles mai corect specificul fiecărei arte și al fiecărei opere. Acest lucru nu înseamnă că s-a renunțat la cele mai diferite acumulări teoretice valoroase. între care — într-o nuanțată cumpănire — atît mimesis-ul. cît și realismul ocupă poziții • dintre cele mai nobile. Problema era. și este, ca nici aceste concepte și concepții, nici altele să nu fie aplicate restrictiv, exclusivist, ignorindu-se alte forme și formule din universul artelor. O epocă sau alta, o viziune ori alta ar putea chiar să aibă o aplecare specială pentru anumite feluri artistice de a fi — fără să interzică altor modalități. din trecut, prezent sau viitor, șansa de a exista, și încă la un mod cit se poate de convingător.Să detaliem puțin situația diferitelor arte. Cînd elevii ori studenții unei școli de pictură își exersează meșteșugul pe un model care le este
(Continuare în pag. a III-a)



CÎT MAI MULTE FURAJE
pentru dezvoltarea zootehniei
GALAJI. ° situație privind stadiul recoltării furajelor in județul Galati arată'că oină in seară Zilei de 9 mai coasa I la lucernă fusese realizată pe circa 5 400 hectare din cele aproape 14 000 hectare cultivate, cu o producție de aproximativ 61 300 tone.'Prima coasă la ierburi perene fusese realizată ne 530 hectare din 2 457 bectare/wlanificătfe. iar producția ; Obținută' era de aoroane 4 000 tone. La aceeași1 dată se realizase în'întregime de. pe'7 617 hectare recoltatul; culturilor de toamnă .pentru masă-verde. rezultihd o producție de circa 51 000 tone, recoltele la hectar obținute fiind- sctoerioare celor , din anii trecuți.Preocupări mai accentuate in realizarea coasei I la lucernă se constată in unitățile agricole din consiliile agroindustriale Corod. Schela. Munteni. Suceveni. Cudalbi si altele, unele cooperative de aici încheind sau fiind aoroane de terminarea .acestei lucrări. ..Prin nrogramul întocmit la nivel de iudet — ne spunea :j Râsvan Angheluță.; director cu pro- j ducția zootehnică la direcția generală i pentru agricultură — s-au : stabilit din■ timp suprafețele si cantitatea, de masă-verde ce trebuie obținute, precum si proporția dintre ceea, ce sef depozitează si cantitatea dată în con- Ș sumul curent. Am căutat să frînăm consumul abuziv de masă-verde. ne- ' rational- în această perioadă, indi- cind ca mod de utilizare amestecul ■■ cu grosiere tocate, pentru a nu-mic-i sora cantitatea de finuri pentru " iarnă. Cea mai mare parte a lucer- j nei o păstrăm sub formă de fîn. Da- '[ torită precipitațiilor căzute în ultima vreme vom face si unele can.ti-■ tăti reduse de semifinuri. acolo unde ploile au surprins lucerna tăiată. De asemenea, pregătim fin vi- taminos prin , uscare cu ventilatoare cu aer rece“., Se observă că multe unități agri-

ii cole s-au preocupat în mai rnare măsură decît în alti ani de reali- zarea furajelor prin recoltarea cuitu-ț rilor furajere de toamnă. De altfel, la nivel de iudet. ■ este evidentă in- !; fluenta benefică a administrării mai ■; devreme a furajelor din culturile de tj toamnă.- lucru 'sesizabil deja în cres- » terea producției de lapte. O compa- rație cu anul trecut vine în sprijinul § acestei afirmații. De pildă : intr-una i din zilele acestui început de lună ! (8 mai) producția- de lapte furni- zată la fondul de. stat de către unî- i tătile agricole din iudet era cu circa .- 70 Ia sută.,mai mare decît cea din
De ce sînt neglijate propriile 

prOgrame (je măsuri?
în anul 1988, Cooperativa Agricolă Budești, județul Călărași, a încheiat : bilanțul economic cu o importantă -pagubă care s-a adăugat la alte ne- impliniri din anii precedenți. înainte de a ne referi la cauzele esențiale care au determinat acest bilanț » negativ, vom arăta că aici, în trei ani, s-au schimbat trei contabili-șefi. Am ținut să facem din capul locului această precizare pentru a arăta că lipsa unei continuități în muncă a acelui factor care avea primă datorie să cunoască in amănunt unde și cum se cheltuiesc fondurile bănești, în ce anume sector trebuie să se acționeze cu o mai mare grijă pentru evitarea risipei și a indisciplinei financiare, a grevat mult■ asupra bunei gospodăriri a avuției obștești. S-au schimbat contabitii- șefi, dar președintele cooperativei.<■ în funcție de șapte ani, ceilalți■ membri ai consiliului de conducere :erau primii răspunzători să acționeze, împreună CU obștea, pentru realizarea producțiilor planificate, să urmărească mereu cu ce eficiență se soldează fiecare leu investit, carelanume sînt căile de acțiune pentru rentabilizarea întregii cooperative «•agricole.• Unitatea din Budești este mare cultivatoare de griu, porumb, floa- rea-soarelui și soia, avind întreaga suprafață amenajată pentru irigat. In mod normal în asemenea condiții specialiștii adevărați nu mai pot" invoca efectele unor condiții climatice nefavorabile, ale secetei în spe- 'scial. Desigur, in condițiile existenței amenajărilor pentru irigații, altele sint tehnologiile cerute de fiecare cultură în parte, pe care, chiar dacă le respecți cu strictețe la semănat, nestăpinind regulile impuse de cul- ' turile irigate, suporți consecințele 1 lipsei de profesionalitate. Lă cooperativa de care vorbim, asemenea specialiști sint puțini, cei mai mulți ; din factorii cu munci de răspundere,• inclusiv cei de lâ consiliul unic, ajungînd, se pare, la concluzia că este mai ușor să-și justifice nereali- zările decit să pună ordine în sec-f toatele de care răspund. Anul trecut, bunăoară, în sectorul vegetal ei s-au- „străduit" să justifice o nerdalizare de aproape 14 milioane lei și aceasta în condițiile cînd unitatea a beneficiat din plin de apa necesară• irigării culturilor. Cooperativa agricolă din Budești are și un sector zootehnic unde sînt crescute 730; de bo-( , vine și 1 080 de ovine, dar slaba pre-* ocupare pentru asigurarea furajelor ,n| (și aici suprafața destinată bazei furajere este în întregime amenajată pentru irigat), lipsa condițiilor ne-‘ cesare îndeplinirii planului au condus în anul 1988 la pierderi de a- proape un milion de lei. Trăgind linie și adunînd pierderile acumulate numai datorită neîrtdeplinirii sarcinilor de plan în sectorul vegetal șt cel ' " animalier, rezultă limpede că unitatea putea foarte bine, avea toate condițiile să-și încheie activitatea cu beneficii importante dacă realiza ț: randamente ce pot fi socotite normale în condițiile climatice de anul trecut. La cooperativa din Budești f nu s-au îndeplinit sarcinile de plan in primul rind pentru că nu există o preocupare șerioasă din partea consiliului de conducere. > al specialiștilor, pentru folosirea în condiții 1 - optime a sistemelor de irigații. Cind 1 ' spunem acest lucru avem în vedere faptul că deși au fost depășite ha

aceeași zi a anului trecut. Iar situația din ziua amintită se poate generaliza. Recomandările comandamentului agricol județean vizează realizarea întocmai a programului stabilit pentru asigurarea furajelor orin execuția la timp in toate unitățile a lucrărilor de recoltare a acestora. Observația este bine venită în cazul unor unități agricole din consiliile agroindustriale Nicorești. Berești. Pechea, unde coasa I la lucernă este realizată ne mici suprafețe. (Dan Plăesu, corespondentul ..Scînteii").
OLT. In județul Olt, primele transporturi de furaje destinate perioadei de stabulație din iarnă au început să fie depozitate in sectoarele zootehnice încă de la începutul lunii mai. Astfel, la această dată, tot ce nu s-a consumat din culturile de rapiță și borceag se află conservat in silozuri, iar în ce privește lucerna si chiar finul de iarbă au fost efectuate în numeroase unităti primele transporturi in depozite sub formă uscată. Pentru asigurarea de rezerve cit mai mari de furaje suculente si finuri pentru sezonul rece, animalele au fost scoase în tabere la pă- sunat in efective sporite de la zi Ia zi, aspecte intilnite în majoritatea unităților crescătoare de animale.Pentru exemplificare vom prezenta modul in care se acționează în două unităti agricole vecine aoartinind consiliilor agroindustriale Caracal si Găneasa. In prima, respectiv Cooperativa Agricolă Romula. Ion Gheor- ghe. președintele unității, ne informează că din masa-vegetală rezultată de oe 60 hectare cultivate cu răpită si borceag numai 200 tone au fost consumate, cea mai mare parte fiind însilozată în amestec cu oaie de grîu si orz. din care au rezultat 1180 tone siloz. Pe o pășune de 40 hectare, iarba este adunată spre a fi depozitată sub formă de fin. In prezent este aproape finalizată coasa I, finul a fost transportat in depozit si s-a început păsunatul pe parcele, pășunea urmînd a fi exploatată ca atare oină la sfîrsitul sezonului. Bovinele au și fost instalate în incinta taberei de vară, modern amenajată. hrana de ne pășune comnle- tîndu-se cu cea din pădurea învecinată — Potopin. In ce privește lucerna. prima coasă a fost efectuată pe 50 din cele 90 hectare. La ferma zootehnică de la Reșca, anarti- nînd aceleiași unităti. in cultura de lucernă l-am întîlnit pe inginerul Șerban Sfîriială în urma mașinilor 

remurile de cheltuieli în cazul majorității culturilor, producțiile medii la hectar au fost cu mult sub ceea ce ar trebui să se obțină în mod obișnuit în terenuri neirigaie. Neajunsuri serioase au existat și în modul de folosire a pămîntului și amplasarea culturilor, în aplicarea tehnologiilor înaintate și cu deosebire in organizarea, muncii. Din cauze, mai ales subiective, participarea oamenilor la muncă a fost foarte slabă, ca să nu mai vorbim că o bună parte din cei care au lucrat în cooperativă au avut o prezență sporadică. Acordul global nu a reprezentat aici acel factor stimulativ de participare a oamenilor la muncă și de sporire a producției agricole.Desigur. în fața unor astfel de stări de lucruri păgubitoare pentru unitate, se impuneau măsuri ferme menite să ducă la înlăturarea climatului necorespunzător 
Consolidarea unităților agricole presupune acțiuni 

bine gîndite, judicios fundamentate

de muncă, ca si atitudinea lipsită de răspundere fată de gospodărirea averii obștești, cu atît mai mult cu cît problemele ce trebuiau rezolvate nu erau deloc simple. Și trebuie arătat că, nu cu mult timp în urmă, în cadrul Consiliului Unic Agroindustrial Budești a avut loc o ședință de analiză organizată de organele județene în care au fost dezbătute cauzele care determină rezultatele slabe din Cooperativa Agricolă din Budești. precum și din alte unități cu rezultate slabe aparținătoare consiliului. O analiză care. în mod normal, trebuia să se încheie cu citeva concluzii clare și, mai ales, cu măsuri concrete de natură să ducă la o schimbare radicală a stilului de muncă și. implicit, a rezultatelor de producție. Din păcate, în analiza respectivă au fost conturate doar unele obiective de ordin general, lăsîndu-se la latitudinea consiliului de conducere al cooperativei să întocmească un plan de redresare care să țină seama de posibilitățile reale de rentabilizare a întregii activități. Consiliul însă a făcut ce a mai făcut de cîteva ori pină acum: adică nimic cu efecte concrete pentru redresare. Se impuneau. în primul rînd, măsuri precise în ce privește creșterea potențialului productiv al pămîntului, cunoscîndu-se bine că de aceasta depinde în cea mai mare măsură obținerea unor randamente superioare la culturile de cimp. Or. ce se desprinde din acest așa-zis plan de redresare ? In Ioc să se meargă pe ideea rentabilizării prin sporirea producției vegetale și animaliere, s-au căutat măsuri adiacente. Adică s-a propus desființarea drumurilor care chipurile nu sint strict necesare, identificarea suprafețelor cu exces de umiditate, a crovurilor și trecerea de urgență la aplicarea lucrărilor de desecări și creșterea fertilității. Toate aceste lucrări cu care începe programul de redresare vor aduce unității un venit antecalculat în valoare de 47 000 lei. Ce-i drept, nu este chiar o sumă de neglijat, mai 

de administrat îngrășăminte naturale lichide, utilizate Ia fertilizarea lu- cernierelor. ..Aceasta — precizează interlocutorul — cit si irigarea culturilor asigură obținerea a 6 coase pe an. cum se procedează în unitatea noastră. Producția de lapte livrată la fondul de stat s-a mărit de la 4,5 litri la 7,8 litri de la o vacă furajată si va creste in continuare. Iar în acest an ne propunem să depășim cel puțin cu un sfert cantitatea de furaje pe care am reușit s-o asigurăm anul trecut".La Cooperativa Agricolă de Producție Osica de Sus. din componenta Consiliului Agroindustrial Găneasa. cu o încărcătură de animale mai mare pe unitatea de suprafață, Dumitru Buznă. inginerul-șef al unității. ne-a relatat că fînul si silozul nu au ajuns pentru întreaga perioadă de sabulatie. Cunoscind aceasta, au fost insămintate în toamnă 55 hectare cu răpită si borceag. care au asigurat introducerea masei-verzi în rație de la începutul lunii aprilie, cit și obținerea a 50 tone de borceag. Totodată. în iarnă au fost moderni

Recoitotul lucernei la C.A.P. Brincoveanu, județul OltFoto : S. Cristian

ales atunci cînd este vorba de valorificarea fiecărei palme de pămint, dar în cazul acestei unități un asemenea venit suplimentar este departe de a asigura rentabilizarea unității, cînd am văzut că numai din nerealizarea planului la culturile de cimp si in zootehnic s-au pierdut, anul trecut, aproape 15 milioane. Dar asupra acestei probleme își pot spune o părere factorii cu putere de decizie de la nivelul județului.A doua problemă care trebuie rezolvată ține de asigurarea condițiilor necesare exploatării raționale a sistemului de irigații. Este de ne- admis ca pe un teren amenajat pentru irigații să obții numai 3 384 kg porumb boabe la hectar. Ingi- nerul-șef al unității s-a ferit să ne spună cu exactitate unde s-a greșit, dar în orice caz. în afara greșelilor săvirșite în aplicarea tehnologiilor de producții specifice cultu

rilor irigate, au fost neajunsuri de ordin organizatoric. Totul se pune însă pe efectele secetei și ale unor deficiențe in asigurarea apei pentru irigat. în programul de redresare sînt prevăzute acțiuni de reparare și întreținere a sistemului, de instruire a echipelor de udători, de reducere a consumului de energie, toate acțiuni bine venite, care aduc economii de 45 000 lei, dar nu sînt cele mai esențiale care să poată duce la rentabilizare. Adevărul este însă că dacă s-ar fi prevăzut în program măsuri pentru efectuarea la timpul optim a udărilor programate s-ar realiza producții incomparabil mai mari care at însemna venituri de milioane lei în bugetul unității. Cert este că programul de redresare nu a trecut pe sub privirile atente ale specialiștilor organelor agricole și bancare județene, nu a fost, mai ales, discutat cu toți membrii cooperatori și supus unei largi dezbateri în cadrul căreia să fie căutate și puse în valoare toate posibilitățile și resursele reale de rentabilizare a unității. O astfel de analiză ar fi scos la iveală nu numai lipsa de organizare a muncii în cooperativă, dar și disputele neprincipiale dintre inginerul-sef al unității si șeful fermei zootehnice pe problema: cine să se ocupe de producerea furajelor ? Ceea ce și-a propus conducerea unității în acest program nu poate asigura redresarea economico-finan- ciară a unității. Baza rentabilității o reprezintă. în primul rînd. producțiile mari.Spuneam la început că în ferma zootehnică, cu efective sub posibilitățile existente de cazare și hrană, s-a înregistrat anul trecut o pierdere de aproape un milion de lei. L-am întrebat oe șeful fermei. George Nuță, dacă există posibilități reale de redresare a fermei pe care o conduce din 1987. „în acești doi ani de cînd sînt aici au fost înlocuite multe din animalele imbă- trinite cu efective din prăsilă proprie. în acest an am reușit să facem mult mai mult pentru hrana animalelor și implicit pentru trecerea fer

zate cele 122 hectare cu pășune naturală. executîndu-se lucrări de împrejmuire. parcelare fertilizare si irigare — acțiune care, de altfel, se desfășoară in toate unitățile agricole la indicația comandamentului județean pentru agricultură. Aceasta va permite obținerea a 20 tone masă-verde la hectar, iar animalele — 1 200 de bovine — au fost scoase la păsunat în tabără, evitîndu-se consumul finului si silozului destinate depozitării. Prima coasă a fost efectuată pe 40 din cele 50 hectare, iar lucerna transportată din cîmp cu atelajele unității. Pe lingă 5 coase prevăzute, vor mai fi obținute altele două de pe 32 hectare lucernă nou înființată. De pe 10 hectare cu borceag de primăvară se preconizează obținerea a încă 50 tone fîn, suprafața urmînd a fi însămințată cu cultură în ogor propriu. La cooperativa agricolă vecină Brincoveni, tot din Consiliul Agroindustrial Găneasa, în zootehnie nu am aflat pe nimeni, toți fiind plecați cu animalele in tabără. De asemenea, și aici se acționa la recoltatul lucernei. (Mihai Grigoroș- cuță, corespondentul „Scînteii").

mei pe baze rentabile. Vom termina, cu forțe proprii, un grajd care se află în construcție de cîțiva ani. Printr-o serie de măsuri de ordin sanitar-veterinar, avem toate premisele să realizăm procentul de natalitate planificat. Avem o pășune de 26 de hectare. împărțită în două trupuri, de pe care vom lua o coasă de masă-verde, după care animalele o vor pășuna. Dispunem, de asemenea, de o lucernieră de 110 hectare din care vom face numai fin, iar din cele 80 hectare cultivate cu rapiță și alte plante furajere vom cosi masă-verde pentru animale și pentru a face fîn. Anul acesta va trebui să avem un efectiv de 1300 bovine, aproape dublu, ceea ce mărește responsabilitatea noastră pentru producerea unor furaje de calitate și în cantitate corespunzătoare. Avem insă toate condițiile să facem furaje cu precizarea ca a- ceastă răspundere, cum este normal. să fie în sarcina conducerii fermei zootehnice. Pină în prezent, de organizarea producerii furajelor se ocupau toți și de fapt nimeni. Acum am constituit o echipă specializată care va răspunde de irigarea lucernei, pentru a putea lua cel puțin cinci coase. De asemenea, preocupîndu-ne cu toată seriozitatea de culturile duble de porumb pentru furaje vom putea face un siloz de calitate care să schimbe structural posibilitățile de hrănire a animalelor. Trebuie numai să fim mai mult ajutați de conducerea unității, de organele locale și să nu se mai considere zootehnia ca ceva subsidiar în ansamblul activității din cooperativă".Un program minuțios de redresare, discutat în cele mai mici amănunte în adunarea generală a cooperatorilor. ar cuprinde, desigur, măsuri ferme împotriva celor care au obligația să vegheze la păstrarea intactă a fondului funciar. Deși au fost stabilite unele măsuri in acest sens, trebuie arătat că mai există aici suprafețe de teren necultivate. drumuri de-a lungul unor culturi de griu, drumuri pe care și acum circulă chiar cei din conducerea unității si specialiștii direcției agricole județene. Tot atît de adevărat este si faptul că un program de redresare întocmit cu toată răspunderea si discutat in comitetul orășenesc de partid ar scoate la iveală si faptul că. pînă în prezent, primarul localității a fost doar un musafir rar prin sectorul zootehnic (de care ar fi trebuit să se ocupe în mod special), necunoscînd multe din lipsurile care au făcut ca rezultatele să fie necorespunzătoare.Pentru oricine este limpede că măsurile întreprinse pînă în prezent în privința redresării unității din Budești au fost jumătăți de măsură. că această importantă acțiune economică nu a fost tratată cu toată răspunderea ce revenea conducerii unității și organelor locale. Si aceasta pentru că nici organele agricole județene de specialitate nu au fost total implicate în mobilizarea specialiștilor pentru studierea tuturor posibilităților existente în unitate, pentru aplicarea unui șir de măsuri organizatorice și politico- educative in rindurile cooperatorilor, care să conducă la rezultatele dorite și posibil de obținut.
Petre CRISTEA

Autonomia energetica a comunelor 

- o problemă de mare răspundere
Promovarea energiilor neconven- ționale se înscrie între obiectivele de primă importanță ale activității consiliilor populare pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare eco- nomico-socială în profil teritorial, în acest sens, secretarul general al partidului sublinia în Expunerea de la marele forum democratic din noiembrie 1988 : „în această privință este necesar să trecem încă din acest cincinal, de anul viitor, la utilizarea mai largă a surselor de energie neconvențională, astfel incit, prin folosirea biogazului, a biomasei. a energiei solare și a vîntului, a apelor termale și a microhidrocentrale- lor, să se asigure în întregime necesitățile fermelor zootehnice și ale altor unități agricole, ale micii industrii, precum și realizarea în cițiva ani a independenței energetice a tuturor localităților rurale, pentru a nu se mai apela Ia sistemul energetic național".Pentru transpunerea in viață a acestor sarcini de maximă importanță, intr-o primă etapă se prevede realizarea autonomiei energetice in cite cinci comune din fiecare județ, înfăptuirea acestei sarcini are o deosebită însemnătate întrucît, pe baza experienței ce se va acumula în exploatarea acestor adevărate stații- pilot, se vor putea trage concluzii, stabili direcții de perfecționare a soluțiilor adoptate. Continuînd investigația pe această temă în județul Iași (vezi articolul „Multe rezultate bune, dar de ce inconsecventa in generalizarea lor din 14 mai 1989). asa cum ne spunea tovarășa Georgeta Găină, vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean, pe baza unei ample și minuțioase analize, s-a stabilit ca autonomia energetică să fie înfăptuită in comunele Alexandru Ioan Cuza, Cucuteni, Dobrovăț, Grozești și Lungani. Ce s-a întreprins pentru realizarea obiectivului propus — autonomia energetică a acestor comune. La secția de arhitectură, sistematizare, teh- nic-investitii de la Consiliul Popular Județean Iași. Mihai Șu- han. sef de secție adjunct, si inginerul Constantin Grigoraș încearcă să ne prezinte cum s-a gîndit această acțiune. Mai întîi a fost evaluat necesarul de energie electrică șl termică al celor cinci comune și apoi s-au analizat posibilitățile de acoperire a acestor consumuri. Pentru producția de energie electrică se prevăd două microhidrocentrale. Strunga II și Giștești II, aflate pe planșetele de proiectare, și două grupuri energetice cu motor adaptat pe biogaz, ce se intenționează să fie montate la stațiile de epurare din Iași și Pașcani. Iar energia termică se va realiza din biomasa obținută prin igienizarea pădurilor.Pe hîrtie, lucrurile par rezolvate. Mai mult, nl se sugerează chiar șl un alt calcul. Dacă ar fi să se ia în considerare și producția de energie electrică a microhidrocentralei Strunga I, obiectiv realizat cu aproape cinci ani în urmă de consiliul popular județean și predat la întreprinderea de Rețele Electrice Iași, atunci înseamnă că astăzi este asigurată autonomia energetică la nivelul a zece comune. O astfel de poziție formală denotă o evidentă preocupare pentru „rapoarte" Cît mai bogate in cifre, în detrimentul unor acțiuni concrete, eficiente. Continuăm anoi investigația la fata locului. împreună cu un reprezentant al consiliului popular județean, ne deplasăm în comuna Dobrovăț.— Cunoașteți că localitatea dumneavoastră trebuie să devină independentă din punct de vedere energetic ? — il întrebăm pe unul din locuitorii comunei.— Am aflat din ziarul „Flacăra Iașiului", ne răspunde Gheorghe Năstase. Am fost surprins, fiindcă noi nu prea avem resurse. Există un piriiaș, care este mai mult secat. Pentru turbinele de vînt trebuie să

Producția fizică - realizată ritmic, integral!
O nouă tehnologie își confirmă eficiența

(Urmare din pag. I)exploatarea optimă a perforatoarelor. Pentru minerii din grupa încărcătorilor am organizat, la suprafață, un poligon de pregătire, astfel încit aceștia să stăpînească bine tehnologia și modul de exploatare a utilajului înainte de a intra in mină. In prezent, urmărim să asigurăm o corelare și armonizare deplină a ritmului operațiunilor executate de fiecare grupă, pentru atingerea randamentului maxim".Expuse astfel, lucrurile par să fie simple, iar problemele — ușor de rezolvat. în realitate, întregul proces de modernizare și de sporire a producției s-a putut realiza și se continuă în prezent prin strădania întregului colectiv, prin implicarea minerilor, a specialiștilor unității în soluționarea tuturor problemelor apărute. Astfel, a fost nevoie de o adevărată risipă de ingeniozitate, de punerea la punct a unor soluții tehnice adecvate — unele, inedite
Depășirile valorice nu pot să acopere 

nerealizările la unele sortimente
(Urmare din pag. I)pentru inelele de rulmenți, gradul de deservire crescînd cu mai mult de 60 la sută. De asemenea, prin colaborarea cu specialiști de la centrul de cercetare științifică al centralei noastre și de la întreprinderea Mecanică Sibiu am reușit să realizăm și să punem in funcțiune două prese mecanice de mare complexitate și înaltă tehnicitate, avind fiecare o capacitate de 100 tone, pentru execuția coliviilor de rulmenți".In paralel au fost extinse noi tehnologii de mare randament, care a- 

fii meșter bun, iar la noi vintul nu prea bate, deoarece sintem așezați între dealuri.Repetăm aceeași întrebare vicepreședintelui Consiliului Popular Comunal Dobrovăț. Costică Stroi.— Am citit in ziarul nostru județean...— Știți ce înseamnă autonomia energetică a comunei ?— Să găsim surse pe plan local, dar... nu prea sint.— Ce instalații aveți pentru valorificarea resurselor neconvențio- nale ?— Nici una.— Atunci cum se va realiza autonomia propusă ?— Nu știu. Cred că tovarășii de Ia județ cunosc mai bine această problemă.— Și cetățenii din comună ce spun ?— Ne întreabă, dar nu știm ce să le răspundem.

O situație cu totul de neînțeles. O primă concluzie : alegerea comunelor nu s-a făcut după criterii precise, pe baza unei analize temeinice care să ia în considerare posibilitățile reale și rezultatele obținute pină în prezent. Iar acțiunea se poate considera demarată numai formal atît timp cit locuitorii comunei aproape că nici nu știu despre ce și mai ales ce au de făcut.Poate situația de la Dobrovăț este o excepție. Continuăm investigația intr-o altă comună, și anume Lungani. La sediul consiliului popular îl găsim pe contabilul Constantin Asaftei.— .O serie de localități din județ trebuie să obțină autonomie energetică...— Da. Acum citeva zile am fost la secția de sistematizare de la consiliul popular județean și am auzit că cinci comune vor deveni independente energetic, dar nu știu care sint.— între ele se află și comuna Lungani.— Nu știam, ne răspunde profund mirat.Aflăm că singura realizare concretă de pe raza comunei în domeniul energiilor neconvenționale o reprezintă o instalație de biogaz amplasată în gospodăria unui cetățean. Dar cu o floare nu se face primăvară...Mai facem o ultimă încercare în comuna Cucuteni asupra cunoașterii modului de desfășurare a acestei acțiuni.— Ce presupune autonomia energetică a unei comune ?— Să se utilizeze resursele locale — cursurile de apă. vintul, biogazul, energia solară — pentru asigurarea energiei electrice și termice necesare, ne spune Costică Bariz, vicepreședinte al consiliului popular comunal. Am aflat la începutul lunii februarie că in județul nostru cinci

— pentru manevrarea masivului încărcător frontal in galeriile profilate după forma sinuoasă a zăcămin- tului.O problemă aflată mereu în actualitate se referă la gospodărirea lemnului de mină, material care nu este asigurat la nivelul fundamentat prin plan. Pentru reducerea consumului s-a extins utilizarea unor stîlpi metalici, realizați din materiale refolosibile. De asemenea, prin introducerea armării metalice cu tavan boltit va scădea consumul de lemn de mină și, totodată, presiunea pe armătură va fi mai mică. Totuși, asigurarea lemnului de mină rămine o problemă care trebuie să preocupe serios pe factorii de răspundere cu sarcini în acest domeniu. In ce îl privește, colectivul de mineri din Bălan este hotărit să-și îndeplinească exemplar sarcinile a- sumate în întrecerea socialistă.
Nlcolae ȘANDRU
corespondentul „Scînteii"

sigură valorificarea eficientă a resurselor materiale. Este vorba de forjarea in turn a inelelor de rulmenți pe presele automate AMP-50. de ștanțarea combinată a coliviilor și capacelor de rulmenți, efectele regăsindu-se în importante economii de metal. Cît despre diversificarea sortimentală, este suficient să arătăm că numai în luna aprilie au fost introduse în fabricație 13 sor- totipodimensiuni de rulmenți radiali cu bile și rulmenți radiali axiali cu role conice — produse destinate exportului și unor domenii prioritare ale economiei naționale.

comune vor deveni independente energetic...Cind află însă că si comuna lor se numără printre acestea este evident surprins de știre.— Lunar, la noi se consumă o a- numită cantitate de energie electrică, pe care nu am putea să o producem pe plan local, precizează vicepreședintele comunei. Am avut o instalație eoliană cu care încărcăm a- cumulatori de 12 volti. dar s-a defectat si vrem să o reparăm. Am incercat să facem si o instalație de biogaz. Ne-am oprit, auzind că nu prea este eficientă...Iată deci că și în acest caz alegerea s-a dovedit nefundamentată atît timp cit in bună parte lipsesc resursele energetice locale și nu se cunosc de către locuitorii comunelor acțiunile ce trebuie întreprinse. Se pare că in celelalte comune lucrurile stau mai bine. Spunem se pare pentru că o anumită incertitudine ne-o dă insăsi tovarășa Georgeta Găină, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Iași, care ne spune că situațiile întocmite, soluțiile alese pentru cele cinci comune din județ, ce urmează să devină autonome din punct de vedere energetic, au fost însușite de către organele coordonatoare. Greu de crezut că a fost acceptată, de pildă, propunerea de producere a energiei electrice la Pașcani și utilizarea ei într-un alt colț al județului — comuna Grozești. Prin adoptarea unor asemenea soluții se pare că nu a fost înțeles sensul noțiunii de autonomie energetică. Numai pe baza cunoașterii amănunțite a consumurilor și a resurselor locale se poate alege soluția optimă din punct de vedere tehnico-economic. S-a cerut, in această primă etapă, alegerea a cinci comune din fiecare județ care să-și asigure autonomia energetică pentru a se implementa și verifica o serie de soluții, stabilindu-se, totodată, parametrii energetici și costurile ce se vor înregistra. Asigurarea energetică in mediul rural constituie o problemă complexă, avind numeroase conexiuni în direcții variate, ca energetica, agricultura, nivelul de dezvoltare socio-economică locală, nivelul de trai al populației rurale etc. Conceptul a fost introdus din necesitatea de a se degreva sistemul energetic național și a se lua în considerare resursele energetice specifice mediului rural, ca și particularitățile utilizatorilor. Problema asigurării energetice se pune, la limită, în termenii autonomiei energetice, respectiv a independenței energetice a unei zone delimitate în raport cu sistemul energetic care o circumscrie. Iată de ce în această acțiune este necesară o temeinică cunoaștere a resurselor energetice existente în fiecare zonă. Totodată, se impune o analiză detaliată, la fața locului, efectuată cu simț de răspundere, la care să participe cetățenii, factorii implicați din comună, reprezentanții unor unități de cercetare și proiectare, întreprinderi de construcții de mașini, antreprize de construcții-montaj din județ, pentru a se beneficia de propunerile, inițiativele făcute cu acest prilej și a permite un dialog direct și eficient cu beneficiarii direcți ai acestei acțiuni. Acționîndu-se în acest mod există garanția că vor fi alese cele mai bune soluții și că măsurile adoptate vor fi aduse la îndeplinire in mod exemplar.Prin prisma acestor exigențe devine necesar ca în județul lași să fie revăzute soluțiile alese, astfel încit să se asigure o valorificare superioară a resurselor energetice neconvenționale. precum si o participare largă, conștientă a locuitorilor comunelor implicate ih această amplă acțiune de mare interes economic.
Ion LAZAR

Nu mai puțin importante sînt preocupările care vizează activitatea de control și asigurare a calității. Astfel, pentru realizarea unor produse de cel mai înalt nivel calitativ s-au organizat puncte de control pe fluxul de fabricație, dotate cu aparatură adecvată, iar personalul specializat folosește metode de control dintre cele mai moderne. în continuare, se va acționa pentru întărirea autocontrolului, măsură ce are drept scop creșterea răspunderii fiecărui om al muncii față de propria activitate și sporirea eficientei controlului interfazic.Cu toate acestea trebuie spus că la unele sortimente de rulmenți se înregistrează întirzieri în onorarea contractelor, concomitent cu un mare volum de... producție neterminată, îndeosebi ca urmare a deficientelor de tot felul din aprovizionarea tehnico-materială. Astfel, datorită lipsei unor materiale strict necesare pentru asigurarea preciziei prelucrărilor (acid oxalic, oxid de zinc și altele), circa 2,6 milioana capace și garnituri de etanșare pentru rulmenți „umflă" stocul de producție neterminată al întreprinderii. Alte probleme sint generate de cantitățile sub necesar de corpuri abrazive pentru operațiunile de su- perfinisare a rulmenților, iar lista ar putea fi. din păcate, continuată. Este clar că se impune un plus de exigență din partea furnizorilor pentru onorarea ritmică a sarcinilor a- sumate prin contracte. După cum fi colectivul întreprinderii de rulmenți trebuie să se preocupe în și mai mare măsură de îndeplinirea integrală a propriilor lor obligații contractuale. depășirile valorice globale nefiind în măsură să acopere lipsurile in structura fizică.
Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii"
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Tovarășului IANEZ DRNOVSEK
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative IugoslaviaBELGRADStimate tovarășe Dmovsek,Cu prilejul desemnării dumneavoastră în funcția de președinte al Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și urări de succes in activitatea pe care o desfășurați pentru dezvoltarea socialistă și prosperitatea Iugoslaviei vecine și prietene.Exprim convingerea că, pe baza înțelegerilor la nivel înalt, relațiile de prietenie și colaborare, pe multiple planuri, dintre țările noastre se vor dezvolta și amplifica permanent, în interesul popoarelor român și iugoslave, al cauzei păcii și cooperării în Balcani, Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului portughez și al meu personal, vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare pe care ați avut amabilitatea să mi-1 trimiteți, cu ocazia comemorării Zilei libertății.

MARIO SOARES
Președintele Republicii Portugheze

SUCEAVA : Realizări ale geologilor

CUM ÎȘI ONOREAZĂ MANDATUL SOCIAL ECHIPELE

DE CONTROL AL OAMENILOR MUNCII

în activitatea de descoperire si punere în valoare a noi rezerve de substanțe minerale utile economiei naționale se înscriu, cu realizări deosebite, si geologii suceveni. In aceste zile, geologii din zona șantierului puțul 6 Leșu Ursului au reușit străpungerea galeriei 75 Puzdra în lungime de peste 1700 metri. Aici se efectuează complexe lucrări de cercetare de mare am
CONSTANȚA : înnoiri urbanisticeAnsambluri de locuințe reprezentative, frumoase, durabile au completat în ultimii ani peisajul urbanistic al municipiului Constanța. Peste 100 000 de apartamente numără acum zestrea municipiului, cărora li se adaugă mari edificii social-culturale construite in perioada de după Congresul al IX-lea al partidului. Marile artere — buOpera de artă, și realitatea

(Urmare din pag. I)oferit, fiecărui rezultat i se pretinde o dublă adecvare : și cu ceea ce văd. și cu ceea ce simt față de ce văd. Ei redau același lucru, dar în feluri diferite. Efectul nu poate să nu fie diferit, el trebuie să fie diferit, altminteri nu ar mai fi personal. Adevărul reproducerii este, totodată, și un adevăr al producerii, al felului individual propriu fiecărui jn parte desenator sau pictor. Un operator care filmează cele ce se petrec, să zicem. într-o piață publică, nu copiază nici el. inert, toate întîmplările și nici pe cele de tot întîmplătoare, el va aștepta să surprindă fapte semnificative. pe care apoi regizorul să le monteze în filmul său în așa fel încît să le potențeze și mai mult semnificațiile. Nici măcar fotografia nu se reduce la ..fotografierea" realității — dovadă transformarea ei în artă, sau potențarea ei în arta cinematografiei. în care realitatea reprodusă este dinainte inventată de către un scenarist, regizor, scenograf ș.a. Reflectarea și invenția dau o unitate. Mai limpede este această unitate, fie și contradictorie. în cazul unui roman istoric ori drame istorice. Pe de o parte, autorul ține cont de evenimentele și personajele care au compus. în fapt, respectivul segment de istorie ; pe de altă parte, el își asumă o interpretare personală, filtrează documentele studiate prin prisma înțelegerii și inventivității proprii. Două cărți, piese, filme despre același eveniment seamănă și nu seamănă între ele : seamănă in pretext. nu seamănă în text, căci textul aparține în întregime autorului său. S-a întîmplat ca istoricii să fi amendat cite o astfel de viziune : dacă ea era însă convingător articulată. în acord deplin cu logica sa (cu logica artei, nu numai cu „logica vieții"), atunci ea s-a impus, cu drepturi depline, alături sau cîteodată (în cazul operelor excepționale ca performantă) în contradicție cu punctele de vedere omologate. în sprijinul a- cestei situații am putea ușor aduce dovezi din Shakespeare. Tolstoi. Faulkner, din Sadoveanu. Rebreanu. Camil Petrescu. Dimpotrivă, cunoaștem destule subproduse care reproduc aparent foarte exact segmente din realitate, dar parvin, prin chiar neinspirată copiere. Ia o viziune neveridică.înseamnă că mimesis-ul va trebui să-1 înțelegem suplu chiar în speciile în care pare să acționeze la modul direct. în fapt, această suplețe a caracterizat chiar punctele antice de vedere și doar ulterior acestea au fost reduse Ia pretenția unei concordante directe între reflectare și o-
în adîncul „Muntelui de aramă"

(Urmare din pag. I)năre a perimetrului mineresc — tema tuturor dezbaterilor organizate și a mai tuturor discuțiilor ad-hoc o constituie... noul. Pentru că. după ce s-a extras ani buni la rînd minereu din munte doar la orizonturi cu plus, cum spun minerii, aici, acum, se desfășoară, concomitent cu activitatea o- bișnuită. o activitate intensă. de extindere pe verticală. spre adine.Acolo. Ia orizontul minus 50. oamenii conduși de maistrul principal coordonare și urmărire a activității de investiții (aceasta-l denumirea funcției) Gheor- ghe Artenie. secretarul comitetului de partid. au străpuns noi galerii, pregătind viitoarele fronturi de lucru pe care, ulterior le vor prelua oamenii lui Grîbici. sau ai maistrului Constantin Cristescu. sau ai lui Nicolae 

ploare vizînd cercetarea pe orizontală si pe verticală, precum si punerea în valoare a unor noi rezerve de minereuri. Străpungerea galeriei 75 Puzdra, efectuată de formațiile conduse de Nicolae Be- jan și Constantin Zamfir, coordonate de maistrul specialist loan Buliga. contribuie la reducerea a- proape lâ jumătate a distantei de transport a materialelor si sterilului. (Sava Bejinariu).

levardele Tomis, Lăpușneanu, Lenin, 1 Mai — reprezintă adevărate puncte de atracție. Ca și frumoasele faleze din partea de sud și de nord a orașului, unde s-au realizat, de asemenea, construcții deosebite, ca și zonele de agrement, ca și plajele cu grijă amenajate, primitoare. (Lucian Cris- 
tea).

biectul reflectat. Adevărul de tip mimetic a implicat. în cele mai autentice expuneri inițiale și ulterioare. un coeficient suplimentar pe care-1 putem numi posibil, verosimil, 
convingător și — artistic — constrin- 
gător. Adică cititorul sau spectatorul trebuie să ajungă să fie convins de autorul respectivei opere că ceea ce îi propune a putut avea loc. a trebuit să aibă loc. Adevărul nu este, astfel, o pură și simplă reproducere a unei prerealităti verificabile, ci o nouă 
realitate. îmbinînd oglindirea și inventivitatea într-o indisolubilă unitate. Adevărul în artă, dincolo de verificările lui în exterior, se întemeiază pe confirmarea Iui în interior 
— ca interioară coerență, putere de 
persuasiune șl de convingere a artei 
înseși. Opera de artă trebuie să convingă asupra posibilității și necesi
tății ei. Numai dacă reușește această performantă — reușește să-și statornicească, totodată, adevărul !Cu atît mai mult se produce această metamorfoză a unui adevăr „exterior" într-unul „interior" în ramurile ori speciile de artă în care nici nu ne stau la îndemină criterii sigure de confruntare cu o prerealitate. în sens filozofic general, „teoria reflectării" se aplică și muzicii ori arhitecturii. căci, pînă la urmă, și simetriile. armoniile, acordurile spațiale ori temporale sînt extrase, deduse, transfigurate din lumea înconjurătoare și ritmurile ei. Dar ceea ce contează, in asemenea situații, este tocmai transfigurarea, care adesea nu-și mai deconspiră temeiurile directe. Cum ar putea fi declarată veridică o simfonie prin apelul la furtuna sau trilurile păsărilor care, eventual, transpar prin ea ? Cu ce realitate „de dinainte" să confruntăm o operă arhitecturală ? Dar chiar și o poezie lirică nu pretinde altceva decît adecvarea la stările sufletești ale autorului ei și. mai ales, un înalt nivel de articulare a acestora. Desigur, acea poezie va folosi limba acelei națiuni ; dar, prin eforturi proprii. o va mai și perfecționa, așa încît nu numai poezia se va arăta dependentă de limba preexistentă ei. ci și limba. în desfășurarea ei ulterioară, de respectiva poezie. Un simplu apel la Eminescu ne e. în acest caz. suficient : adevărul limbii române s-a 
adeverit eminescian — iar apoi arghezian ș.a.m.d.Duc oare toate aceste amendamente la suspendarea ideii de adevăr sau la izgonirea ei din teoria artei ? în nici un caz. Și adevărul, și mimesis-ul. și realismul etc. rămîn bunuri de preț ale esteticii, fiindcă generează — la variate niveluri de aplicabilitate — fapte de artă, grupuri și serii de fapte. Trebuie doar să ne perfecționăm instrumentele teore

Ungureanu. ...Toți ca unul, dornici să dea mai mult minereu de cupru în concentrate spre prelucrare, dezvăluind comorile din adine ale „Muntelui de aramă". Ale acestui munte generos— sau. mai degrabă, forțat de oameni să fie generos — aici, pe teritoriul întreprinderii Miniere Moldova Nouă. într-un dialog cu directorul întreprinderii, cu inginerul Olimpiu Jula. a- veam să ne convingem că. de fapt, precizarea „forțat de oameni să fie generos" se impune. Aici, la Moldova Nouă, unde se extrage, între altele, circa o treime din cuprul țării, oamenii au demonstrat că inițiativa, căutarea, tenacitatea sînt surse de... minereuri Ia fel de generoase ca și muntele. Este știut că aici, din inițiativa secretarului general al partidului, a prins viață— și produce, incepînd cu anul 1980 — o sursă de mi

nereuri pe cît de insolită, pe atît de bogată : exploatarea banatitelor (a minereurilor sărace) în carieră (deschiderea carierei a început in 1976) și unde, la ora actuală sînt montate patru linii tehnologice — una se află în curs de montaj și alta in curs de livrare în acest an. La primele două linii tehnologice — construite aici în premieră, rod al gîndirli și al muncii specialiștilor noștri — se realizează o producție substanțială. efortul fiind centrat pe mecanizare si automatizare. spre deosebire de subteran, unde tehnica aceasta se împletește si cu efortul eroic al minerilor. pentru că o impune, deocamdată, configurația locului. Și nu ne mirăm că se extrage deja din carieră mai mult minereu decît din cele trei sectoare de subteran — Vărad, Flc-rimunda

TELEGRAMA ADRESATA 
TOVARASDLDI NICOLAE CEAUSESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la plenara Comitetului Orășenesc 
de Partid și sesiunea Consiliului Popular Orășenesc 

Fundulea, județul Călărași
Mult iubite ți stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,Animați de cele mai alese sentimente de înaltă stimă si profundă recunoștință, comuniștii, toti locuitorii _ orașului Fundulea isi exprimă marea lor bucurie față de măsurile recentei plenare a Comitetului Central al P.C.R. și față de Legea privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului patriei adoptată de Marea Adunare Națională, prin care si străvechea noastră localitate devine oraș agroindustrial, hotăriri elaborate din inițiativa dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial militant si conducător revoluționar. cel mai iubit fiu al națiunii noastre, Erou între eroii neamului, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Beneficiind de strălucitele orientări si_ indicații ne care dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni le-ați dat cu prilejul numeroaselor vizite de lucru. împreună cu celelalte localități ale județului. Fundulea a cunoscut ample prefaceri înnoitoare, Institutului de Cercetări pentru Cereale si Plante Tehnice — unitate de virf a cercetării agricole românești — adăugîndu-i-se Institutul de Cercetare si Producție pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahăr. Stațiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale și Aromatice, o nouă si importantă fabrică de zahăr, un liceu agroindustrial. ce afirmă localitatea noastră ca o adevărată citadelă a cercetării agricole românești, precum si numeroase dotări social- culturale ce asigură tuturor locuitorilor condiții tot mai bune de muncă si viată.

tice, in așa fel încît ele să acopere cit mai exact aria corespunzătoare a practicii. Aici, în teorie și în raportarea ei la practică, reintră în drepturile sale prioritare adevărul de tip științific ; căci judecățile rostite despre o ramură, epocă sau operă de artă se cuvine să le corespundă lor cît mai deplin, în măsura însă în care opera autentică de artă este deschisă (și în infinitele ei sensuri, și în infinitele ei receptări), interpretarea va trebui să-și asume și ea o corespunzătoare 
deschidere. De aici posibilitatea ca despre aceeași mare oper$ de^irtă să . se scrie noi și noi 'efe^eke. care să-i pună în evidență noi și noi valențe. Și aceste exegeze vor îmbina două fidelități, față de obiectul studiat și față de viziunea, metodologia, instrumentația împărtășite de cercetător. E un dialog între două personalități. Finalmente, un important studiu este adevărat tot în măsura în care este verosimil, credibil, convingător — de pildă, studiile lui Căli- nescu despre Eminescu —. o forță coercitivă nobilă care nu desființează orice valabilă interpretare ulterioară. Totuși, teoria artei se supune într-o mai mare măsură adevărului de tip științific. însăși arta intră în variate interacțiuni cu știința, cu diferite științe. Ea. arta, nu s-a izolat vreodată nici de știință, nici de filozofie, nici de alte forme de conștiință. în același timp, și-a afirmat prerogative ireductibile la altceva. Printre acestea se numără și ceea ce în cultura română maiorescienii și postmaiores- cienii au numit „autonomia esteticului". Autonomia nu izolează arta nici de viață, nici de alte valori spirituale, mai ales morale. Dar arta rămîne artă; și adevărul artistic rămîne adevăr artistic. Asta înseamnă. în primă și în ultimă instanță, putere de configurare și putere de convingere. Orice artist își creează propria lume. Această lume dobîndește drept de cetate între lumile posibile și reale — 
dacă într-adevăr dobîndește acest privilegiu. Oare dobîndește, cînd. în care caz ? Primul răspuns îl dă receptarea. adică publicul și critica. Ultimul răspuns — prin succesivele valuri de receptori — îl dă istoria.Arta contemporană românească trece cu succes. în cazul atîtor opere ale ei. acest dificil și responsabil examen al validării de către public și critică. Arta urmărește tendințele și procesele actuale din viața societății noastre, este preocupată de adevărul enunțurilor și configurărilor ei. conștientă că numai astfel îmbogățește tezaurul culturii naționale și se constituie într-un esențial document al spiritualității zilelor noastre.

Ion IANOȘI

și Mina centrală. Cum nu ne miră că. pe măsură ce modernele linii din carieră devin „clasice", sectoarele de subteran se modernizează radical, ca într-o continuă întrecere.— O întrecere cu mereu aceiași cîștigători — preciza primarul orașului Moldova Nouă, tovarășul Măr- cuț Ioan Tamaș : locuitorii acestei așezări. Moldova Nouă, care a obținut statutul de oraș mai de mult, prin ceea ce a dobindit in anii de după Congresul al IX-lea, cînd „Muntele de aramă" și-a revărsat strălucirea peste oraș. în va n și in earn lutu-or locuitorilor Moldovei Noi.O simbioză perfectă, al cărei cifru este munca, hărnicia. dăruirea minerească pentru progresul și prosperitatea Întregii țări.
Anica FLORESCU

Oamenii muncii din acest oraș aduc un sincer și vibrant omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru deosebita sa contribuție lă înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la ridicarea științei, culturii și invă- țămîntului pe noi trepte, calitativ superioare, la conceperea și traducerea în viață a vastelor programe ce asigură implicarea tot mai puternică a progresului tehnic, a celor mai noi cuceriri ale geniului uman, in dezvoltarea necontenită a economiei noastre naționale.Vă raportăm că am analizat cu înaltă răspundere patriotică activitatea desfășurată pînă în prezent și am stabilit măsuri ferme pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor in profil teritorial, în industrie și agricultură, în activitatea de cercetare, în toate domeniile vieții politice, economice și sociale, astfel incit să ne realizăm exemplar sarcinile de plan pe a- cest an, pe întregul cincinal.în acest moment istoric din viața localității noastre, ne angajăm solemn că, urmînd gloriosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, vom face totul pentru a întîmpina sărbătoarea noastră națională de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu noi și importante succese, sporindu-ne contribuția la edificarea socialistă și comunistă a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România, într-o lume a păcii și înțelegerii.
COMITETUL ORĂȘENESC 

DE PARTID Șl CONSILIUL 
POPULAR AL ORAȘULUI 

FUNDULEA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

BUZĂU : Ample acțiuni 
edilitar-gospodăreștiîn această primăvară, în orașele și satele județului Buzău se înregistrează o largă participare a locuitorilor la acțiunile edilitare vi- zind buna gospodărire si înfrumusețare a localităților. Sub conducerea consiliului popular județean, cetățenii, în frunte cu deputății, inițiază zilnic acțiuni patriotice — manifestări concrete ale spiritului civic, menite să confere un plus de frumusețe așezărilor în care trăiesc și muncesc. Ca urmare a mobilizării exemplare a peste 300 000 de locuitori ai județului și a sprijinului acordat de întreprinderea de Materiale de Construcții, de Drumuri și Poduri și de între- prlndbriTe de Transporturi Auto, s-au amenajat 200 000 metri pătrați spații verzi, au fost reparate numeroase podețe, poduri, străzi și trotuare, s-au înființat 155 de noi terenuri de sport și spații de joacă pentru copii, s-au plantat sute de mii de arbori și arbuști ornamentali. O deosebită atenție a fost acordată dotării cu mobilier urban pe magistrala Unirii din municipiul Buzău și Strada Mare din orașul Rimnicu Sărat, precum și pregătirii pentru sezonul estival a stațiunilor de odihnă și tratament de la Sărata Monteoru. Balta Albă și Fișici. (Steîian Chiper).

teatre ACTUALITATEA SPORTIVA
• Teatrul Național (14 71 îl, Sala ma
re): Nu se știe niciodată — 18; (sala 
Amfiteatru): Un anotimp fără nume 
— 18; (sala Atelier): Ultimul set — 
18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Recital de 
pian Ilinca Dumitrescu (Bach, Pro
kofiev) — 19
• Opera Română (13 18 57) : Aida — 
18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mizantropul — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sfintul Mitică Blajinu — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Scapino — 18; (sala Stu
dio) : La un pas de fericire — 18,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): Spectacol folcloric 
extraordinar — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Unde ești tu. Bimbo 7 — 9; 15, Mary 
Poppins j— 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Ileana Sinziana — 15;
(sala Cosmonauțllor, 11 12 04): Tea
trul german din Timișoara prezintă 
spectacolul „Casa pisicii" — 10, 11,30; 
19
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele Circului din Varșovia — 19

cinema
• O vară cu Mara : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 13: 15; 17; 19
• Strada Chowringhee nr. 36. Spec
tacol de gală („Zilele filmului indi
an" : STUDIO (59 53 15) — 19
• Martori dispăruți : ARTA (21 31 86)
— 15; 17; 19
• Maria și Mirabela In Tranzistoria: 
LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vacanța cea mare : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Noi cei din linia Intli : FEREN
TARI (80 49 85) — 15 ; 18
• Franțois Villon : COTROCENI 
(81 68 88) — 14,30; 18
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15 
18,15; 20,15
• Detașamentul 33 : SCALA (11 03 72
— 9' 11’ 13’ 15’ 17’ 19
• Gobseck : LUMINA (14 74 16) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Inimă rece : DOINA (16 35 38) — 9; 
11; 13
• Fotografiile Sidoniei : TIMPURT 
NOI (156110) — 9; 11; 13: 15; 17; 19

intilnire amînată : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
6$ Agentul de legătură nr. 8 : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
• Misiune specială ; FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
© Caz cu caz nu se potrivește : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Cîntecele Iui Benny More : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Șatra: MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19

știe, o componentă actului de conducere exercitat de societa-

Sint oare cu- controlului toa-

Așa cum se inseparabilă a este controlul te asupra întregii activități, domeniu in care un rol deosebit, mereu crescind, revine echipelor de control al oamenilor muncii, formă largă de participare a cetățenilor la dezvoltarea și apărarea avuției naționale. la respectarea legalității, a disciplinei în muncă, la buna gospodărire a mijloacelor materiale încredințate. Cum iși îndeplinesc a- ceastă menire echipele de control al oamenilor muncii din municipiul Tîrgoviște ? Spre a oferi un răspuns, ne vom referi la un singur moment al acestei activități : aria domeniilor supuse controlului efectiv.
Statistici revelatoare, dar 

incomplete. De 13 cornisia mu- nicipaîă pentru coordonarea și îndrumarea activității oamenilor muncii nicipiul Tîrgoviște există 230 e- chipe, antrenind in această activitate aproape 700 membri. Sintem a- sigurați că raza de acțiune a acestora Cuprinde 670 de unități comerciale, de servicii, medico-sani- tare, de cultură, școli, grădinițe etc. Cifră importantă intr-adevăr, dar incompletă, prinse in raza te sectoarele, toate unitățile prevăzute în legea privind organizarea și funcționarea controlului oamenilor muncii ? (Legea nr. 6 din 1972). Președintele comisiei, tovarășul Ion Dascălu, recunoaște că, cel puțin anul trecut, principala pondere a acțiunilor de control a fost orientată spre comerț și servicii. Desigur, aceste sectoare, importante in viața oricărei localități, trebuie să beneficieze de ajutorul e- chipelor de control al oamenilor muncii pentru a-și perfecționa activitatea. Dar celelalte, tot atit de importante pentru cetățeni, nu au oare nevoie de un asemenea ajutor ? Bineînțeles. Numai că, după cum ni se spune, încă de acum trei ani s-a constatat o slabă frecvență, sau chiar lipsă totală a acestui control, în sectoare cum sint întreținerea și gospodărirea spațiului locativ, asistența medico-sanitară. căminele de nefa- miliști, unitățile cultural-educative, transportul in comun și altele. în urma acestei constatări s-au luat unele măsuri, printre care constituirea de noi echipe ca.re au fost îndrumate spre sectoarele amintite. Intențiile au fost bune. Dar neurmărite efectiv, toate aceste bune intenții au rămas pe hîrtie, nu au fost finalizate. Să exemplificăm.
O măsură care ar fi 

fost bine venită. IntrePrin- derea Municipală de Exploatare a Construcțiilor Locative, directorul a- cesteia, tovarășul Virgil Vasilescu, ne asigură că „de controale nu ducem lipsă". Dar despre vreo acțiune a

de control al aflăm că in mu-

..... -----
ROMÂNIA-FILM prezintă

Secvențe din istoria filmului românesc 

o producție a Casei de filme Unu
Scenariul: Costache Ciubotaru. Comentariul : Ecaterina Oprolu. 

Coloana sonoră : Viorel Ghiocel, Gheorghe Ilarian. Montajul : Melania 
Oproiu. Imaginea : Adrian Drăgușin. Regia : Costache Ciubotaru, Al. G. 
Croitoru.

Filmul a fost realizat cu concursul Arhivei Naționale de filme.
O istorie a filmului românesc in imagini de la începuturi pînă în 

prezent. Secvențe antologice cu mari actori ai scenei și ecranului. Mo
mente reprezentative din creațiile cineaștilor români. Pagini de succes 
din filme de actualitate și istorice, din drame, comedii, muzicaluri, ecra
nizări după opere celebre.

Sportivele României la Campionatele 
Europene de Gimnastică

Tn zilele de 20 șl 21 mai vor avea 
loc, la Bruxelles, campionatele eu
ropene feminine.

Gimnastica noastră feminină va fi 
reprezentată la această competiție 
continentală de multipla campioană 
olimpică din 1988 Daniela Silivaș, 
apreciată unanim drept cea mai va
loroasă gimnastă din lume, de me
daliata olimpică Gabriela Potorac și 
de Cristina Bontaș, de la C.S.Ș. 
Onești, debutantă la marile întreceri 
internaționale. Antrenorii Adrian 
Goreac și Tatiana Popa au stabilit 
ca gimnastă de rezervă pe Maria 
Neculiță („Cetate" Deva), altă spor
tivă foarte tinără. Informăm pe ama
torii de gimnastică din țară că bine 
cunoscuta noastră performeră Aure
lia Dobre urmează un program spe
cial de pregătire pentru viitoarele 
campionate mondiale, care se vor 
desfășura In luna octombrie, la 
Stuttgart.

*
CAIAC-CANOE. La regata de caiac-canoe de la Rachice (Cehoslovacia), in concursul feminin echipajul de caiac dublu al României (Marinache, Simion) s-a clasat pe primul loc în proba de 500 m cu timpul de l’47”53/100, urmat de R.D. Germană (Zinger, Maslanka) — l’48”18/100 și Cehoslovacia (Bukov- ska, Gorașkova) — l’49”76/100. La masculin, in proba de canoe dublu, echipajul României s-a situat pe locul al treilea.
MARATON. Cursa de maraton de la Sofia a fost ciștigată de Klaus Goldemar (R.D.G.) cronometrat pe 42,195 km in 2h24’29”, urmat de

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2", 
DIN 14 MAI 1989EXTRAGEREA I : 5 8 17 31.EXTRAGEREA A II-A : 30 22 58 50.EXTRAGEREA A III-A : 68 27 44 15.FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 684 973 LEI, din care 91 041 lei, report la categoria 1. 

vreunei echipe de control al oamenilor muncii nu-și amintește. în cele din urmă, cu toate insistențele noastre, ne spune pe un ton categoric : „Nu, un asemenea control nu a avut loc".Să nu fi fost nevoie de el ? — Întrebăm ? Cum să nu ! O activitate preventivă, care ar fi pornit in urma unui control al oamenilor muncii, antrenind și alte organizații reunite in cadrul F.D.U S. (asociațiile de locatari, comitetele O.D.U.S.. comisiile de femei etc.), ar fi putut stopa proasta gospodărire a unor blocuri, procesul de degradare a unor apartamente ca urmare a întreținerii lor necorespunzătoare. Evident. îndrumarea spre acest sector a echipelor de control al oamenilor muncii n-a avut loc....La grădinița de copii nr. 13, combinată cu creșă. care găzduiește peste 300 de odrasle ale oamenilor muncii de Ia întreprinderea de
Pe cînd intervenții prompte
și in sectoarele principale?

Strunguri (SARO), directoarea, tovarășa Magdalena Iancu, ne vorbește de unele neajunsuri, deși grădinița este socotită printre cele fruntașe in municipiu : punctul termic nu este racordat la sursa de energie electrică ; unele unități comerciale încearcă să-și îndeplinească planul pe seama livrării către grădiniță a unor produse necorespunzătoare ; unitatea nu dispune de un paznic încadrat, deși postul e- xistă etc. Cercetăm registrul unic de control al unității. Nu există nici o consemnare. Să fi trecut, să nu fi trecut pe aici vreo echipă de control al oamenilor muncii ? în orice caz, dacă da, ar fi lăsat o consemnare, o sesizare către forurile de resort ale consiliului popular, fi putut îndrepta ceva din șurile respective. Dar. din...Policlinica nr. 2 acordă ță medicală unui marede oameni ai muncii din platforma industrială și din alte unități. „Probleme există și la noi, ne spune dr. Gheorghe Briceag, medicul coordonator al unității. Iar printre ele — aceea că nu am reușit încă să evacuăm în subsolul clădirii", în care vreo echipă oamenilor muncii ar această problemă în ... .... ____iar organele in drept, inclusiv colectivele de conducere ale întreprinderilor beneficiare (printre care și întreprinderea Județeană de Construcții Locative, autorizată pentru asemenea lucrări), în colaborare cu organele puterii locale de stat, ar fi impulsionat rezolvarea, este greu de crezut că nu s-ar fi găsit o soluție.

care ar neajun- păcate... asisten- număr
apa existentă Dar. în cazul de control al fi consemnat registrul unic.

Ca arbitri din România vor oficia 
la campionatele europene Atanasia 
Albu șl Tulia Dragomirescu. Delega
tul Federației internaționale (F.l.G.) 
va fi la Bruxelles specialista ro
mâncă Maria Simionescu.

★
Antrenorul coordonator al clubu

lui școlar „Brașovia", Gheorghe 
Blaj, unitate de unde provin Nicu 
Pascu și Cristian Brezeanu, proaspeți 
medaliați cu argint la campionatele 
europene, ne informează că din co
lectivul tehnic al clubului mai fac 
parte antrenorii Martin Simo și 
Gheorghe Hristov. Pe lingă Pascu Șl 
Brezeanu, cei trei tehnicieni au mai 
dat lotului olimpic lărgit alți doi 
gimnaști de perspectivă : Cătălin 
Mirean (18 ani) și Carol Schupkăgel 
(20 de ani). în prezent, colectivul 
tehnic al „Brașovlei" pregătește trei 
grupe de performanță, cuprinzind in 
total 24 juniori.

V. M.
*

Gheorghe Sandu (România) — 2h25’02”, Hristo Gheorghiev (Bulgaria) — 2h25’49". La feminin, pe primul loc s-a clasat Rumiana Pa- novska (Bulgaria) — 2h46’29”, secundată de românca Adriana Andre- escu — 2h52’48”.
CICLISM. Cea de-a 7-a etapă a competiției cicliste internaționale „Cursa păcii" a revenit lui Olaf Ludwig (R.D.G.) Printre animatorii a- oestei etape purtate într-o trenă foarte rapidă s-a numărat și tînărul rutier român Dănuț Catană, clasat pe locul 7. Cu primul pluton au sosit, de asemenea. Ludovic Covaci și Valentin Constantinescu. în clasamentul genera! individual conduce bulgarul Șumanov. Pe echipe se menține lideră formația Bulgariei. Astăzi se dispută etapa a 8-a Berlin — Dresda (197 km).
vremea

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 16 mai, ora 20 — 19 mai, ora 20 : 
Vremea va fi în general caldă, dar ușor 
Instabilă îndeosebi In prima parte a in
tervalului. iar cerul variabil, cu înno- 
rărl mai accentuate la început in sud- 
vestul țârii, unde vor câdea ploi sub 
formă de averse, însoțite de descărcări 
electrice, tn celelalte zone, averse izo
late, mai ales după-amlaza. Vlntul va

„La căminul de nefamiliști al întreprinderii de Strunguri, impreună cu responsabilul acestuia. Ion Nico- laescu. constatăm citeva „mărunțișuri", deloc mărunte : clanțe lipsă la uși, robinete defecte... Aspecte „mărunte", care dăinuie insă aici de luni de zile. Si este greu de presupus că atît comitetul U.T.C., cit și comitetul sindicatului, organizațiile democratice din prestigioasa întreprindere, sesizate de vreo echipă de control, nu ar fi putut găsi un remediu pentru a pune capăt unor asemenea aspecte jenante.Exemplele ar putea continua, dar toate duc la aceeași concluzie : o nejustificată „îngustare" a domeniilor supuse controlului, domenii importante pentru viața de zi cu zi a cetățenilor.
Chiar și in domeniul co> 

marțului... In și a serviciilor. sfera comerțului acțiunile echipelor de control al oamenilor muncii sînt relativ frecvente, iar eficienta lor se face resimțită în numeroase unități. Există echipe de control în acest domeniu a căror activitate este a- preeiată atit de unitățile respective, cît și în rîn- dul cetățenilor. Periodicitatea acțiunilor de control, consemnările pertinente înscrise în registrele unice, insistența cu care se urmărește modul de rezolvare a sugestiilor formulate constituie adevărate repere ale calității, deci ale controlului exercitat.Dar chiar și in acest domeniu e- xistă, din păcate, numeroase aspecte importante ale bunei funcționări, care nu sînt rezolvate, in timp ce formalismul și rutina dăinuie încă în activitatea unor echipe de control. Cui pot folosi, de pildă, asemenea constatări, pe care le mai notează încă unele echipe, că „unitatea are autorizație de funcționare", că „utilajele funcționează" sau „pichetul de incendiu corespunde" ? în schimb, sînt neglijate aspecte importante ce țin de aprovizionarea ritmică, de gospodărirea cuvenită a fondului de marfă, de manifestări de preferențialism și multe altele.De bună seamă, eficiența socială a controlului exercitat de echipele de oameni ai muncii depinde de fiecare din momentele acestui control, începînd cu formarea echipelor și terminind cu măsurile de înlăturare a neajunsurilor constatate, de perfecționare a muncii in unitățile vizate. Dar pentru ca această eficientă să fie pe măsura sarcinilor încredințate, controlul trebuie exercitat asupra tuturor sectoarelor prevăzute de lege, căci orice „îngustare" a domeniilor duce implicit la știrbirea eficienței. Iar mandatul social al echipelor de control al oamenilor muncii se cere onorat in toate domeniile.
Laurențin DUTA

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Sâ trăim și sâ muncim In spiri

tul normelor eticii și echității so
cialiste

19,45 Industria — programe prioritare 
20,05 Teatru TV (color) : „Mușcata din 

fereastră", de Victor Ion Popa. In 
distribuție : Silvia Popovici, Pe
tre Gheorghiu. Ștefan Radof, Mi
hai Mereuță, Marina Procopie, Mi
hai Verbițchi, Eugen Crlstea, An
drei Duban. Regia artistică : O- 
llmpla Arghir

21,30 Idei in acțiune • Buni muncitori, 
cu înalt spirit revoluționar

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

FOTBAL : Azi, meciul 
dintre echipele de tineret 
ale României și BulgarieiLa stadionul Giuleștî, astăzi, de la ora 18. se va juca partida dintre echipele reprezentative de tineret ale României si Bulgariei. în cadrul preliminariilor campionatului european pentru această categorie de vîrstă (pînă la 21 ani Împliniți).Antrenorul Mircea Radulescu va alinia probabil următoarea formație : Prunea — Ciocan, Ad. Popescu, Lucaci, M. Pană — Neagoe, Ful- ga, 1. Stan, I. Lucian — Cr. Sava, Negrău. Cei doi jucători peste 21 ani, pe care, prin regulamentul competiției, îi poate alinia formația noastră, sînt Ad. Popescu și Lucaci.Tinerii noștri fotbaliști știu că numai o victorie în acest meci le mai dă șanse teoretice în privința ciștigării grupei. De aceea, e de presupus că tinerii fotbaliști români, unii foarte eficienți, cum sint de exemplu Stan și Negrău, vor șuta fără reținere la poarta adversă. Să mai observăm că din formația cu care echipa noastră de tineret a început întrecerea europeană, patru fotbaliști au fost promovați la lotul „A“ — Stelea, D. Petrescu, I. Dumitrescu și I. Lupescu.• Campionatul Belgiei s-a încheiat cu victoria echipei F.C. Malines — 57 puncte, urmată de An- derlecht Bruxelles — 53 puncte și F.C. Liege — 46 puncte • Titlul de campioană a Scoției a fost cucerit de echipa Glasgow Rangers — 56 puncte, urmată în clasamentul final de Aberdeen — 50 puncte șl Celtic Glasgow — 46 puncte • Campionatul european de fotbal pentru juniori II (jucători pină Ia 16 ani) s-a încheiat cu victoria echipei Portugaliei. rare în finala disputată în orașul danez Vejle a învins cu scorul de 4—1 (1—0) formația R.D. Germane, în partida pentru locul trei, selecționata Franței a întrecut cu 3—2 (1—0) echipa Spaniei.

sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări trecătoare la incenutul interva
lului din sector sudic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, mai coborîte în depresiuni, iar 
cele maxime, în general, intre 20 șl 30 
de grade. Pe alocuri, ceatâ slabă. In 
București : Vremea va fi caldâ. dar 
ușor instabilă In prima parte a inter
valului. Cerul va fi variabil. Condiții 
de ploaie sub formă de averse dupfi- 
amiaza. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
14 și 18 grade, iar cele maxime între 2S 
șl 29 de grade.



Evocarea marii demonstrații 
patriotice, antifasciste 

și antirăzboinice de la 1 Mai 1939 
Reliefarea rolului determinant 

al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 

în organizarea și desfășurarea istoricei
manifestări

MAPUTO 15 (Agerpres). — La 
Maputo a fost organizată o întîl
nire cu studenți șt cadre didactice 
din capitala Mozambicului. Au fost 
prezentate pe larg semnificațiile 
profunde ale marii demonstrații 
patriotice, antifasciste și antirăz
boinice de la 1 Mai 1939 din Bucu
rești.

Au fost reliefate activitatea re
voluționară, rolul determinant ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu în or
ganizarea și desfășurarea marii de
monstrații de acum 50 de ani, care 
a avut un puternic răsunet intern 
și internațional. Totodată, au fost 
evidențiate realizările de seamă ob
ținute de poporul român în anii so
cialismului, cu precădere in perioa-

SESIUNEA COMITETULUI SOCIAL AL ECOSOC

„Tineretul în lumea contemporană”
Rezoluția inițiată de România — adoptată prin consensNAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Comitetul Social al Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC), reunit in sesiune la sediul din New York al Națiunilor Unite, a adoptat prin consens rezoluția „Tineretul in lumea contemporană". inițiată de România la sesiunea din martie anul acesta de la Viena a Comisiei pentru dezvoltare socială. Rezoluția se înscrie pe linia inițiativelor țării noastre de promovare a unei largi cooperări între statele lumii pentru educarea tinerei generații în spiritul păcii și colaborării, pentru angajarea sa plenară in procesul dezvoltării eco- nomico-sociale a fiecărei țări. După cum se cunoaște, anul 1985 a fost declarat de Adunarea Generală a O.N.U., la propunerea României, drept „Anul Internațional al Tineretului", sub deviza „Participare, dezvoltare, pace". în acest context, in perspectiva marcării unui deceniu de la acest eveniment, rezoluția ECOSOC prevede elaborarea unui program de acțiuni, la nivel internațional, menite să ducă la identificarea unor noi posibilități

În favoarea unei Europe a păcii,
»• înțelegeriiBONN 15 (Agerpres). — Luînd cuvintul la un miting organizat la Saarbrijcken de Partidul Social-Democrat din R.F.G., Hans Jochen Vogel, președintele P.S.D., a subliniat necesitatea creării unei Europe a păcii.MADRID 15 (Agerpres). — Spania se pronunță pentru reduceri impor-

muncitorești
da ce a urmat Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român. S-a 
subliniat, de asemenea, realizarea 
de excepție a României, reprezenta
tă de achitarea integrală a datoriei 
externe, eveniment remarcabil din 
istoria țării, rezultatul nemijlocit 
al eforturilor poporului român, al 
politicii clarvăzătoare promovate 
de președintele Nicolae Ceaușescu.

A fost făcută o donație de 
carte Institutului de relații inter
naționale din Maputo, reprezentind 
volume din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu „România pe 
drumul construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate", lu
crări și broșuri despre România, 
reviste și publicații românești in 
limbi străine.

de stimulare a cooperării între state în domeniul politicii privind tineretul.în cadrul dezbaterilor din ECOSOC, reprezentanții a numeroase state s-au pronunțat pentru crearea condițiilor ca tinăra generație să poată beneficia efectiv de drepturile sale la educație, la o- crotirea sănătății, să aibă asigurate locuri de muncă și locuințe, să se bucure de acces la realizările științei și culturii. în acest context, rezoluția adoptată de ECOSOC cheamă statele să intensifice conlucrarea pentru identificarea unor noi căi de angajare activă a tineretului în dezvoltarea economică și socială, pentru asigurarea drepturilor fundamentale ale acestuia la pace și o viață demnă.Potrivit rezoluției, secretarul general al O.N.U. Javier Perez de Cuellar, este chemat să întocmească un raport cuprinzător asupra stadiului colaborării internaționale in domeniul politicilor privind tineretul, pe care să-l prezinte Adunării Generale a O.N.U.
și cooperăriitante ale armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, a reafirmat ministrul de externe al acestei țări, Francisco Fernandez Ordonez, intr-un interviu acordat săptămînalu- lui „Independiente". „în prezent nu este momentul să se vorbească . de reînarmare, a venit ora dialogului și a negocierilor", a subliniat șeful diplomației spaniole.

ORIENTĂRI FUNDAMENTALE ALE POLITICII EXTERNE ROMÂNEȘTI

BEIJING

Întîlnire la nivel înalt sovieto-chinezăBEIJING 15 (Agerpres). — Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a sosit luni' într-o vizită oficială in R. P. Chineză, la invitația președintelui a- cestei țări, Yang Shangkun.în aceeași zi, intre cei doi conducători a avut loc o primă întilnire. După cum transmit agențiile T.A.S.S. și China Nouă, programul vizitei cuprinde întîlniri și convorbiri cu Deng Xiaoping, președinte al Comisiei Militare Centrale a R. P. Chineze, Zhao Ziyang, secretar general al C.C. al P. C. Chinez, și cu premierul Consiliului de Stat, Li Peng.Re£erindu-se la aceste convorbiri, președintele R. P. Chineze, Yang Shangkun, a relevat, la dineul oferit
Noul prezidiu al R- S. F. Iugoslavia

lanez Drnovsek - președinte al Prezidiului R.S.F.I.BELGRAD 15 (Agerpres). — A- dunarea R.S.F. Iugoslavia, întrunită în sesiune la Belgrad, a aprobat, luni, componența noului Prezidiu al R.S.F. Iugoslavia — organ colectiv de conducere al statului iugoslav pentru o perioadă de cinci ani, transmite agenția Taniug.Funcția de președinte al Prezidiului R.S.F.I. a fost preluată de lanez Drnovsek, cu un mandat de un an, iar cea de vicepreședinte, de Borisav Iovici.
A început retragerea parțială 

a trupelor sovietice din R.P. MongolăULAN BATOR 15 (Agerpres). —Agenția T.A.S.S. anunță că la 15 mai a început retragerea parțială a trupelor sovietice din Republica Populară Mongolă. în perioada 1989—1990 se vor reîntoarce în patrie peste 50 000 de militari sovietici. Vor fiIn preajma reuniunii 0. S.A. privind situația din Panama
In apărarea principiului autodeterminării și neintervenției 

în problemele interneBUENOS AIRES 15 (Agerpres).— Ministrul relațiilor externe al Argentinei, Dante Caputo, a subliniat că la reuniunea Organizației Statelor Americane (O.S.A.), prevăzută să aibă loc la 17 mai, pentru a analiza situația din Panama, țara sa va apăra principiul autodeterminării și neintervenției, transmite agenția Prensa Latina.QUITO 15 (Agerpres). — La a- propiata reuniune extraordinară a
Sosirea grupului de supraveghere a aplicării planurilor 

privind decolonizarea teritoriului namibianWINDHOEK 15 (Agerpres). — Grupul de observatori străini pentru a urmări desfășurarea procesului prin care Namibia va deveni independentă, potrivit Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U., a sosit in capitala teritoriului. Windhoek. Misiunea O.N.U. va supraveghea aplicarea planurilor pri

în cinstea lui M. Gorbaciov : Avem încrederea că vizita constituie o contribuție importantă la soluționarea problemelor majore care există între cele două țâri, punind în acest fel un fundament trainic pentru o evoluție sănătoasă, stabilă, pe termen lung a relațiilor bilaterale.Relevind, la rindul său. că aceasta este prima întîlnire la cel mai înalt nivel sovieto-chineză din ultimii, 30 de ani, Mihail Gorbaciov a declarat că U.R.S.S. este gata să coopereze cu R. P. Chineză în domeniile economic ,și cultural, să promoveze un dialog politic activ intre cele două țări. De asemenea, a arătat el, U.R.S.S. se pronunță pentru conlucrarea cu R. P. Chineză în soluționarea problemelor internaționale actuale.

Alți membri ai acestui organ colectiv sînt Stipe Șuva.r, Nenad Bu- cin, Dragutin Zelenovici și Riza Sapunxhiu.Agenția iugoslavă de știri face precizarea că, întrucît procedura electorală din Bosnia-Herțegovina și Macedonia nu a fost încheiată, cele două republici vor fi reprezentate temporar în Prezidiul R.S.F.I. de președinții prezidiilor republicane respective.

retrase, de asemenea, peste 850 de tancuri, aproximativ 1 100 de mașini si transportoare de luptă, aproximativ 190 de avioane. 130 de elicoptere, peste 820 de sisteme diverse de artilerie — precizează agenția citată.

Organizației Statelor Americane (O.S.A.), programată să se desfășoare la 17 mai, pentru a discuta situația din Panama, Ecuadorul va depune eforturi in direcția unei „acțiuni politice fundamentate pe solidaritatea regională" și sprijin față de democrația reprezentativă „din această țară, fără a încălca principiul neamestecului în problemele interne", a anunțat, intr-un comunicat. difuzat la Quito, Ministerul Relațiilor Externe.

vind decolonizarea teritoriului namibian, care, în final, vor fi realizate prin desfășurarea de alegeri generale la 1 noiembrie a.c. Documentele O.N.U. prevăd ca scrutinul să se desfășoare în mod liber și corect pentru a exprima voința reală a poporului namibian.

Eliminarea armelor nucleare
si a bazelor militare
9

străine din Atlanticul de sud
— idee centrală a reuniunii

internaționale 
de la BrazzavilleBRAZZAVILLE 15 (Agerpres). — La Brazzaville s-au încheiat lucrările reuniunii internaționale în problemele păcii și colaborării în Atlanticul de sud. Participanții — reprezentanți ai opiniei publice din țările africane și Iatino-americane riverane — au dezbătut aspecte legate de rolul opiniei publice în eforturile de demilitarizare a Atlanticului de sud, de eliminare a armelor nucleare și a bazelor militare străine din această regiune. La încheierea reuniunii — la care au participat reprezentanți din Angola, Congo, Nigeria, Republica Cen- trafricană, Gabon, Camerun, Guineea, Argentina, Brazilia, Uruguay, precum și ai Organizației Poporului din Africa de Sud Vest (S.W.A.P.O.)— a fost adoptată o declarație comună. Toate statele situate în zona Atlanticului de sud trebuie să interzică libera trecere a navelor și avioanelor care au la bord arme nucleare — se arată in document. Totodată, toți participanții s-au angajat să acționeze pentru a fi oprite experiențele nucleare in zona sudică a Pacificului.

Rezultatele parțiale 
ale alegerilor 
din Argentina 

Partidul Frontul Justițialist 
de Unitate Populară (de opo
ziție) a obținut cel mai mare 

număr de voturiBUENOS AIRES 15 (Agerpres). — Potrivit rezultatelor parțiale ale alegerilor de duminică din Argentina. anunțate după numărarea a 87 la sută din voturile exprimate. Partidul Frontul Justitialist de Unitate Populară (FREJUPO) a obținut 47,06 la sută din voturi. Partidul Uniunea Civică Radicală — de gu- vernămînt — dispune pînâ în prezent de 37,16 la sută din preferințele alegătorilor, situindu-se pe locul doi si fiind urmat de Alianța de Centru (4,3 la sută) si Stingă Unită (2.4 la sută).Potrivit reglementărilor în vigoare, după desemnarea, in baza rezultatelor definitive ale alegerilor de duminică. a celor 600 de electori, la 10 august aceștia vor delibera si vor alege ne noul sef al statului, dintre candidatii cu cele mai multe voturi obținute în scrutinul de la 14 mai.într-o declarație făcută la Buenos Aires, președintele Argentinei, Râul Alfonsin. a recunoscut avantajul în alegeri al forțelor de opoziție, respectiv al Frontului Justitialist de Unitate Populară, felicitindu-1 pe candidatul acestuia la funcția supremă în stat, Carlos Menem.
Sesiunea Consiliului 

Administrativ al U.N.E.P.NAIROBI 15 (Agerpres).. — La Nairobi au început lucrările sesiunii Consiliului Administrativ al Programului O.N.U. pentru mediul înconjurător (UNEP). Reprezentanți din peste 90 de state ale lumii vor dezbate principalele direcții ale activității O.N.U. in domeniul protecției mediului.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Contacte ale delegației Ligii Arabe privind reglementarea 
crizei din Liban • Sprijinul O.C.I. față de mișcarea de protest 

din Cisiordania și GazaDAMASC 15 (Agerpres). — Ministrul sirian al afacerilor externe, Farouk Al-Sharaa, s-a întilnit cu membrii delegației Ligii Arabe, conduse de Lakhdar Ibrahimi, secretar general adjunct al organizației panarabe, care a efectuat o vizită la Damasc. Agenția SANA precizează că, în timpul întrevederii, e- misarii Ligii Arabe au informat despre rezultatele convorbirilor purtate cu oficialitățile libaneze și punctele lor de vedere referitor la o reglementare a crizei din Liban.KUWEIT 15 (Agerpres). — Delegația Ligii Arabe, condusă de secretarul general adjunct al organizației panarabe, Lakhdar Ibrahimi, a sosit în Kuweit, unde va prezenta un raport detaliat Comitetului „celor șase" al Ligii Arabe asupra rezultatelor contactelor avute cu reprezentanții diferitelor părți libaneze, la Beirut. într-o declarație făcută a- genției KUNA, Lakhdar Ibrahimi a afirmat că delegația Ligii Arabe iși va continua convorbirile cu părțile libaneze pentru a se înregistra progrese in sensul aplicării hotărîrilor Consiliului Ministerial al Ligii Arabe. După prezentarea raportului lor, membrii delegației se vor reîntoarce la Beirut, a precizat secretarul general adjunct al Ligii Arabe.BAGDAD 15 (Agerpres). — Emirul Bahreinului, șeicul Issa Bin Salman Al Khalifa, a sosit intr-o vi
JAPONIA

Preocupări in vederea desemnării succesorului 
primului-ministruTOKIO 15 (Agerpres). — La Tokio a avut loc, luni, o reuniune a conducătorilor cabinetului și ai Partidului Liberal Demoarat (P.L.D.) din Japonia (de guvernămînt), in cadrul căreia secretarului general adjunct al partidului, Ryutaro Hasimito, i-a fost încredințată misiunea de a coordona eforturile în vederea desemnării succesorului primului-ministru

Implicațiile împovărătoare ale datoriilor externe 
asupra țărilor în curs de dezvoltare 
• Pe ansamblul țârilor Iatino-americane 

producția pe locuitor a scăzut în 1988 cu 1,5 la sută
CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager

pres). — Produsul intern brut 
(P.I.B.) pe ansamblul țărilor 
Iatino-americane a crescut in 1988 
cu numai 0,7 la sută, in timp ce 
producția pe locuitor a scăzut cu 1,5 
la sută — se menționează intr-un 
raport al CoPțislei Economice 
O.N.U'.' pentru America Latina și 
Zona Caraibiană C.E.P.A.L., dat 
publicității Ta Ciudad de Mexico.

• „Continentul african înregistrează o deteriorare 
continuă a situației economice"ALGER 15 (Agerpres). — Dato

ria. externă reprezintă criza cea 
mai acută â Africii — subliniază 
săptăminalul „Revolution africai- 
ne“, menționînd că, in prezent, 
fluxul de capitaluri către continen
tul african este inferior fluxului de 
capitaluri spre exterior. Ca atare, 
scrie publicația, africanii sint con
damnați să nu lucreze decit pentru 
a-și plăti datoriile externe. Africa 
datorează in prezent circa 218—220 
miliarde de dolari și se estimează 
că, in 1995, această povară ar pu
tea crește la 313 miliarde de dolari 

zită oficială la Bagdad. în cadrul convorbirilor pe care le va avea cu președintele țării-gazdă, Saddam Hussein, vor fi discutate, între altele, probleme legate de apropiata intilnire arabă extraordinară la nivel înalt de la Casablanca și evoluția relațiilor bilaterale.RIAD 15' (Agerpres). — Organizația Conferinței Islamice iși exprimă profunda îngrijorare in ce privește continuarea actelor de agresiune împotriva populației din orașele și satele aflate in teritoriile arabe ocupate. într-o declarație dată publicității la sediul organizației, din Jeddah (Arabia Saudită), secretarul general al Organizației Conferinței Islamice (O.C.I.), Hamid Al Gabid, a reafirmat sprijinul față de lupta justă a poporului palestinian și față de mișcarea de protest din Cisiordania și Gaza — informează agențiile FANA și MENA.KUWEIT 15 (Agerpres). — Sultanul Omanului, Qaboos Bin Said, a sosit în Kuweit pentru o vizită de trei zile in această țară. într-o declarație făcută la sosire, el a spus că va avea cu oficialitățile kuwei- tiene un schimb de păreri privind ultimele evenimente pe plan arab și evoluția situației din Golf. în centrul atenției convorbirilor la nivel inalt omanezo-kuweitiene se vor afla, de asemenea, și relațiile bilaterale.

nipon, Noboru Takeshita, care și-a anunțat intenția de a demisiona.După cum s-a mai anunțat, la sfir- șitul săptăminii trecute Masayoshi Ito, președintele Consiliului Executiv al Partidului Liberal-Democrat, a a- nunțat oficial că refuză să accepte funcțiile de lider al P.L.D. și, implicit, de prim-ministru.

Concomitent, anul trecut s-a înre
gistrat o sporire a ratei inflației cu 
circa 473 la sută. America Latină 
este împovărată de o datorie exter
nă de peste 420 miliarde de do
lari și cel puțin 165 milioane de 
latino-americani trăiesc la limita 
inferioară de subzistență datorită 
agravării crizei economice regionale 
— afirma documentul citat.

și, respectiv, la 600 miliarde de do
lari in anul 2000 dacă nu vor fi 
luate imediat cele mai potrivite mă
suri. Continentul cunoaște astfel o 
deteriorare continuă a situației 
economice : produsul intern brut 
(P.I.B.) al regiunii a crescut cu unu 
la sută in 1986 și cu numai 0,8 la 
sută in 1987. Totodată, s-a înregis
trat o scădere cu 2 la sută în 1986 
și cu 2,2 la sută in 1987 al P.I.B. 
pe locuitor. Acest indicator este as
tăzi cu circa 14 la sută mai mic 
față de nivelul atins în 1980.

Pentru o largă colaborare cu toate țările lumii

cotebo- repre- pentru

te marea din municipiulSeverin :
tovarășul, în cuvintarea adunare popu- .1.1 Drobeta- „In ce o pri-

România socialistă s-a pronunțat și se pronunță cu consecvență pentru dezvoltarea colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice cu toate statele lumii, pe baza principiilor deplinei egalități, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc. Orientare definitorie a politicii externe a statului nostru, participarea activă a României la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale pornește de la considerentul de principiu că schimburile comerciale, rarea pe diverse planuri zintă un factor important . dezvoltarea economico-socială a fiecărei țări și deopotrivă pentru progresul general, pentru cauza păcii și înțelegerii in lume.Această orientare a fost reafirmată cu putere de Nicolae Ceaușescu rostită Iară Turnu .. . ...vește, România, consecventă politicii sale din totdeauna, va milita ferm pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, pentru întărirea unităjii și solidarității lor, pentru a acționa împreună în vederea dezvoltării pe calea principiilor socialismului a țărilor noastre, pentru a întări colaborarea cu țările in curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, in spiritul principiilor coexistenței pașnice. Sintern ferm hotăriți să participăm activ la diviziunea internațională a muncii și să ne aducem contribuția la realizarea unei lumi mai drepte și mai bune".în deplină concordanță cu aceste principii și orientări fundamentale. România a extins larg — îndeosebi în perioada de după cel de-al IX-lea Congres al partidului — relațiile sale politice, economice, tehnico-științifice cu toate statele lumii. Aceasta a făcut ca, in prezent, țara noastră să întrețină relații diplomatice, economice și in alte domenii cu 155 de state, realizind o largă colaborare internațională, fapt reflectat și in creșterea, in ultimii 20 de ani, a comerțului exterior de circa 9 ori, iar a exportului de peste 10 ori.în condițiile lichidării datoriei externe — o realizare privită cu respect și admirație pe plan internațional, care demonstrează că economia românească dispune de resurse remarcabile, atestind, totodată, solvabilita

tea României ca partener economic —, politica României, de amplă deschidere, de largă cooperare internațională, capătă noi semnificații și valențe. „O dată cu lichidarea datoriei externe, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, România trebuie să se angajeze ferm în importante acțiuni de cooperare in producție, să participe activ la realizarea unui nou sistem economico-financiar mondial, bazat pe deplina echitate și egalitate, pe avantaj reciproc".Este incontestabil faptul că achitarea integrală a datoriei externe a României, rezultat strălucit al muncii poporului nostru de dezvoltare economico-socială a țării, deschide noi și ample perspective pentru înfăptuirea programelor de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul patriei. în aceste condiții, țara noastră, degajin- du-se de obligațiile financiare pe care le impunea serviciul datoriei externe, va dispune de resurse sporite, care vor fi investite în economia națională, ducind implicit 1a creșterea producției, a volumului schimburilor internaționale.In același timp, prin măsurile a- doptate au fost asigurate condițiile ■amplificării și diversificării cooperării economice externe, astfel incit actualul cincinal să fie încheiat cu un nivel înait al schimburilor economice.Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, în următorul deceniu, incepînd cu cel de-al 9-lea plan cincinal, România va acorda, in continuare, o atenție deosebită dezvoltării relațiilor economice, tehnice, științifice cu celelalte țări socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială, în concepția președintelui Republicii, țara noastră trebuie să-și propună ca, pe durata cincinalului viitor, schimburile sale economice internaționale să crească cu 35—40 1a sută, iar pînă în anul 2000 cu circa 80 1a sută, în comparație cu actualul cincinal.Aceste mobilizatoare orientări, conjugate cu preocupările tot mai accentuate pentru dezvoltarea acelor ramuri industriale de vîrf ale economiei noastre naționale, ce favorizează și stimulează cooperarea in producție 1a un nivel tehnic ridicat, pun în evidență cu putere faptul că intensificarea și diversificarea schimburilor economice externe constituie unul din obiectivele fundamentale 

ale politicii externe românești. Afir- mîndu-se cu și mai multă putere, ca una dintre națiunile pe deplin independente, atit din punct de vedere politic, cit și economic, ca o țară cu o economie în plin progres, România iși propune, așa cum releva președintele țării, să ridice pe o treaptă calitativ superioară raporturile sale economice internaționale, în acest sens, țara noastră este ho- tărîtă să-și extindă colaborarea cu toate statele socialiste, cu cele din cadrul C.A.E.R., acționînd pentru perfecționarea activității acestui organism, in vederea realizării programelor adoptate de comun acord pină in anul 2000, care să asigure dezvoltarea echilibrată a tuturor țărilor membre, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Așa cum reliefa tovarășul Nicolae Ceaușescu 1a recenta Plenară a C.C. al P.C.R., C.A.E.R. nu și-a eDuizat posibilitățile sale si. actio- nînd pentru perfecționarea activității. el va putea să aibă în continuare un rol tot mai activ in dezvoltarea socialismului, a fiecărei țări. în afirmarea forței socialismului — cea mai dreaptă orinduire din lume.Ca țară socialistă în curs de dezvoltare, România și-a manifestat dintotdeauna solidaritatea cu țările lumii a treia, militind, în strînsă unitate cu acest grup de state, pentru lichidarea rămînerilor în urmă, a subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Schimburile cu țările în curs de dezvoltare, acțiunile de cooperare, inclusiv cooperarea în producție, formă modernă și eficientă de colaborare, au ocupat și ocupă o pondere importantă in volumul comerțului exterior românesc, în raporturile economice internaționale ale țării noastre. Prin principiile ce stau la baza acestor raporturi, principii consacrate în tratatele, acordurile și înțelegerile încheiate cu diferite țări în curs de dezvoltare, relațiile economice ale României cu aceste state reprezintă o contribuție concretă 1a procesul de democratizare a relațiilor economice internaționale. Prefi- gurînd evoluția raporturilor țării noastre cu țările în curs de dezvoltare, președintele Republicii a subliniat în repetate rînduri, in ultima vreme, că, indiferent de gradul de dezvoltare a României în viitor, ea va rămîne întotdeauna împreună și va promova o strînsă conlucrare cu țările in curs de dezvoltare, apreciind că există largi posibilități pen

tru o extindere a colaborării, cooperării și realizării în comun a diferite obiective, care să asigure progresul economic și social al țărilor respective.Reafirmîndu-si voința politică de a participa activ 1a diviziunea internațională a muncii. 1a schimbul de valori materiale si spirituale cu toate statele lumii, indiferent de orîndui- rea lor socială si, gradul de dezvoltare, țara noastra se pronunță, îndeosebi in ce privește spațiul european. pentru o abordare nouă a ansamblului problematicii cooperării si colaborării economice. în acest sens, în concepția țării noastre se impun, înainte de toate, eliminarea obstacolelor existente, a oricăror măsuri restrictive, discriminatorii din calea schimburilor economice, comerciale sau tehnico-științifice. indiferent dacă acestea apar în planul relațiilor bilaterale sau reprezintă practici ale unor grupări economice, ca și combaterea oricăror tendințe de folosire a schimburilor economice in scopuri politice. Pentru că este o realitate faptul că din practica relațiilor internaționale nu au dispărut acele metode specifice anacronicei politici de forță și ingerință, cum sînt embargourile, blocadele economice, în contradicție directă cu cerințele unei dezvoltări normale a schimburilor economice interstatale. Asemenea practici. inclusiv cele prin care unele state condiționează dezvoltarea raporturilor economice de interpretări abuzive și arbitrare asupra situației dintr-o țară sau alta, transformînd relațiile economice în instrumente de presiune politică, cu consecințe profund negative, sint absolut inadmisibile deoarece, în ultimă instanță, ele constituie forme flagrante de amestec în treburile interne ale altor state și nu pot duce decit 1a animozitate și stări de tensiune, 1a agravarea climatului politic, contravenind astfel intereselor destinderii și păcii în lume.Adoptarea unor angajamente și măsuri efective, în cadrul forurilor general-europene competente, avind ca țel stimularea și promovarea relațiilor comerciale, libere de orice îngrădiri și discriminări, dezvoltarea cooperării industriale, extinderea conlucrării în domeniul tehnologiei sint în interesul tuturor națiunilor de pe continentul nostru. „Vom acționa cu toată hotărirea — a arătat, în acest sens, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu în cuvintarea rostită la Drobeta-Turnu Severin — pentru dezvoltarea unei largi colaborări economice, tehnico-științifice, culturale, in toate domeniile, intre toate popoarele europene, pe baza principiilor de egalitate și respect reciproc, ale independenței și suveranității, pentru asigurarea unei Europe unite, a națiunilor independente și libere. Nu sintem și nu vom fi niciodată pentru o Europă in care să dispară independența popoarelor și națiunilor".Extinderea colaborării, asigurarea unei dezvoltări echilibrate și stabile a întregii economii mondiale impun abordarea și soluționarea intr-un mod nou șl a altor probleme cu profunde implicații a- supra relațiilor economice internaționale. în spiritul acestor cerințe, România se pronunță ferm pentru lichidarea subdezvoltării, pentru o politică economică nouă, care să a- sigure progresul fiecărei națiuni. Numai pe baza unei noi ordini economice și politice internaționale, a lichidării subdezvoltării se pot asigura stabilitatea economică, o reală și efectivă colaborare și cooperare, echitabilă și reciproc avantajoasă.Realitățile lumii de astăzi, și în special continua deteriorare a situației țărilor în curs de dezvoltare, a- fectate puternic de criza datoriei externe, care le limitează, în numeroase cazuri, procesul creșterii economice și implicit posibilitățile lor de participare 1a schimburile economice mondiale, demonstrează că trebuie să se renunțe cu desăvîrșire 1a politica imprimată de monopolurile imperialiste, de marile bănci internaționale, de a impune anumitor țări calea de dezvoltare economico- socială, politica economică, ceea ce — așa cum s-a dovedit — duce la ruină și sărăcie, fiind doar in folosul marilor monopoluri și marii finanțe internaționale.Pronunțîndu-se pentru o amplă și eficientă cooperare internațională. România socialistă, independentă politic și economic, acționează cu fermitate, atit în planul relațiilor bilaterale, cit și multilaterale, în cadrul diverselor foruri cu caracter regional sau mondial, pentru relații economice de egalitate, reciproc a- vantajoase, care să servească progresului fiecărei țări, păcii și înțelegerii între toate popoarele lumii.
Valentin PĂUNESCU
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LA BIBLIOTECA ROMANA DIN 
PARIS a avut loc o manifestare 
culturală in cadrul căreia s-a pre
zentat conferința „Raporturi cultu
rale româno-franceze de-a lungul 
timpului". Au fost evocate principa
lele momente din istoria poporului 
român și au fost prezentate aspecte 
inedite cu privire la raporturile 
culturale româno-franceze. In ca
drul aceleiași manifestări au fost 
prezentate o expoziție de carte isto
rică despre independența de stat a 
României și o expoziție de gravură 
românească, care s-au bucurat de 
un deosebit succes in rindul partici- 
panților — istorici, scriitori, oameni 
de cultură și artă.PREGĂTIREA conferinței BIROULUI DE COORDONARE AL MIȘCĂRII DE NEALINIERE. La Harare au început lucrările unei reuniuni de experți însărcinate cu pregătirea conferinței ministeriale a Biroului de coordonare al mișcării de nealiniere, care se va deschide tot aici, 1a 17 mai. Participanții dezbat ordinea de zi a conferinței.SCHIMBAREA NUMELUI PARTIDULUI MEXICAN SOCIALIST. La Ciudad de Mexico s-au încheiat lucrările celui de-al doilea congres al Partidului Mexican Socialist (P.M.S.), creat în martie 1987, prin fuziunea a diferite partide și grupări de stingă, intre care și Partidul Comunist Mexican. Participanții au hotărit în majoritate schimbarea numelui P.M.S. in Partidul Revoluției Democratice (P.R.D.). Au fost aleși, totodată, membrii consiliului național al noii formațiuni politice și aprobate documentele de bază care vor fi dezbătute 1a primul congres al Partidului Revoluției Democratice din Mexic.ÎNVESTITURA. La Asuncion a avut loc festivitatea de Învestitură a președintelui ales al Paraguayului. generalul Andres Rodriguez. candidatul Partidului Colorado, care a ieșit victorios in alegerile desfășurate la 1 Mai. Ulterior, membrii noului guvern Paraguayan au depus iurămintul în fata șefului 

statului. Ministru al relațiilor ex- 1 I terne este Luis Maria Argana.VERIFICARE. Ministrul de ex- . terne al Japoniei, Sousuke Uno, a declarat in Dietă că guvernul va ' forma o echipă de experți care să verifice afirmația Statelor Unite I potrivit căreia bomba cu hidrogen | americană căzută acum 24 de ani, o dată cu avionul 1a bordul căruia [ se afla, in apele din largul coas- | telor Okinawei și aflată pe fundul 1 oceanului 1a 4 900 m adîncime, nu . ar mai prezenta nici un pericol de explozie sau ecologic. IDOI MARINARI AU FOST I UCIȘI DE O EXPLOZIE, URMATA DE UN INCENDIU, ce s-a pro- 1 dus in sate de mașini a portavio- . nului „America", plecat din portul I Norfolk (statul Virginia) in misiu- | ne in Mediterana și Oceanul Indian — a anunțat Marina Militară I a S.U.A. Incendiul a putut fi stins I înainte de a se înregistra noi vie- 1 tiine sau pagube, nava continuîn- , du-și drumul. Nu se cunosc cau- I zele accidentului, care a survenit I pe cind portavionul se afla in partea de vest a Oceanului Atlantic. |LA POLUL NORD. O expediție internațională a ajuns la Polul i Nord după ce a străbătut 960 ki- I lometri, in cadrul unei acțiuni des- 1 tinate să atragă atenția asupra pe- . ricolului ecologic pe care-1 repre- I zintă distrugerea stratului de ozon | din jurul Pămîntului. Membrii grupului, opt 1a număr, sînt oa- I meni de știință din diferite țări, | care in drumul lor au măsurat, în diverse Duncte ale traseului, nive- ■ Iul de deteriorare a stratului de ozon. IVAL DE CĂLDURĂ. Cel puțin | 60 de persoane și-au pierdut via- | ța in Bangladesh din cauza puternicului val de căldură care a a- I fectat în ultimele trei luni intin- I se zone ale țării. Temperaturile • înregistrate sînt considerate ca cele mai ridicate din ultimii 40 de I ani. Precipitațiile scăzute din | timpul sezonului ploios, specific regiunii, au făcut să sece nume- I roase izvoare.
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