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OESIflSmiflîfl LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NiCOLflE CEAUSESCU 

Înscriind un nou moment important in dezvoltarea 

colaborării romăno-mozambicane, ieri s-a încheiat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI JOAQUIM ALBERTO CHISSANO
Ceremonia 
plecării

Miercuri s-a încheiat vizita ofi
cială de prietenie efectuată în țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de tovarășul Joaquim 
Alberto Chissano, președintele 
Partidului FRELIMO, președintele 
Republicii Populare Mozambic.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Joaquim Alberto Chissano au sosit 
împreună la aeroportul Otopeni, 
unde a avut loc ceremonia plecării 
înaltului oaspete.

Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Joaquim Al
berto Chissano, încadrate de drape
lele de stat ale celor două țări. Pe 
mari pancarte erau înscrise urări 
la adresa dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Mozambic, în 
interesul reciproc, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării internațio
nale.

La sosirea pe aeroport a celor 
doi conducători, o gardă militară 
a prezentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Populare Mozambic șl Republicii 
Socialiste România, în timp ce în 
semn de salut au fost trase 21 salve 
de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Joaquim Alberto Chissano au tre
cut în revistă garda de onoare.

Erau prezenți membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai Comitetului Central al parti
dului, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, generali, alte 
persoane" oficiale.

Erau de față ambasadorul Româ
niei în Mozambic și ambasadorul 
Mozambicului în țara noastră.

Tovarășul Joaquim Alberto Chis
sano și-a luat rămas bun de la per
soanele oficiale române prezente pe 
aeroport.

Pionieri au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului

Dialog rodnic, sub semnul 
prieteniei și solidarității

In pagina a Vl-a

Joaquim Alberto Chissano buchete 
de flori.

La despărțire, tovarășul Joaquim 
Alberto Chissano a fost salutat 
cu deosebită căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi condu
cători de partid și de stat și-au

COMUNICAT COMUN
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Joaquim Alberto Chissano, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic, a efectuat o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, în perioada 22—24 mai 1989.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și tovarășul Joaquim Alberto Chissano, președintele Partidului FRELIMO. președintele Republicii Populare Mozambic. au purtat convorbiri oficiale, desfășurate într-o atmosferă de stimă, prietenie și înțelegere reciprocă.în cadrul convorbirilor, conducătorii celor două partide și state s-au informat asupra preocupărilor actuale privind diferite aspecte ale dezvoltării economico-sociale a țărilor lor și au examinat căile și mijloacele pentru promovarea continuă a raporturilor tradiționale de prietenie șl colaborare româno-mozambicane în toate domeniile de interes comun. Președinții celor două țări au procedat, în același timp, la un larg schimb de vederi cu privire la principalele probleme ale vieții internaționale.

ITovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat amplele transformări revoluționare înfăptuite de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român. îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R. pe calea realizării socialismului, corespunzător legităților generale și principiilor socialismului în condițiile și realitățile României, precum și măsurile adoptate pentru crearea cadrului demooratic muncitoresc revoluționar care asigură participarea activă a oamenilor muncii la conducerea societății, la realizarea obiectivelor dezvoltării patriei. Președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat că transformarea societății românești și făurirea obiectivului strategic, comunismul, nu se pot înfăptui decît pe calea luptei revoluționare, a întăririi continue a rolului conducător al partidului.Au fost prezentate programele privind dezvoltarea intensivă a economiei românești care vor asigura trecerea României într-un stadiu nou, superior de dezvoltare, cel de țară socialistă mediu dezvoltată. S-a relevat că o mare victorie a poporului român, expresie a forței economiei naționale a țării o constituie achitarea în întregime la sfîrșitul lunii martie 1989 a datoriei externe, ceea 

strîns mîinile cu prietenie, s-au 
îmbrățișat, exprimîndu-și, și cu 
acest prilej, satisfacția față de re
zultatele vizitei, ale convorbirilor 
purtate la București.

La ora 9,40, aeronava preziden
țială a decolat.

ce marchează deplina independență economică și politică a României.A fost înfățișată activitatea de pregătire a Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, care va da o nouă perspectivă pentru anii 2000 și primele decenii ale celui de-al treilea mileniu, în care România va intra ca o țară socialistă multilateral dezvoltată, cu un înalt nivel de viață materială și spirituală.Președintele Joaquim Alberto Chissano a informat despre marile sarcini care se înfăptuiesc in prezent in R.P. Mozambic privind materializarea programului de refacere economică ale cărui rezultate in cei doi ani de la aplicare sînt pozitive, precum și'în privința programului de urgență de reorganizare a organelor de apărare și securitate, a continuării luptei împotriva . bandiților înarmați, și in mod deosebit cu privire Ia pregătirea celui de-al V-lea Congres al Partidului FRELIMO, care va avea loc în luna iulie a.c.în acest context, președintele Joaquim Alberto Chissano a prezentat președintelui Nicolae Ceaușescu politica de pace și de normalizare a vieții populației mozambicane promovată de Partidul FRELIMO și de către Republica Populară Mozambic, reliefînd importanța și semnificația promulgării legii amnistiei de către Adunarea Populară, în 1988, precum și importanța contactelor cu Africa de Sud in vederea reactivării Acordului de neagresiune și bună vecinătate semnat între cele două țări in 1984.Analizînd stadiul de dezvoltare a relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mozambic și exprimînd deplina satisfacție pentru evoluția pozitivă a acestora, conducătorii de partid și de stat ai celor două țări au exprimat hotărirea de a amplifica și intensifica tot mal mult colaborarea dintre cele două partide și țări în toate domeniile, precum și conlucrarea pe plan internațional, de a întări continuu prietenia șl solidaritatea militantă româno-mozambicană.Conducătorii de partid și de stat ai Rșpublicii Socialiste România și Republicii Populare Mozambic au reafirmat hotărirea celor două țări de a dezvolta relațiile bilaterale, precum și raporturile cu toate statele, pe baza respectării principiilor deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității naționale, integrității teritoriale, neamestecului în treburile interne, cooperării șl avantajului reciproc, nere- curgerii la forță și la amenințarea cu forța, a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a se dezvolta li-

Dintotdeauna. progresul economic a fost sinonim cu creșterea productivității, cu competitivitatea, cu economicitatea. Cerințele manifestate în acest sens capătă un plus de acuitate in condițiile in care în anii din urmă s-a pus tot mai clar în evidență realitatea că majoritatea covirșitoare a resurselor cunoscute și folosite nu sînt inepuizabile. Menținerea, in aceste condiții restrictive, a unei creșteri economice dinamice impune valorificarea superioară, în regim intensiv, a tuturor factorilor de producție, în ansamblul cărora productivitatea muncii — expresia sintetică a eficienței cu care este cheltuită munca socială în procesul creății bunurilor materiale — ocupă un loc dintre cele mai importante.Cu atit mai mult în condițiile României — țară care, sub conducerea partidului comunist, urmînd neabătut strălucitele orientări novatoare, imprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a parcurs o autentică distanță istorică pe calea dezvoltării, dar mai are de recuperat unele decalaje față de statele dezvoltate economic, mai ales în planul eficienței, randamentelor. calității — creșterea productivității muncii este hotărîtoare pentru înfăptuirea obiectivelor economice și sociale stabilite în actualul cincinal și în perspectivă.Este indiscutabil faptul că sporirea continuă, accelerată a productivității muncii semnifică trecerea de la dezvoltarea de tip extensiv, care impune consum ridicat de resurse, la dezvoltarea de tip intensiv, caracterizată prin reducerea substanțială a consumului de factori de producție pe unitatea de venit național. Astfel, creșterea accelerată a productivității muncii contribuie în mod hotărîtor la asigurarea unei dezvoltări dinamice, echilibrate și, ca atare, la creșterea venitului național, la asigurarea, pe această cale, a re

surselor necesare Înfăptuirii pe mal departe a programelor de dezvoltare, precum și sporirii neîntrerupte a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii. Iată de ce, așa cum se subliniază în cuvintarea rostită de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c., este necesar să se acorde o atenție deosebită creșterii mult mai puternice a productivității muncii în toate domeniile, pe baza organizării științifice, a dotării cu utilaje și mașini complexe și modernizate, a automatizării și mecanizării diferitelor lucrări in toate sectoarele de activitate.In lumina acestei cerințe puse tn fața tuturor oamenilor muncii, in perioada care a mai rămas din actualul cincinal și în cel de-al nouălea cincinal, cind România intră într-o etapă nouă, superioară, a dezvoltării sale economico-sociale, trebuie să se acorde o atenție deosebită creșterii mult mai puternice a productivității muncii. Deci este vorba nu de orice fel de creștere, ci de una mult mai susținută decit cea realizată în anii din urmă, adică de atingerea unor ritmuri de excepție, care sâ permită României socialiste, așa cum se subliniază in Tezele din aprilie, să devină competitivă și din punctul de vedere ai productivității muncii cu orice economie dezvoltată.Avînd în vedere această cerință de fond a dezvoltării viitoare, redacția a organizat, cu sprijinul Comitetului Municipal București al P.C.R., o dezbatere în cadrul căreia activiști de partid, specialiști și factori de răspundere din unități productive și de cercetare științifică au pus în evidență o seamă de probleme privind creșterea accelerată, mai puternică, a productivității muncii în întreprinderile Capitalei, precum și generalizarea experienței pozitive acumulate.
Rezervele sînt mari, pe mâsurâ sâ fie 

și eforturile pentru valorificarea lorRedacția : Prin proporțiile și com
plexitatea sa, industria Capitalei 
are capacitatea de a oferi o imagine 
sugestivă asupra evoluției intregii 
economii naționale. Folosindu-ne de 
un bine cunoscut aforism, putem spu
ne că industria municipiului Bucu
rești este aidoma picăturii de apă 
in care se oglindește întreg cerul. Ce 
rezultate și experiențe semnificative 
înfățișează activitatea colectivelor 
muncitorești ale Capitalei pe linia 
creșterii productivității muncii in 
răstimpul care a trecut din actualul 
cincinal 1Romeo Constantinescu, președintele Consiliului Municipal al Organizării Economico-Sociale : In spiritul hotărîrilor Congresului al XIII- lea și Conferinței Naționale ale partidului, colectivele de oameni ai muncii din Capitală și-au înscris intre obiectivele prioritare ale activității lor creșterea productivității muncii, acțiune ce și-a găsit un suport trainic in înfăptuirea programelor de perfecționare a organizării și modernizare a produselor. în perioada care a trecut din actualul cincinal au fost obținute pe ansamblul Capitalei rezultate notabile pe linia creșterii productivității muncii, nu însă și îndeajuns de mulțumitoare, așa cum așteaptă de la noi conducerea partidului. Fac această remarcă pentru că media realizărilor cuprinde alături de mari progrese înregistrate în ultimii trei ani de unele colective muncitorești de frunte ale Capitalei și destule evoluții minore, nesemnificative, oricum în vădită distonantă cu posibilitățile tehnice și umane de care dispun respectivele unități. Deci problema de fond care ne preocupă 

ber șl independent potrivit propriilor sale aspirații.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Joaquim Alberto Chissano au relevat roiul determinant al Intîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt, care deschid noi perspective dezvoltării colaborării bilaterale și conlucrării celor două țări pe plan internațional. Președinții celor două țări au convenit, în spiritul Tratatului de prietenie și cooperare dintre România și Mozambic, a celorlalte înțelegeri și documente încheiate între conducerile de partid și de stat, să se acționeze cu toată hotărirea pentru a conferi raporturilor româno-mozambicane un nou dinamism, perspectivă și stabilitate.Evidențiind potențialul economiilor naționale ale celor două țări, precum și prioritățile programelor de dezvoltare economică și socială, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Joaquim Alberto Chissano au hotărît să se întreprindă noi acțiuni pentru creșterea substanțială a schimburilor comerciale șl dezvoltarea cooperării economice și tehnice, pe baze reciproc avantajoase in domeniile industriei, agriculturii, minelor, petrolului și geologiei, transporturilor, exploatării forestiere, pescuitului oceanic, precum și în alte sectoare de interes reciproc. S-a stabilit ca ministerele și celelalte organisme economice din cele două țări să-și intensifice contactele și să adopte măsuri practice pentru realizarea acțiunilor de cooperare economică față de care s-a constatat interes de ambele părți, astfel incit nivelul relațiilor economice să corespundă relațiilor politice statornicite între cele două țări.Președinții celor două țări au subliniat necesitatea creșterii rolului Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică în dezvoltarea schimburilor comerciale și a conlucrării economice și au stabilit ca următoarea sesiune a Comisiei să fie convocată cit mai curind posibil. S-a indicat ca cei doi copreședinți ai Comisiei mixte să urmărească permanent îndeplinirea hotărîrilor luate la cel mai înalt nivel și să acționeze pentru înfăptuirea obiectivelor de cooperare economică convenite între cele două țări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Joaquim Alberto Chissano au dat o inaltă apreciere rolului Partidului Comunist Român și al Partidului FRELIMO în adîn- cirea raporturilor de prietenie și solidaritate dintre cele două țări și popoare și au hotărit ca, pe baza Acordului de cooperare dintre P.C.R. și Partidul FRELIMO, să
(Continuare în pag. a V-a)

In lumina cerințelor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vizează valorificarea deplină și neintirziată a marilor rezerve de creștere a productivității muncii, care continuă să existe în cele mai multe dintre unitățile economice ale Capitalei, rezerve care pot asigura, într-adevăr, o creștere mai puternică a productivității muncii în lunile și anii ce urmează.Liviu Daneș, secretar al Comitetului de Partid al Sectorului 2 : In sectorul nostru, puternic industrializat., ritmul mediu anual de creștere a productivității a evoluat în anii 1986—1988 de la 2,2 la sută la aproape 9,5 la sută. Cu realizări net superioare s-au înscris întreprinderea de Calculatoare Electronice, I.E.M.I., I.E.P.E.R., I.l.R.U.C. (unde productivitatea muncii practic s-a dublat în primii trei ani al cincinalului actual, față de 1985), „Electronica”, „Electroaparataj", „Conect“, „Mecanica Fină", „Neferal", „Sintofarm", „Granitul" ș.a. In primele patru luni din acest an, multe dintre unitățile fruntașe amintite au sporit productivitatea muncii, comparativ cu 1988, cu 12—15 la sută, ceea ce dovedește că valorificarea rezervelor trebuie să vizeze absolut toate unitățile economice ale Capitalei, să preocupe in măsură egală pe cel cu realizări notabile, ca și colectivele care, de ani și ani de zile, bat pasul pe loc In această privință.Redacția : Cele mai multe dintre 
problemele aduse pină acum in dis
cuție sînt valabile pentru orice uni
tate economică. Prin ce se particu
larizează experiența unor întreprin
deri bucureștene cu rezultate reve
latoare pe linia creșterii productivi
tății muncii ?Ioan Filip, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Electroaparataj" : Colectivul nostru a reușit ca în primii trei ani ai actualului cincinal să sporească productivitatea muncii într-un ritm mediu anual de 11,7 la sută ; în primele trei luni din acest an productivitatea a sporit cu 12,6 la sută față de 1988. Pentru creșterea accelerată a

Comuniștii
in avanposturile nouluiFiecare om, fiecare generație simte acut nevoia de criterii. Pentru măsurarea drumului străbătut. Pentru ceea ce au însemnat — și cit au însemnat ! — în istorie. Evocarea deseori, de exemplu, a clipelor de început al marilor șantiere ale patriei — cei 45 de ani de destin liber ai României cuprind in structura lor de rezistență și acest moment unic — are nu numai motivații sentimentale. Timpul trăit atunci de tinerii care azi au încărunțit bine a fost unul al primelor bătălii pașnice pentru zidirea din temelii a unei țări noi. Și, deopotrivă, a unui om nou : liber pe munca și destinul său, făuritor al propriului său destin.Bătălii în „tranșeele" pașnice pentru străpungerea munților... Pentru supunerea apelor... Pentru refacerea uzinelor, a orașelor... Pentru construcția noilor uzine, a satelor și orașelor... Pentru lichidarea grelei, împovărătoarei moșteniri a înapoierii... Bătălii duse, da, cu cîntecul pe buze. Dar cine și-ar închipui că doar cîntecul spărgea... „munții în pumni" ar fi, evident, prizonierul unei imagini idilice, în fața căreia vrednicii combatanți de atunci, unii ajunși azi la vîrsta demnă a senectuții, au cel mult un zimbet de îngăduință. Zidirile de la Bumbești- Livezeni, Salva ori de pe Bistrița, de la Lotru ori Porțile de Fier, din fiecare colț de țară nouă au cerut tenacitate, credința că greul poate fi învins cu tîrnăcopul ori cu mașina. Au cerut rîuri de sudoare și, deopotrivă, flacără de vis. Iar în linia întîi a acestui efort, dezvol- tînd inepuizabile energii, convertind inepuizabile energii, însuflețind prin crezul neclintit în idealul slujit cu devoțiune, s-au aflat, necontenit, comuniștii.Comuniștii — primii în încercările decisive pentru tot ce s-a clădit în România celor 45 de ani de istorie nouă, care au făcut-o de 135 ori mai puternică din punct de vedere industrial iar ogoarele ei de 10 ori mai fertile.Comuniștii — primii tn încercările decisive pentru nașterea, după Congresul al IX-lea al partidului, a 

productivității muncii, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii au acționat și continuă să acționeze neslăbit in direcția asimilării de produse noi cu caracteristici teh- nico-funcționale la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial. In paralel, acționăm pentru modernizarea produselor și tehnologiilor de fabricație.Din analizele efectuate a rezultat că in secțiile de montaj avem un volum ridicat de muncă manuală, motiv pentru care am trecut la realizarea prin autoutilare a unor instalații complexe care asigură mecanizarea și automatizarea operațiilor mari consumatoare de manoperă. Datorită repartizării sarcinii de creștere a productivității muncii pe fiecare atelier de producție și de cercetare-proiectare, au sporit in ultimul timp solicitările din partea maiștrilor, șefilor de ateliere și de secții pentru promovarea noului in procesele de producție.Am intensificat colaborarea cu Institutele de cercetare și proiectare tehnologică și cu alte întreprinderi din Capitală și din țară. In anul 1995 trebuie să realizăm o producție-marfă cu peste 70 la sută mai mare decît în 1990 numai pe seama creșterii productivității muncii. De aceea, de pa acum sîntem intens preocupați să introducem Sisteme de fabricație automatizate, agregatele necesare și liniile flexibile de montaj.Anton Dragomirescu, secretar cu probleme economice al comitetului de partid de la întreprinderea „23 August" : Trebuie să precizez din capul locului că rezultatele noastre pe linia creșterii productivității muncii nu sînt atit de spectaculoase. Sau, mai exact spus, rezultatele obținute nu reflectă nici pe departe posibilitățile tehnice și umane de care dispune întreprinderea „23 August". în primii trei ani ai actualului cincinal, rezultatele au fost modeste, înregistrîndu-se o evoluție inconstantă. începind cu acest an ne-am propus să facem un autentic salt în domeniul productivității muncii, și nu numai pe această linie. Pentru 1989 este prevăzută prin plan o creștere a productivității muncii cu peste 34 la sută față de 1988 ; după primul trimestru, creșterea este de 32,7 la sută.
(Continuare in pag. a IlI-a)

celor peste 180 platforme Industriale, cu aproape 2 000 de intreprinderi, a celor 2,6 milioane de apartamente construite din fondurile statului.Comuniștii — primii in încercările decisive pentru răspîndirea luminii științei și culturii, pentru cucerirea de noi redute ale civilizației omului acestui veac.Din această angajare conștientă, din această generoasă dăruire pentru progresul general al țării își trag sevele prestigiul și autoritatea comunistului, statura lui morală, demnă . de întreaga prețuire. „A fi revoluționar, a fi comunist — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în Expunerea la forumul democrației, din noiembrie 1988 — înseamnă a fi întotdeauna în primele rinduri ale luptei împotriva vechiului, a tot ce s-a perimat și nu mai corespunde noii etape de dezvoltare, înseamnă a acționa cu toată fermitatea pentru promovarea noului, a spiritului și concepției revoluționare în toate domeniile de activitate".Argumente de neclintit, ce pledează pentru conduita dintotdeauna a comunistului. Pentru că încercările decisive prin care el însuși a trecut pină acum și a ieșit, biruitor n-au fost dictate doar de cine știe care cerințe... conjuncturale. Angajarea la greu a comunistului face parte din însăși filozofia sa de muncă și de viață. Este modul său de a trăi, de a se exprima. Opțiunea pentru nou, pentru calitate, pentru performanță — direcții cardinale ale economiei românești, subliniate in repetate rînduri de secretarul general al partidului — este una de esență, și nu doar un „împrumut" de ultimă modă. Istoria l-a propulsat pe scenă pe comunist tocmai pentru a schimba o lume nedreaptă și anchilozată, tocmai pentru a o primeni și perfecționa din temelii. Cuceririle contemporane ale geniului uman reprezintă pentru revoluționarul deschizător de drumuri revoluționare mediul său nutritiv firesc. De aici își ia el energiile transformatoare. Cu aceste „unelte" acționează împotriva rutinei și in-
(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCInTEIA — joi 25 mai 1989

Conducerea de către organizațiile de partid a activității 
economice - garanția înfăptuirii sarcinilor de planînsemnătatea deosebită a tezei privind necesitatea creșterii tot mai puternice a rolului conducător al organizațiilor de partid în toate sectoarele de activitate, a misiunii lor de forță politică conducătoare In cadrul locului de muncă — teză afirmată din nou, cu pregnanță, în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c. — a făcut obiectul unei dezbateri realizate cu sprijinul Comitetului Municipal Galați al P.C.R.Dialogul a debutat cu o constatare îmbucurătoare. Marea majoritate a unităților economice au obținut în primele luni din acest, an rezultate bune în îndeplinirea sarcinilor de plan. între fruntași se numără și colectivul întreprinderii Laminorul de Tablă — Galați. Lucian Podlați, secretarul comitetului de partid de aici, motiva astfel, în cadrul dezbaterii, succesul : „Pot să aduc numeroase exemple concrete, desprinse din realitatea muncii, din viața colectivului întreprinderii noastre ; exemple care pot demonstra cum au acționat organizațiile de partid în orientarea muncii politico-organizatorice spre îndeplinirea sarcinilor. Mai intîi insă aș sublinia faptul că organizațiile noastre de bază sînt profund implicate, urmăresc și intervin operativ în soluționarea problemelor e- conomice. Organizația de bază nr. 3 de la secția profile, de exemplu, poate constitui un model în această privință. Biroul organizației imprimă aici, un stil de muncă dinamic ; comuniștii discută deschis problemele care se ivesc în procesul muncii, în spirit critic și autocritic, a- doptă măsuri politice bine gîndite. De aici și rezultatele concrete. Adică, realizarea peste planul primelor 4 luni ale acestui an a unei cantități importante de profile formate la rece. Sau, un alt exemplu : mobilizarea comuniștilor, a tuturor energiilor pentru realizarea instalației de zin- cane electrolitică a tablelor a constituit o probă de maturitate pentru organizațiile de partid de la secțiile de zincare și mecanoenergetică. S-a discutat în mod organizat cu fiecare membru de partid, ne-am dimensionat bine forțele, am stabilit măsuri și răspunderi precise, după care am urmărit îndeaproape — cu sprijinul direct al comitetului municipal de partid — înfăptuirea obiectivului. Desigur, izbînda a fost comună, a specialiștilor noștri, a tuturor comuniștilor implicați în soluționarea a- cestei probleme".Expuse astfel, sintetic, lucrurile par a fi simple, deși a te afla, ca membru de partid, în miezul faptelor înseamnă a-ți îndeplini permanent îndatoririle de revoluționar. Asupra acestui aspect a accentuat, în intervenția sa în dezbatere, Victor Ștefan, secretarul comitetului de partid de la Șantierul Naval Galați : „Particularitatea muncii noastre ne-a determinat să imprimăm un stil de conducere pe obiective, pe nave. A- ceasta ne determină să acționăm pentru o cunoaștere cit mai exactă a situației de la fața locului, în cazul fiecărei comenzi. Desigur, membrii comitetului de partid din întreprindere sînt repartizați pe obiective ; participă la analize, acționează, pun umărul la soluționarea tuturor problemelor. Apar și momente inedite — de regulă la Începerea probelor la nave sau la reîntoarcerea lor din probele de marș la mare — cînd finalizarea comenzii impune coordonarea mal multor sectoare. O coordonare nu doar administrativă, ci mai ales cu semnificații politice, în această acțiune, comitetul de partid are rolul prioritar, el asigurînd coordonarea, cu maximă promptitudine și competență, a forțelor de care dispun comitetele de partid din secții. Să se înțeleagă bine : nu facem muncă de dispecerat, ci de ordonare șl orientare a energiilor și acțiunilor comuniștilor, ale oamenilor muncii către scopul final : încheierea lucrării și predarea navei la beneficiar. Aceasta ține de o anumită tactică, presupune afirmarea spiritului activ al organizațiilor de partid, a capacității lor de creație politică".Așadar, argumente pentru adaptarea cu operativitate a activității de partid la condițiile concrete, ale realității. Este de fapt unul din impe

rativele muncii cu oamenii, semnul distinctiv al afirmării tot mai depline a rolului conducător al organizațiilor de partid în toate domeniile creației materiale și spirituale, așa cum din nou a cerut-o secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie 1989.„Tot în funcție de specificul evocat s-a acționat și la „Textila", argumentează în dezbatere inginera Eugenia Iftode, secretarul comitetu

In asemenea situații. Anul trecut, de pildă, în unitatea noastră rezultatele nu au fost oele scontate, iar noi ne facem răspunzători în multe privințe. Folosirea bazei materiale — atit cît a fost — a stat în mina noastră. Or, depășirea consumurilor specifice arată că unii dintre noi nu au fost buni gospodari".In ce măsură s-au tras concluziile necesare din nereușitele anului trecut ? Am participat la o adunare generală de partid la organizația nr. 4 de la această unitate. La ordinea de zi, analiza situației și măsurile care se impun la atelierul cuie pentru economisirea materiilor prime, materialelor, energiei și combustibililor. Seriozitatea cu care comuniștii au luat parte la dezbateri, tonul pronunțat critic și autocritic privind
Ce releva o dezbatere pe această temă 

în municipiul Galați

lui de partid din întreprindere. Dispersarea în teritoriu a secțiilor întreprinderii, nivelul diferit de dotare tehnică ne-au determinat să stabilim obiective politice distincte pentru fiecare organizație de partid. Cum s-au finalizat acestea 1 La țe- sătoria D, cea mai veche și cu probleme tehnice deosebite, investiția pentru modernizare ș-a derulat în condiții foarte bune și datorită sprijinului direct al comuniștilor de aici. Aceasta a făcut ca oamenii muncii care lucrează la noile utilaje să reușească, într-un termen scurt de ia încheierea acțiunii de modernizare, să-și realizeze integral sarcinile de plan. Este aici, și meritul organizației de partid, al comuniștilor care au participat direct la soluționarea aoestor probleme".Desigur, cele înfățișate de către secretara comitetului de partid de Ia întreprinderea „Textila" fac cinste comuniștilor de aici, constituie o rezultantă firească a muncii politice. Pe de altă parte însă, este la fel de adevărat și faptul că unele rezultate neconespunzătoare înregistrate de către această unitate reflectă și neajunsuri în activitatea politică și organizatorică a organizațiilor de partid, a comuniștilor. Aici se potrivește o remarcă > făcută în dezbatere de ing. Constantin Gingărașu, directorul Întreprinderii de Sîrmă, Cuie și Lanțuri Galați, unitate care, de asemenea, a avut unele probleme cu realizarea planului : „Intr-o întreprindere, ca de altfel în oricare alt colectiv, nu se poate arăta cu degetul de la unul la celălalt atunci cînd ceva nu merge bine. Conducerea politică implică răspunderi sporite mai ales

gospodărirea metalului, încadrarea tn cheltuielile materiale arată că organizația de partid, colectivul atelierului știu foarte bine ce au de făcut, cum trebuie să acționeze pentru ca, împreună, toți comuniștii și întregul colectiv al întreprinderii să determine obținerea unor rezultate din ce în ce mai bune. Dar, în același timp, s-a cerut cadrelor de conducere, specialiștilor de a-și îndeplini mai bine atribuțiile ce le revin în conducerea acestei activități.Remarca de mai sus a unui director de întreprindere, comunist șl el, comunist cu răspunderi în plus; subliniază relația firească, dialectică existentă între .conducerea de partid și cea tehnico-administratlvă la nivelul unităților economice. Ing. Emi- lian Degeratu, directorul întreprinderii Mecanice Navale Galați, argumenta în dezbatere : „Fiecare cadru de partid e implicat în conducerea treburilor economice, iar fiecare conducător economic este și om politic. Afirm aceasta nu numai pentru că eu, ca director, sînt și membru al comitetului de partid sau pentru motivul că, făcînd parte dintr-o organizație de partid, particip direct la viața de organizație, ci mai ales deoarece m-am' convins că numai prin măsuri administrative nu se poate conduce. Trebuie să existe 
prioritatea politicului. îndeosebi a- tunci cînd trebuie să realizăm lucruri cu totul deosebite, am simțit mai mult decît oricînd importanța și forța organizației de partid. De pildă, ni s-a cerut să executăm un mecanism deosebit pentru combinatul siderurgic, mecanism care pînă atunci se importa. Sarcina

încredințată nouă nu era deloc ușoară. Am discutat în prealabil cu comuniștii de la secțiile montaj-meca- nisme și prelucrări mecanice, iar consultarea cu ei, decizia lor de a face totul pentru a fi la înălțimea misiunii trasate au fost determinante în realizarea întregii strategii de execuție a comenzii. în plus, asumarea colectivă a răspunderii a constituit factorul esențial în reușită".„într-un municipiu cum este Ga- lațiul, cu zeci de unități economice și circa 100 000 oameni ai muncii cuprinși in această activitate, calitatea actului politic al conducerii are o mare importanță — preciza în cadrul dezbaterii inginerul Gheorghe Sandu, secretar al Comitetului Municipal de Partid Galați. Fie că este vorba de dezbaterile în adunările generale de partid, de adoptarea și finalizarea măsurilor stabilite, de a- nalizele și studiile pe care organele și organizațiile de partid le efectuează sistematic sau de prezența comuniștilor in momente deosebite din viața unității economice, întotdeauna succesul demersului politic depinde de competența cu care se acționează, de gradul de implicare al parti- cipanților. Sint adevăruri relevate cu strălucire de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara din 12—14 aprilie a.c. Sînt adevăruri ale activității de partid concrete, probate zi de zi, în toate domeniile de creație materială și spirituală. Iată motivația pentru care comitetul municipal de partid, organizațiile noastre de partid se străduiesc să stăpi- nească cît mai temeinic problematica cotidiană din toate unitățile economice și insistă la rîndul lor ca, la nivelul organizațiilor de bază, să se acționeze pentru cunoașterea temeinică a problemelor și soluționarea acestora prin adoptarea de soluții potrivite. Firește, nu toate merg precum le-am dori noi. Nu toate dezbaterile comuniștilor — din adunările generale de partid, îndeosebi — sint eficiente ; nu toate măsurile stabilite sînt duse la îndeplinire. Iar asemenea carențe ale actului de con- duoere politică au determinat — in bună măsură — și nerealizarea în toate unitățile economice a sarcinilor de plan. Totuși, avem încredere că organizația de partid, colectivul de oameni ai muncii din fiecare u- nitate economică vor găsi resursele de voință pentru a învinge toate greutățile, vor adopta cele mai eficiente măsuri, apte să pună în valoare potențialul de mobilizare al comuniștilor gălățeni, în scopul îndeplinirii, în cele mai bune condiții, a sarcinilor economice din acest an și actualul cincinal".
Dan PLĂEȘUcorespondentul „Scinteii"

Locuințe moderne, confortabile in orașul Roșiori de Vede Foto : S. Cristian
Argumente despre tinerețea orașului 

Roșiori de Vede

Condiții bune pentru în
grijirea sănătății și odihnă 
la Eforie-Nord și MangaliaStațiunile Eforie-Nord șl Mangalia de pe frumosul litoral al Mării Negre asigură, în această perioadă, condiții dintre cele mai bune pentru un tratament eficient în afecțiuni ale aparatului locomotor, sistemului nervos periferic și central, afecțiuni ginecologice, dermatologice, respiratorii.Bazele de tratament, incorporate In hoteluri sau legate de acestea prin culoare ' acoperite, sint bine utilate cu aparatură modernă și cabinete specializate, unde se fac aplicații cu nămol cald. Ele dispun de bazine cu apă sărată, de instalații pentru băi de plante, săli de gimnastică medicală și altele.La Eforie-Nord și Mangalia cazarea se face în hoteluri cu camere confortabile, iar masa se servește la restaurante. Există posibilități multiple pentru excursii, vizite la muzee și obiective turistice din

Dobrogea, vizionări de spectacole de teatru, cinema, programe folclorice și de varietăți.Bilete pentru cură balneară sau odihnă la Eforie-Nord și Mangalia,
precum și informații suplimentare se pot obține de la agențiile oficiilor județene de turism și de la comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.

Avea dreptate scriitorul Gala Galaction cînd spunea, în perioada dintre cele două războaie, că Roșiori de Vede ..este mai mult sat decît un tîrg"? Cei care au cunoscut, cu ani în urmă, așezarea a- ceasta din cimpia teleor- măneană mai păstrează încă în amintire imaginea caselor de paiantă mai mult decit modeste, înșiruite pe ulițe desfundate, umbrite de salcimi. Așa că, fără îndoială, scriitorul amintit avea toată dreptatea în cele ce afirma — nici tîrg în toată puterea cuvîntului nu se putea spune că este Roșiori de Vede.Să comparăm orașul de astăzi cu localitatea de acum cîteva zeci de ani ? Cam nepotrivit lucru dacă stăm și ne gîndim că Roșiori de Vede constituie acum, pe harta economică a României socialiste, un puternic centru • industrial. Platforma sa industrială. în întregime construită în perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului, este alcătuită din numeroase întreprinderi ale căror produse sînt bine cunoscute în țară și în străinătate. Să numim cîteva dintre ele : întreprinderea de Material Rulant, întreprinderea Mecanică pentru Agricultură, întreprinderea Textilă „Teleormanul", Fabrica de Prelucrări Mecanice și Confecții .Metalice — care constituie, după cum spun roșiorenii, avutul lor cel mai de preț — și așa mai departe. înzestrîndu-se industrial, cu pasiune șl competență, roșiorenii nu au renunțat la vechile lor opțiuni agrare. Numai că au regîndit profund această tradițională ocupație, reconcepînd-o în termenii unei agriculturi științifice, intensive, in spațiul căreia mecanizarea, chimizarea și irigațiile joacă rol principal. Valo- rificînd materiile prime locale, ei au dezvoltat, totodată, puternic industria alimentară, noile unități construite, între care întreprinderea de Ulei, Fa

brica de Bere, întreprinderea de Vinificație șl Băuturi Spirtoase, Fabrica de Produse Lactate, reali- zind împreună aproape 30 la sută din valoarea producției industriale a orașului.— Pentru a da o imagine a ceea ce înseamnă astăzi orașul industrial Roșiori de Vede față de cel din anul 1948, anul naționalizării principalelor mijloace de producție, este suficient să spunem că producția industrială realizată anul trecut în orașul de la apa Vede! este de peste 50 de ori mai mare — ne spunea cu justificată mîn- drie tovarășul Petre Badea, primarul Roșiorilor de Vede. Această înzestrare industrială a dat un viguros avint dezvoltării localității, a dat oamenilor speranțe și certitudini de afirmare multilaterală. Iată, de e- xemplu, în 1965 industria oferea 2 640 de locuri de muncă ; astăzi sînt peste 22 000 ! Au revenit acasă roșiorenii plecați să învețe meserii în largul țării — au primit imediat apartamente, și-au pus in slujba propășirii propriului oraș cunoștințele dobîndite în alte uzine și fabrici din alte centre industriale. Multe din produsele realizate aici de ei trec cu succes examenul competiției cu produs» similare pe diverse piețe ale lumii. încă ceva — trebuie subliniat, totodată, că acest oraș este și un foarte important nod de comunicații feroviare și rutiere. în stația de cale ferată Roșiori de Vede, de pildă, opresc, în 24 de ore, aproape 160 de trenuri.Da. Roșiori de Vede trăiește cea mal înfloritoare perioadă a dezvoltării sale. în tabloul realizărilor enumerate pot fi adăugate altele șl din alte domenii de activitate. Ne oprim insă aici, arătind că pe măsura dezvoltării economice, prin punerea în funcțiune a noilor capacități de producție, care au creat noi locuri de muncă, orașul a cunoscut și o dezvoltare edilitară fără pre

cedent. S-au construit, în perioada ce a trecut de la Congresul al IX-Iea al partidului, peste 5 200 de apartamente moderne și confortabile în ansamblurile de locuințe C.F.R., Sănătății, Macul, Renașterii.— Cînd am pășit aici pentru prima oară, în anul punerii in funcțiune a întreprinderii de Material Rulant, Roșiori de Vede nu mi-a plăcut — mărturisește inginerul Gheorghe Szasz. M-a izbit înfățișarea modestă a caselor, a du- ghenelor și magazinelor din zona centrală. Un tirg de cimpie — mi-am spus — și o undă de regret m-a cuprins pentru o clipă, socotind că greșisem pierind din Brașov. Acum, cind văd bulevardele largi, flancate de blocuri de locuințe cu o arhitectonică frumoasă, plină de fantezie, sint mindru că la schimbarea imaginii orașului de altădată am contribuit și noi, cei de la întreprinderea Mecanică de Material Rulant — unitatea fanion a industriei localității.Cu cetățenii, pentru cetățeni, s-au construit al'.e numeroase edificii, între care spitalul cuplat cu policlinica, centrul de creație și cultură socialistă pentru tineret „Cîn- tarea României", hotelul turistic, modernele magazine și complexe unități prestatoare de servicii. Gradul de confort și civilizație se reflectă, de asemenea, în creșterea de peste 10 ori a volumului desfacerilor de mărfuri cu amănuntul în ultimele două decenii și ceva ; volumul prestărilor de servicii pentru populație se ridică în prezent la peste 5 200 lei pe locuitor.— Este exemplară larga și entuziasta participare a cetățenilor la acest vast program edilitar și gospodăresc, ne informa vicepreședintele consiliului popular. tovarășul Constantin Georgescu. 6 participare e- fectivă prin muncă atît la Construcția noilor blocuri de locuințe, cît șl la nu

meroase alte acțiuni de muncă patriotică, datorită cărora s-a dezvoltat continuu rețeaua de alimentare cu apă potabilă, s-au amenajat baze sportive și de agrement, s-au plantat flori, arbori și arbuști ornamentali, s-au modernizat străzi și trotuare. Numai in anul trecut valoarea lucrărilor edilitar-gos- podărești efectuate prin muncă patriotică de cetățenii orașului a însumat peste 27 milioane lei.în prezent, viața econo- mico-socială a orașului cunoaște noi dimensiuni, roșiorenii fiind hotărîți, așa cum ne spunea primarul localității, să adauge alte împliniri realizărilor de pînă acum. Cu mîndria de a avea nu mai puțin de patru colective de muncă fruntașe în întrecerea socialistă pe țară, în ramurile de profil, in anul trecut — cele de la întreprinderea Mecanică pentru Agricultură, întreprinderea de Tricotaje și Perdele, întreprinderea Mecanică de Material Rulant și întreprinderea Comercială de Stat Mixtă — orașul este angajat plenar în înfăptuirea sarcinilor de plan în cel de-al patrulea an al actualului cincinal. Continuă în același timp construcția a noi locuințe, cu deosebire în cartierul Dunării. — unde, la începutul anului, s-au mutat primele familii de oameni ai muncii în primele blocuri din această zonă — aici ur- mînd a se da în folosință, în final, aproape 4 000 de apartamente. Vremea favorabilă din această primă parte a anului a permis efectuarea a noi lucrări edilitar-gospodărești, cu contribuția directă a cetățenilor. Pentru că orașul Roșiori de Vede este nou nu numai prin construcțiile sale, ci și prin Oamenii săi, care, prin faptele lor prezente, adaugă noi frumuseți materiale șl spirituale localității în care trăiesc și muncesc.
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scinteii*

Baza energetică se afirmă tot mai mult ca parte constitutivă a progresului, cu implicații profunde în viața țării noastre, aflată într-un amplu proces de dezvoltare socio- economică. Energia reprezintă condiția „sine qua non" a îndeplinirii programelor pe care le avem. In fața acestei realități, o nouă concepție și linie strategică de acțiune s-au Impus în gestionarea resurselor care presupun punerea în valoare atit a surselor clasice, cit și a celor neconvenționale, iar în egală măsură a utilizării lor cu maximă eficiență. Gospodărirea judicioasă a resurselor energetice de care dispune fiecare județ constituie un obiectiv de primă importanță în cadrul autoconducerii și ăutogeș- tiunii teritoriale, un examen exigent în ce privește înțelegerea îndatoririlor ce revin consiliilor populare în îndeplinirea programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial.Energiile neconvenționale, alături de noile șl multiplele tehnologii de recuperare, recirculare și refolosire a energiilor secundare sînt surse demne de luat în considerație, care trebuie să aibă un aport sporit la îmbogățirea și diversificarea bazei de resurse energetice, la degrevarea balanței energetice a țării. In acest sens, secretarul general al partidului, în Expunerea la marele forum democratic din noiembrie 1988, arăta că : „Este necesar să trecem încă din acest cincinal, <le anul viitor, la utilizarea mai largă a surselor de energie neconvenționale. astfel incit, prin folosirea biogazului, a biomasei, a energiei solare și a vîntului, a apelor termale și a microhidrocen- tralelor, să se asigure în întregime necesitățile fermelor zootehnice și ale altor unități agricole, ale micii industrii, precum și realizarea in cîțiva ani a independenței energetice a tuturor localităților rurale, pentru a nu se mai apela Ia sistemul energetic național".îndeplinirea acestui obiectiv presupune multiple eforturi, o angajare deplină, o participare largă la care să-și aducă o contribuție sporită institutele de cercetare, proiectare de specialitate, întreprinderile constructoare de mașini, unitățile producătoare de echipamente, din diverse sectoare de activitate, incumbă o implicare efectivă a utilizatorilor din toate domeniile vieții economi- co-sociale. Recent, la Constanta a avut loc cea de-a V-a Consfătuire cu tema : „Valorificarea resurselor energetice refolosibile și a surselor neconvenționale". Tema, de strin

gentă actualitate, a suscitat un viu interes, fapt dovedit șl de participarea a peste 500 de specialiști, reprezentanți ai celor mai diverse sectoare de activitate. Lucrările actualei consfătuiri s-au desfășurat pe două secțiuni ; una pentru domeniul industriei, iar alta pentru agricultură, industria alimentară, localități din mediul rural.Energiile neconvenționale au ocupat un loc important în cadrul dezbaterilor, pornlndu-se tocmai de la sarcinile importante în acest dome

Contribuție sporită la asigurarea 
necesarului energetic 
al fiecărei localități

niu și de la necesitatea utilizării lor pe scară largă.— Experiența acumulată pînă In prezent, acțiunile întreprinse pe baza programului pentru sursele noi de energie, coordonat de Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie, sub directa îndrumare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, au permis o evaluare și o' selecție a celor mai valoroase soluții în vederea implementării lor cu maximă eficiență, răs- punzînd astfel la o comandă socială de larg interes. Pentru a ajunge o componentă în balanța de energie primară a țării, sursele neconvenționale au format obiectul unui amplu program de cercetări științifice, inițiat și aprobat de conducerea superioară de partid și de stat în 1974 și desfășurat într-o rețea care cuprinde, în prezent, zeci de laboratoare din institute specializate sau nou înființate, ne spune tovarășul Mihail Florescu, ministru-secre- tar de stat la C.N.Ș.T.
— Vă propunem o succintă eva

luare a principalelor acțiuni intre- 

prinse, cit și o apreciere a nivelului 
tehnic al soluțiilor românești pentru 
dezvoltarea energeticii neconvențio
nale.— Astăzi putem afirma că avem o bogată experiență de cercetare și implementare a instalațiilor de valorificare a energiilor neconvenționale. Nivelul și aria de cuprindere a acestor cercetări, așa cum rezultă din stadiul realizărilor pe plan mondial și din tendințele de perspectivă, ne situează la loc de frunte printre țările europene. în structura actuală 

de cercetare-proiectare, dotată cu o bază de cadre și materială corespunzătoare, s-au realizat pînă în prezent : evaluarea particularităților energetice ale surselor neconvenționale ; zonarea climatică a teritoriului țării și inventarierea potențialelor energetice amenajabile ale resurselor : soare, vînt, biogaz, geotermală, biomasă, microhidrocen- trale ; cercetarea, omologarea și introducerea în fabricație a generației I de echipamente și a peste 220 de tehnologii pentru valorificarea surselor neconvenționale de energie, care din punct de vedere al concepției sint comparabile cu cele mai bune produse similare străine ; elaborarea și aprobarea a 79 proiecte- tip pentru toate aplicațiile la scară industrială cercetate pînă la această dată. De subliniat, în același timp, că soluțiile alese nu necesită nici un echipament sau alt material din import. Accentul care se pune, în prezent, în economia românească, pe utilizarea surselor energetice neconvenționale are semnificația unui salt calitătiv, care în esență exprimă necesitatea trecerii de la stadiul cer

cetării-experimentării la cel al aplicării pe scară extinsă in activitatea economico-socială.
— in cadrul recentei consfătuiri 

de la Constanța, la masa rotundă cu 
tema „Autonomia energetică a loca
lităților rurale", la care ați luat par
te, au fost evidențiate o serie de 
rezultate, dar, in același timp, s-au 
sesizat și unele probleme atit de or
din tehnic, cit și organizatoric, care 
necesită o grabnică soluționare.— Doresc să remarc de la bun început că acțiunea privind asigu

rarea In anul 1989 a autonomiei e- nergetice a unităților zootehnice și a cite 5 comune in fiecare județ are toate condițiile de realizare. Pentru ca această acțiune să se efectueze în condiții de eficiență maximă din punct de vedere tehnico-economic s-a dispus ca pe baza cunoașterii amănunțite a consumurilor și a resurselor locale să se întocmească studii conținind mai multe variante e-ergetice, pentru a se alege soluția optimă, apreciată sub toate aspectele avute m vedere. în sprijinul întocmirii acestor studii proprii fiecărui județ, Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie a întocmit și difuzat la toate consiliile populare județene și la ministere caiete documentare pentru energiile: solară, a vintului, geotermală și a biogazului. Ele menționează pentru fiecare proiect și echipament principalele caracteristici tehnico-econo- mice, institutele ce au elaborat documentația necesară și întreprinderile producătoare, inclusiv adresele respective, pentru a putea facilita un contact direct și operativ. în multe județe s-a trecut hotărît la în

făptuirea programelor de autonomie energetică a unor localități rurale.
— Pentru valorificarea deplină a 

energiei neconvenționale un rol im
portant il au consiliile populare, care 
au sarcina să se ocupe insistent de 
generalizarea experienței existente 
pentru fiecare sursă de energie. Insă, 
din păcate, se constată in unele ca
zuri o stare de formalism, care nu are 
nici o justificare in promovarea aces
tor resurse deosebit de valoroase.— într-adevăr, de multe ori este mai ușor să găsești o soluție tehnică, originală, de certă valoare, dar mult mai dificil este să treci peste barierele inerției, ale unei concepții învechite și mai ales ale unei atitudini pasive, greu de înțeles. Sînt țări dezvoltate, cu resurse energetice bogate, care susțin intens valorificarea energiei neconvenționale, ce urmează in perspectivă să dețină o pondere importantă de 7—10 la sută în bilanțul surselor de producție. Cu atît mai mult pentru noi, o țară cu resurse energetice relativ reduse, este necesară o mobilizare plenară pentru punerea în valoare a noilor surse. Ele nu pot substitui resursele clasice, dar sigur pot contribui la satisfacerea unor cerințe aflate în evidentă ascensiune. Cit privește autonomia ener- 'getică a localităților rurale, consiliile populare județene au datoria de a se implica cu toată răspunderea. Din păcate, așa cum o dovedesc faptele in unele județe, există încă o atitudine de inerție, de formalism, care, evident, trebuie combătută cu toată energia. Cercetarea, experimentarea și mai ales exploatarea instalațiilor de valorificare a resurselor neconvenționale implică spirit gospodăresc și, efectiv, acolo unde sînt buni gospodari, se obțin rezultate bune, implică creativitate, interes pentru nou, pentru tehnică, dar mai ales hotărirea de a te angaja cu toată răspunderea în această acțiune de interes național.Extinderea folosirii resurselor neconvenționale este, așadar, o sarcină de primă importanță. Raportînd rezultatele obținute, stadiul valorificării potențialului existent la sarcinile sporite pentru această etapă a cincinalului actual, apare necesară nu numai reevaluarea acțiunilor întreprinse în fiecare județ, ci, în egală măsură, o creștere a spiritului de răspundere a tuturor factorilor cu atribuții în acest domeniu, popularizarea celor .mai bune experiențe, a inițiativelor valoroase, dar, în același timp, și manifestarea unei atitudini ferme, intransigente față de inerțiile nejustificate în punerea în valoare a resurselor energetice neconvenționale.

Ion LAZAR

UN MODERN COMPLEX DE SĂNĂTATEUn edificiu modern și funcțional, conceput și realizat cu forțe și mijloace locale de către constructorii- săteni pentru asigurarea în condiții optime a asistenței medicale acordate populației. Un complex de sănătate, dotat cu aparatură și instalații moderne. în măsură să asigure cele mal eficiente procedee de tratament ; un complex care dispune de laboratoare și cabinete medicale spațioase, îmbietoare. Cum este, spre exemplu, secția de fizioterapie, care cuprinde, între altele, compartimente și laboratoare de electroterapie, tratamente diadinamice și ionizări. masaj cu ultrasunete, aerosoli, mag- netodiaflux. însăși denumirea acestora sugerează gradul de tehnicitate și complexitatea aplicațiilor medicale. întru totul comparabile cu cele dintr-un modern spital urban.Nu. noul și modernul complex de sănătate nu este situat in vreun spital dintr-un mare oraș al țării, ci în comuna suceveană Gălănești. El este destinat menținerii stării de sănătate a sătenilor acestei înfloritoare comune. aflată în plin proces de urbanizare, cît și a chior din localitățile învecinate.Complexul oferă posibilitatea diversificării și extinderii asistentei medi
DREPTUL DE A ÎMPUTERNICI ALTE PERSOANE 
SĂ DISPUNĂ DE SUMELE PĂSTRATE LA C.E.C.Casa de Economii și Consemna- țiuni oferă depunătorilor săi o serie de avantaje și de drepturi, in cadrul cărora o categorie distinctă este reprezentată de posibilitatea de a împuternici și alte persoane, în afara titularului, de a dispune de economiile acestuia în timpul vieții sale sau după deces.• „Clauza de împuternicire" este prerogativa pe care titularul unui instrument de economisire o acordă, cu prilejul depunerii inițiale sau a unei depuneri ulterioare, la cel mult două persoane m# jore de a dispune în mod nelimitat de sumele . economisite. Aceste persoane sint indicate în scris unităților C.E.C. și înregistrate ca atare în libretele de economii sau în conturile curente personale, în rubricile special destinate acestui scop.Introducerea clauzei de împuternicire se poate efectua și de către persoanele ce fac depuneri pe numele altor persoane, dar numai cu prilejul emiterii instrumentului de economisire. >în baza acestor împuterniciri, persoanele respective pot efectua în timpul vieții titularului orice ope

cale. atît în ceea ce privește asistența curativă, cît și cea profilactică. Edificatoare în acest sens sint compartimentele sectorului de hidroterapie, dotate cu aparate pentru duș-masaj, duș-scoțian. compartimentele pentru băi galvanice și cel de împachetări cu parafină, secția de băi de plante sau băi de lumină. Alături, sala de sport, dotată cu tot echipamentul necesar gimnasticii medicale în cele mai variate ipostaze, precum șl sauna.Desigur, complexul de sănătate din comuna Gălănești are și cabinete de medicină generală, de stomatologie, farmacie, unde își desfășoară activitatea personal calificat. în permanență la datorie, adică în serviciul sănătății oamenilor. Farmacistul Laurențiu Cosmescu ne asigură că unul dintre factorii de sănătate îl reprezintă utilizarea pe scară largă a plantelor medicinale culese. — prin munca tinerilor — din bogata floră spontană locală, cu largă aplicabilitate în medicina naturistă. înlocuitoare ale multor medicamente de sinteză.Și un amănunt : primii beneficiari ai acestui modern complex de sănătate au fost înșiși constructorii Iul. (C. Bordeianu).
rații de depuneri sau de restituiri din instrumentul de economisire respectiv, inclusiv lichidarea acestuia.O „Dispoziția testamentară" se introduce numai de către titular, atit ou prilejul depunerii inițiale, cit și al unor depuneri ulterioare, în favoarea unui număr nelimitat de persoane fizice sau juridice. Cu prilejul introducerii dispoziției testamentare, titularul poate menționa și cota din sold ce se va atribui fiecărei persoane indicată de el.Dispoziția testamentară acționează numai după decesul titularului, iar persoanele împuternicite în acest scop pot să dispună de sumele economisite, inclusiv de do- bînzile și de cîștigurile cuvenite, pe baza prezentării libretului de economii sau indicării numărului contului curent personal și a certificatului de deces al titularului.In cazul în care titularul nu indică unită1 ilor C.E.C. cui să i se restituie soldul economiilor după decesul său, de sumele respective pot dispune moștenitorii legali sau testamentari pe baza și în limitele stabilite prin certificatul de moștenitor sau de hotărîrea judecătorească definitivă.
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Complexitatea și urgența lucrărilor agricole impun:

BUNĂ ORGANIZARE A MUNCII, ORDINE 
Șl DISCIPLINĂ IN ÎNTREAGA ACTIVITATE 
Pregătiri temeinice pentru seceris

Dezbateri exigente privind 

întărirea proprietății obștești

In județul Giurgiu sînt prevăzute să participe la campania de recoltare a păioaselor 780 combine și 420 prese de balotat. Pentru a se asigura încadrarea în termenele stabilite la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., unde s-a hotărît ca recoltarea orzului și a orzoaicei să se facă în 3—4 zile, a griului în 7—8 zile, iar a inului pentru ulei în 4 zile, comandamentul județean pentru agricultură, organele agricole, ceilalți factori implicați în buna desfășurare a acestei importante lucrări au acționat și acționează în continuare cu maximă răspundere pentru ca toate utilajele respective să fie gata de start.Astfel, printr-o mal bună organizare a muncii, prin asigurarea unui climat desăvîrșit de ordine și disciplină în toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, prin folosirea cu maximă eficiență a timpului efectiv de lucru s-a reușit ca pînă la această dată combinele să fie reparate în proporție de 98 la sută, iar presele de balotat sută la sută.La 5.M.A. Călugărenî, de pildă, se proceda la efectuarea ultimelor retușuri, o atenție deosebită acor- dindu-se și reglajelor în vederea e- liminării scurgerilor de carburanți și lubrifianți. De asemenea, la S.M.A. Ghimpați se efectuau probele funcționale ale utilajelor, aflate în totalitate în faza de recepție-ro- daj. Acțiunea de reparare a combinelor se află în faza de finalizare
Hotaritoare sint prasileleLucrarea prioritară în agricultura Județului Suceava este întreținerea culturilor prășitoare, la care participă zeci de mii de cooperatori și alți locuitori ai satelor. Din datele furnizate de direcția agricolă județeană rezultă că, pînă în seara zilei de 23 mai, prașila a doua, manuală, la sfecla de zahăr s-a încheiat, iar la porumb prima prașilă — manuală și mecanică — a fost efectuată în proporție de 90 la sută.In Consiliul Agroindustrial Verești, In ziua documentării noastre, forțele satelor erau concentrate aproape in totalitate la efectuarea lucrărilor de întreținere a culturilor. La cooperativele agricole Dumbrăveni, Adîncata și Verești se terminase răritul și prașila a doua manuală la sfecla de zahăr. Asta în pofida faptului că și în această zonă a plouat mult. S-au folosit insă ferestrele dintre ploi, astfel că la cartofi, sfecla de zahăr și sfecla furajeră lucrările de întreținere sint in stadiul prevăzut de execuție. Ploile au întirziat totuși lucrările de întreținere la porumb, dar restanțele au fost recuperate, pentru că oamenii participă în masă la lucru in cîmp.La ferma nr. 2 a Cooperativei Agricole de Producție Dumbrăveni lucrau la prășitul sfeclei de zahăr toți cei 140 cooperatori cîți numără ferma. Le-au venit în ajutor și membrii lor de familie, care muncesc in unități industriale din municipiul 

și la stațiunile Izvoarele, Putineiu și Vedea.Din păcate, nu același lucru l-am putut constata la unitățile S.M.A. Gorneni, Frățești și Băneasa, unde se înregistrează încă unele rămîneri în urmă. Din discuțiile purtate cu conducerile unităților respective, precum și cu mecanizatorii, am dedus că întîrzierile se datorează, in principal, faptului că s-a intrat in posesia seturilor de motoare doar cu cîteva zile în urmă, dar că în prezent se depun eforturi pentru montarea operativă a acestora. Totodată, s-au creat o serie de probleme în ce privește aprovizionarea cu site cu jaluzele și pompe hidraulice. „Doresc să precizez faptul că în cadrul atelierului de la Vînătorii Mici am reușit să recondiționăm un număr mare de site cu jaluzele, dar acestea nu au fost în măsură să asigure întregul necesar — ne spune Ilie Muscalu, inginerul-șef al Trustului S.M.A. Giurgiu. De aceea, ne-am văzut nevoiți să solicităm astfel de piese, pe care sperăm să le primim în cîteva zile. In același timp, am reparat un număr mai mare de prese decît cel existent în inventar, căutînd să folosim în această campanie și pe cele care au împlinit vîrsta de casare. In prezent, concomitent cu ultimele verificări se face șl instruirea întregului personal care va participa la campania agricolă de vară, atît în cadrul fiecărei unități în parte, cît și la centrul județean din Călugă- 
reni. (Ion Gaghii).

Suceava, astfel că pe sola respectivă erau aproape 250 oameni. „Astăzi, ne spunea șefa fermei, Rahlla Sandu, executăm prașila a treia manuală după ce, în prealabil, facem fertilizarea fazială. Mobilizarea foarte bună, precum șl faptul că întii se efectuează prașila mecanică ne vor permite ca într-o zi să finalizăm și această lucrare".Aceeași participare numeroasă la lucrările de întreținere se înregistrează și la Cooperativa Agricolă de Producție Verești. Aici s-a terminat prima prașilă, manuală și mecanică, la toate culturile, iar la sfecla de zahăr s-a încheiat și prașila a doua.La Cooperativa Agricolă de Producție Siminicea, la fermele nr. 1 și 2 se înregistra o participare bună la prășitul cartofilor, lucrîndu-se în echipă, grupat. La ferma nr. 3 însă, 30 de oameni răreau sfecla de zahăr pe o tarla de 27 hectare, iar 20 cooperatori pliveau arpagicul pe 5.5 hectare. Alți cooperatori de Ia aceeași fermă prășeau porumbul pe o tarla de 26 hectare. Deci oamenii erau dispersați pe multe sole, la fel ca la ferma nr. 4, ceea ce crea greutăți în urmărirea respectării calității lucrărilor. în plus, mulți membri ai cooperativei agricole nu participau la muncă. De aceea, după cum recunoștea și inginerul-șef al unității, Viorel Burduja, „porumbul este îmbu- ruienit". Cert este că la această uni

tate, consiliul de conducere trebuie să-și facă mai bine datoria, să controleze și îndrume activitatea, urmărind mobilizarea tuturor cooperato-
Bunii gospodari pregătesc acum furajeleRaidul de față a început, de fapt, cu aproape două luni în urmă și a fost inspirat de o situație statistică ceva mai aparte, întocmită de direcția a- gricolă județeană, în care se spune : „în județul Călărași, un număr de 12 unități agricole cooperatiste au cumpărat, la începutul lunii aprilie ac., furaje în valoare de peste 7 milioane lei. Intre acestea se numără cooperativele din Tăriceni, Lehliu-Sat, Curcani, Belciugatele, Pelinu, Alexandru Odobescu etc. Alte unități a- gricole, dispunînd de surplus de furaje, au vîndut, încasînd suma de a- proape 7 milioane lei. între acestea sint cooperativele Valea Argovei, Gurbănești, Dor Mărunt, Brîncoveni, Ulmeni etc“.Majoritatea unităților de mal sus. fiind vecine, avînd același profil, a- celeași posibilități și nevoi, se nasc firesc două întrebări : care au fost cauzele care le-au dus la rezultate atît de diferite privind asigurarea bazei furajere (și de aici, implicit, la rezultate total diferite în ce privește obținerea producțiilor în zootehnie, a rentabilității etc.), în ce măsură se depun eforturi pentru ca asemenea situații să nu se mai repete ? La vremea aceea, adică la începutul lunii aprilie, am încercat, la fața locului, să răspundem la aceste întrebări, poposind în cîteva din unitățile agricole nominalizate mai sus. Iată-ne, mai întîi la „cei avuți", adică la Valea Argovei și Gurbănești. în ambele cazuri, „cămările zootehniei" dispuneau de cantități de fîn, grosiere și suculente cu mult peste necesar, erau împrejmuite, distribuirea zilnică se făcea pe bază de cîntar, peste tot domnea ordinea și curățenia, animalelor li se dădeau rațiile stabilite. Ca urmare, producțiile obținute erau la ambele unități peste prevederile de plan. Am pornit mai departe făcînd numai cîțiva kilometri și apr poposit la vecini, anume la Cooperativa Agricolă Tăriceni, care, anul trecut, a înregistrat mari minusuri de furaje. Deoarece șeful fermei zootehnice, inginerul Ion Dinu, era plecat după furaje, iăr unitatea din Tăriceni nu are nici ingi- ner-șef și nici contabil-șef, am încercat, fără prea mult succes, să stabilim împreună cu președintele cooperativei. agricole, Marin Manole, cite furaje ar fi fost necesare în toamna trecută, cîte s-au asigurat, cite s-au cumpărat in această primăvară, ce măsuri se întreprind pentru ca in anul viitor să nu se mai procedeze așa. N-a fost chip să ajungem la o concluzie clară pentru că, din păcate, nici în cele 14 pagini din darea de seamă anuală, prezentată adunării generale a cooperatorilor la sfîrșitul anului trecut, nu era scris nici un singur cuvînt despre baza furajeră (?!). Am revenit la Tăriceni în aceste zile, cînd recoltarea furajelor reprezintă sau ar trebui să reprezinte o preocupare de prim ordin a tuturor crescătorilor de animale. în preajma sectorului zootehnic se ri- 

rilor la efectuarea operativă și de calitate a lucrărilor, respectarea tehnologiei fiecărei culturi. (Sava Be- jinariu).
dicaseră deja două șire de fîn, cu cîte 50 tone fiecare ; 23 atelaje continuau să aducă din cîmp lucernă. „Din suprafața de 180 hectare, cîte avem repartizate pentru furaje, 120 am cultivat cu lucernă, 40 sînt pajiști, iar 20 hectare — sfeclă furajeră, ne spune inginerul loan Dinu. Calculînd obținerea unor producții maxime nu vom putea totuși asigura decît 750—800 tone fîn din necesarul de 1 100 tone ; suculente — circa 1 000 tone sfeclă furajeră și cam 1 000—1 500 tone din cultură dublă din necesarul de 3 000 tone. Ceea ce înseamnă că nici anul acesta nu vom avea furaje".La Cooperativa Agricolă Lehliu- Sat situația este și mai greu de înțeles. Mai bine de o oră, tovarășul Alexandru Nedeloiu, președintele unității, s-a străduit, Împreună cu Aurelia Buradescu, contabil-șef, să calculeze cite furaje ar fi necesare pentru iarna viitoare, dar mai ales cum vor putea fi obținute. în cele din urmă s-a ajuns la următoarea situație : la fîn, din necesarul de 1 300 tone se vor putea obține 600 tone dintr-o lucernieră, anul IV de producție, luîndu-se cinci coase (asta ar fi un adevărat record), 200 tone — din meiul care urmează să fie semănat, 50 tone — din borceag și cam atît. Total, deci, 850 tone. în rest președintele ridică din umeri, luînd cea mai comodă, dar și cea mai dăunătoare poziție : „O să ne descurcăm noi într-un fel". Și aceasta după ce, numai cu două luni în urmă, unitatea a plătit pe furajele cumpărate de la vecini nu mal puțin de 320 000 lei.Asemenea situații aproape că nu mai necesită comentarii. Se pune totuși intrebarea : De ce nu se întreprinde nimic concret pentru schimbarea acestei stări de lucruri ? întrebare la care așteptăm răspuns. (Mihail Dumitrescu).

Recoltarea furajelor pentru masă-verde și siloz la Cooperativa Agricolă 
Castelu, județul Constanța Foto : A. Rapaciiuc

Se poate aprecia cu deplin temei că, în ultima perioadă, in agricultura județului Dolj s-au produs unele schimbări atît în ceea ce privește organizarea mai bună a muncii, cît și în obținerea unor producții superioare anilor anteriori, la majoritatea culturilor. Pe acest fond general, un oarecare reviriment începuse să „încolțească" și pe terenurile I.A.S. Dunăreni, una dintre cele mai mari și complexe unități agricole de stat din cele 14 existente în județul Dolj. Spunem să „încolțească" pentru că noua conducere și-a asumat răspunderea, nu cU multă vreme în urmă, cind a luat cirma unității, să valorifice din plin posibilitățile existente, bogata bază tehnico-materială din dotare. Probabil faptul că, ici-colo, îndeosebi în sectorul vegetal și chiar în zootehnie, activitatea de ansamblu începuse să iasă* la lumină a condus, prematur, la crearea unei stări de automulțumire din partea unor cadre de conducere — a directorului unității și a șefului de fermă nr. 7, în principal — ba chiar la eludarea răspunderii și obligațiilor ce le aveau de a veghea neslăbit pentru ca nimic din bunurile ce formează averea obștească să nu fie depreciat sau distrus. Așa se explică și faptul că, din pricina unor manifestări de neglijentă și lipsă de răspundere, o parte din efectivele de animale au fost scoase pe o pășune — nu oarecare, ci aparținînd întreprinderii județene de pajiști — infestată cu plante foarte toxice, consumarea acestora determi- nînd sacrificarea de necesitate a unui număr însemnat de vițele. Iată de ce, în spiritul democrației muncitorești-revoluționare, în calitatea lor de proprietari, producători șl beneficiari, participanții la recenta a- dunare generală extraordinară a reprezentanților oamenilor muncii de la această importantă întreprindere agricolă de stat au analizat cu exigență, în spirit critic și autocritic, actele de iresponsabilitate ce au provocat pierderea unui număr important de animale, întreaga activitate desfășurată in zootehnie. Nota dominantă a analizei a fost ilustrată de faptul că. fără nici o excepție, toți cei 14 vorbitori — inclusiv cei vinovați, care și-au recunoscut propriile greșeli — au adresat cuvinte de aleasă recunoștință și adincă mulțumire tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija 

ce o poartă aplicării consecvente a principiilor democrației noastre socialiste și s-au angajat ca în viitor să acționeze cu toată răspunderea pentru eliminarea oricăror manifestări de neglijență, pentru realizarea integrală a sarcinilor ce le revin, astfel incit, începînd din acest an, și I.A.S. Dunăreni să-și redreseze întreaga activitate. Cel care au luat cuvîntul au adoptat o poziție intransigentă, combativă față de manifestările de neglijență a celor investiți tocmai cu răspunderea de a veghea să nu se strecoare, sub nici un chip, asemenea manifestări de formalism în muncă. S-a cerut sancționarea aspră a celor vinovați. Adunarea a ilustrat, totodată, hotărirea întregului colectiv al acestei unități — ce a tras maximum de învățăminte din cele intimpla-
Analiză temeinică, angaja
mente mobilizatoare Ia în
treprinderea Agricolă de 
Stat Dunăreni, județul Dolj

te — ea, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să acționeze intr-un climat de ordine și disciplină desăvîrșite, de răspundere comunistă, pentru întărirea și consolidarea averii obștești. Astfel, în cuvîntul lor, inginerii Ion Popescu și Iulian Silișteanu — directorul întreprinderii agricole și, respectiv, șeful fermei zootehnice nr. 7 — au recunoscut deschis că se fac vinovați de pagubele aduse unității, că au tratat cu nepermisă ușurință răspunderile cu care fuseseră învestiți de organul de conducere colectivă și nu au respectat riguros normele și prevederile referitoare la buna întreținere și furajare a animalelor, nesocotind pînă și obligația elementară ce le revenea de a organiza preventiv pășunatul animalelor din unitate, de a cunoaște toxicitatea unor plante ce apăruseră în covorul erbaceu.Pornind de la adevărul că principala răspundere pentru înlăturarea cu desăvîrșire a unor stări negative de lucruri, ca cele petrecute in sectorul zootehnic al unității, o au organele și organizațiile de partid, toți comuniștii, muncitorul Paul Ne- deianu, secretarul uneia din organizațiile de partid ale întreprinderii, arăta : „Consider că vinovați nu se fac numai cei numiți aici, în raportul prezentat în fața adunării generale. Răspunderea pentru păstrarea și creșterea proprietății socialiste, a efectivelor de animale în cazul nostru, revine, în egală măsură, fiecărui- comunist, tuturor oamenilor muncii din cadrul unității noastre și orice slăbire a atenției, a grijii ce o purtăm fiecare pentru bunul tuturor și al fiecăruia în parte este foarte păgubitoare. Eu întreb și mă întreb : cum ne-am Îndeplinit noi, comuniștii, îndeosebi cel aleși să conducem organizațiile de partid, rolul de a veghea permanent pentru respectarea legilor, a normelor de muncă, a ordinii și disciplinei ? Ce am făcut noi, concret, pentru a preîntîmpina cele în- tîmplate, pentru a schimba mentalitatea în conducerea formală a unor sectoare de activitate și pentru a întări simțul de răspundere, începînd de la cadrele de conducere pînă la ultimul muncitor ? Semnalul de alarmă trebuia tras de mult, să nu așteptăm pagubele pen

tru a ne trezi că trebuie să ne facem datoria de adevărați comuniști, spre a nu știrbi cu nimic averea întregului popor". La rindul lor, Florea Bomacu, președintele comitetului sindicatului, Floarea Cone, șefa unei ferme vegetale, Ovidiu Bulac, contabilul-șef al unității, și Dumitru Boțea, magaziner, au arătat, printre altele, că paguba adusă unității a scos la iveală că în activitatea unor cadre de conducere, membri ai consiliului de conducere, chiar a unor comuniști cu experiență, ce nu lucrează de ieri, de azi in unitate, se cuibăriseră superficialitatea, formalismul — manifes- tîndu-se tendința de a cere să rezolve alții ceea ce cădea in răspunderea și puterea lor să soluționeze —, individualismul, lipsa de colaborare, pentru a cunoaște, în orice moment, problemele cu care se confruntă unitatea, eventualele „puncte slabe", și numai pe această bază să se acționeze preventiv și unitar pentru evitarea sau soluționarea unor stări de lucruri negative. Aceeași idee a schimbării mentalității, a îmbunătățirii climatului de muncă, a unirii forțelor tuturor comuniștilor, a întăririi răspunderii tuturor și a fiecăruia în parte a fost subliniată, în cuvintul lor, și de Zorica Bratu, șefa fermei nr. 18, Marin Giolea, mecanic, Lucian Dui- can, șeful fermei nr. 13, și Dumitru Diaconu, inginerul-șef al unității. Acesta din urmă a spus : „Regretul pentru cele intîmplate este tardiv. Noi, cei aleși în fruntea unității, nu am știut să colaborăm, să ne unim forțele pentru evitarea greșelilor. Am neglijat un lucru elementar : anume acela că nu e Îngăduit nimănui, indiferent că-i inginer-șef sau simplu muncitor, să lase loc nici unei neglijențe sau atitudini de indiferență față de răspunderile ce le avem. în virtutea funcției ce o dețin, mă simt și eu răspunzător de greșelile săvîrșite și mă angajez să nu precupețesc nici un efort pentru îmbunătățirea radicală a activității de ansamblu în unitate, îndeosebi în zootehnie".Ilustrativ este faptul că dezbaterile ce au avut loc in adunarea generală extraordinară a reprezentanților oamenilor .muncii de la I.A.S. Dunăreni, măsurile stabilite cu acest prilej, angajamentele formulate au condus la o nouă viziune asupra modului în care trebuie acționat pentru obținerea în acest an a producțiilor planificate in toate sectoarele — singurul argument viabil ce poate demonstra că, intr-adevăr, adunarea generală și-a îndeplinit mandatul. Dovadă și faptul că, in aceste zile, atît în sectorul zootehnic, cîț și in pomicultură, orezărie și în fermele vegetale ale unității există o mare concentrare de forțe umane și mecanice, care, sub îndrumarea nemijlocită a cadrelor de conducere, a specialiștilor, acționează cu răspundere sporită pentru efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor agricole de sezon. Așa cum aprecia inginerul Ion Dimian, directorul Trustului Județean al întreprinderilor Agricole de Stat, campania de vară a fost pregătită mai repede și mai bine față de anul trecut, producția de orz, cultură la care, peste puține zile, va Începe secerișul, este bună, la fel celelalte culturi promit producții sporite. Toate acestea constituie o dovadă că programul de măsuri stabilit în recenta adunare generală a reprezentanților oamenilor muncii începe să prindă viață.
Nicolae BABAI.Au
corespondentul „Scînteii*

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA
CREȘTEREA MAI ACCENTUATĂ 

A PRODUCTIVITĂȚII
Prezentăm, tn continuare, rezultatele obținute în întrecerea socialistă 

pe primele patru luni care au trecut din acest an de colective fruntașe de 
oameni ai muncii din unități industriale, de construcții, transporturi și 
din agricultură, precum și din domeniul circulației mărfurilor și prestă
rilor de servicii.

Pe baza rezultatelor înregistrate și a punctajului general stabilit în 
raport cu realizările indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la 30 aprilie pe primele locuri s-au situat :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE „

Locul I : întreprinderea Electro- 
eentrale Porțile de Fier, Drobeta- 
Turnu Severin.Locul II : întreprinderea Electro- centrale Rimnicu Vilcea.Locul III : întreprinderea Elec- trocentrale „Bistrița" Piatra Neamț.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
51 PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Mina Coranda-Certej, 
județul Hunedoara.Locul II : Mina Ilba, Județul Maramureș.Locul III : Mina Deva, județul Hunedoara.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE

Locul I : Schela de Foraj Tîrgu 
Ocna, județul Bacău.Locul II : Schela de Foraj Chl- tila București.Locul III : Schela de Foraj Rimnicu Vilcea.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE 

ȘI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE

ȘI AUTOTURISME, RULMENȚI 
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea Mecani
că Băilești, județul DoljLocul II : întreprinderea de Garnituri de Frînă și Etanșare Rimnicu Sărat, județul BuzăuLocul III : întreprinderea Mecanică și de Piese de Schimb Oradea.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de Piese 

de Schimb și Utilaje pentru Indus
tria Chimică Satu MareLocul II : întreprinderea Mecanică pentru Agricultură Roșiori de Vede, județul TeleormanLocul III : întreprinderea Mecanică de Reparații Auto și Utilaje pentru Transporturi Baia Mare
Panoul fruntașilor pe primele 4 luni ale anului

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de Alu
miniu SlatinaLocul II : întreprinderea de Alumină TulceaLocul III : întreprinderea Metalurgică „Neferal" București

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : Combinatul de Prelu
crare a Lemnului Rimnicu VilceaLocul II : întreprinderea de Mobilă Tapițată și Produse din Tapițerie „Relaxa" Mizil, județul PrahovaLocul III : Combinatul de prelucrare a Lemnului Oradea

ÎN INDUSTRIA 
TEXTILA — LÎNA

Locul I : întreprinderea „Liber
tatea" SibiuLocul II : întreprinderea „Pos- tăvăria Română" București

Locul III : întreprinderea de Stofe „Dorobanțul" Ploiești
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : Fabrica de Confecții 
Scornicești, județul OltLocul II : întreprinderea de Confecții „Steaua Roșie" SibiuLocul III : întreprinderea de Confecții „Mondiala" Satu Mare

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE

Locul I : întreprinderea pentru 
Industrializarea Sfeclei de Zahăr 
Roman, județul Neamț

Locul II : întreprinderea pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr BuzăuLocul III : întreprinderea de Produse Zaharoase Brașov
ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTULUI SPECIALIZAT 
PENTRU AGRICULTURA

Locul I : întreprinderea de 
Transport Specializat pentru Agri
cultură Iași.Locul II : întreprinderea de Transport Specializat pentru Agricultură VilceaLocul III : întreprinderea de Transport Specializat pentru Agricultură Buzău

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR feroviare 
— DEPOURI DE CALE FERATA

Locul I : Depoul de Cale Ferată 
PloieștiLocul II : Depoul de Cale Ferată SibiuLocul III : Depoul de Cale Ferată Brașov

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

Locul I : întreprinderea do 
Transporturi Auto Dimbovița.Locul II : întreprinderea de Transporturi Auto Comerciale „TRANSCOM" București.Locul III : întreprinderea de Transporturi Auto Dolj.'
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea Comer
țului cu Ridicata pentru Produse 
Alimentare București.Locul II : întreprinderea Comerțului cu Ridicata pentru Mărfuri Metalo-Chimice Timișoara.Locul III : întreprinderea Comerțului cu Ridicata pentru Mărfuri Textile-încălțăminte Constanța.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI

Locul I : întreprinderea Balneo
climaterică Tușnad, județul Har
ghita.Locul II : Oficiul Național de Turism „Carpați" Brașov.Locul III : întreprinderea Balneoclimaterică Vatra Dornei, județul Suceava.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE

Locul I : Baza Județeană BuzăuLocul II : Baza Județeană Mehedinți.Locul III : Baza Județeană Hunedoara.
ÎN DOMENIUL 

GOSPODĂRIRII DE LOCUINȚE 
ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea pentru 
Administrația Clădirilor Bucu
rești.Locul II : întreprinderea de Construcții, Reparații și Administrația Locativă Foișor București.Locul III : întreprinderea de Construcții, Reparații și Administrația Locativă Colentina București.

(Urmare din pag. I)Revirimentul care a Început să prindă contur se datorește exclusiv sprijinului deosebit pe care l-a acordat colectivului nostru tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru efectuate la începutul acestui an. Dialogul secretarului general al partidului cu muncitorii si specialiștii, cu conducerea întreprinderii și centralei s-a materializat in prețioase indicații și sarcini care se referă deopotrivă la modernizarea producției de motoare, locomotive, compresoare, cît și la organizarea pe baze științifice a proceselor de fabricație, a fluxurilor tehnologice, a modului de folosire a mașinilor și utilajelor din dotare. S-au avut in vedere dezvoltarea și modernizarea producției, sporirea continuă a volumului producției-marfă și a exportului pe baza creșterii accelerate a productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor.Pentru recuperarea răminerilor In urmă și realizarea la timp a obiectivelor ce ne stau în față s-a organizat urmărirea zilnică a programului de modernizare (care este alcătuit pe fabrici și secții). Consider că este un lucru bun că pentru fiecare măsură > înscrisă în program s-au alcătuit fișe de urmărire in vederea evidențierii eficienței ante- calculate și postcalculate, iar la nivelul biroului executiv al consiliului oamenilor muncii, săptămînal, comisia pe întreprindere prezintă informări privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în program, stabilin- du-se operativ acțiunile ce se impun pentru impulsionarea activităților întîrziate. Meritoriu este și faptul că însăși conducerea centralei verifică nemijlocit pe teren stadiul punerii în funcțiune a liniilor tehnologice ce condiționează îndeplinirea programului de organizare și modernizare a proceselor de producție; ea examinează, în același timp, cu factorii responsabili din afara întreprinderii problemele deosebite ce apar în timpul derulării lucrărilor de montaj sau de punere în funcțiune.Dr. ing. Liviu Călin, șeful serviciului tehnic din Centrala Industriei Bumbacului : Cu prilejul vizitei de lucru efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la începutul acestui an la Filatura Românească de Bumbac, unitate pe care este grefată centrala, ne-au revenit și nouă sarcini deosebite pe linia creșterii 

mai puternice a productivității muncii. Reamintesc că, în acea împrejurare, secretarul general al partidului a apreciat că consumul de manoperă este încă destul de ridicat pe întregul flux tehnologic. în consecință. s-a cerut specialiștilor unității, centralei și din institutele de profil să elaboreze soluții care să asigure o cît mai bună utilizare a forței de muncă și creșterea corespunzătoare a productivității muncii în filaturi și țesătorii, astfel incît să aibă loc o creștere importantă a producției pe muncitor, să fie redus substanțial timpul de muncă pe tona de fire și pe mia de metri pătrați țesături.Desigur, se ridică fireasca întrebare : ce s-a întreprins pînă acum în acest sens, ce direcții de acțiune vor fi urmate in viitor ? Țin să precizez că problema a fost abordată într-o dublă viziune : una curentă, susținută prin măsuri și acțiuni zilnice. și alta de largă perspectivă, ce privește însuși viitorul dezvoltării industriei de prelucrare a bumbacului. Desigur, folosirea completă a capacităților de producție, modernizarea utilajelor prin creșterea vitezelor de lucru și raționalizarea transportului intern, unde se consuma încă multă manoperă constituie deopotrivă preocupări curente, cit și de perspectivă. Un obiectiv important care a fost aplicat în fabricile centralei și care va continua să stea în atenție și în următorii ani îl constituie promovarea largă a tehnologiei neconvenționale pentru filare și țesere, prin dotarea întreprinderilor cu utilaje fără fus și fără suveică. Astfel, se realizează nu numai o productivitate sporită, ci și o calitate mai bună a firelor si țesăturilor. Cele mai bune rezultate se obțin acolo unde am reunit filarea neconvențională cu țeserea fără suveică. în prezent, cu tehnologia de filare fără fus realizăm 12—14 la sută din producția de fire și preconizăm ca pînă în 1995 să ajungem la peste 40 la sută ; cît privește țesutul, pe mașinile fără suveică obținem aproape 20 la sută din producție și vom ajunge la peste 50 la sută în următorii ani.Prin dotarea cu utilaje neconvenționale se va realiza ceea ce noi numim agregatizarea, adică reducerea fazelor tehnologice. în cazul mașinilor de filare fără fus au fost reduse două faze, iar la războaiele fără suveică — trei faze tehnologice ; pe lingă economia de manoperă, acum apare și o importantă economie de 

energie, cît și o diminuare simțitoare a pierderilor tehnologice. Mai este de apreciat și faptul, nu de mică importanță pentru creșterea productivității muncii, că pe o mașină de țesut neconvențională, care funcționează cu o viteză asemănătoare războaielor cu suveica clasică. se realizează țesături mai late de două sau chiar de trei ori. în viitor, aceasta este linia pe care o va urma industria bumbacului, ceea ce va permite, fără îndoială, să sporească atit productivitatea muncii, cît și calitatea țesăturilor.Liviu Daneș : Experiențe semnificative, cu valoare de generalizare se întîlnesc in numeroase alte întreprinderi ale Capitalei. Dacă ar fi să le grupăm pe anumite direcții de acțiune s-ar cuveni amintite :• dotarea sectoarelor de prelucrări mecanice cu mașini, utilaje și instalații de mare productivitate; mașini cu comandă numerică, centre de prelucrare automată, linii semiautomate sau automate pentru acoperiri galvanice, existente în prezent la întreprinderile de pompe „Aversa", „Electroaparataj", de mecanică fină, de electronică industrială, „Conect", „Aerofina" și altele ;• introducerea unor manipulatoare sau roboți industriali in locurile cu condiții grele de muncă, în condiții de eficiență economică sporită — la „Neferal", „Electroaparataj", „Acumulatorul" ;• introducerea unor tehnologii noi, eficiente, cum ar fi : croirea combinată asistată de calculator — la Combinatul de Industrializare a Lemnului Pipera, metodă în curs da generalizare la „Arta Mobilei", cît si la unele Întreprinderi care nu sint de același profil („Metaloglobus", „Metalurgica" etc.) ; tehnologia de acoperire selectivă aplicată la I.P.R.S. Băneasa, preluată apoi de numeroase unități din cadrul C.I.E.T.C.
Problema care se pune la ora ac

tuală privește preluarea pe scară 
largă și generalizarea in toate uni
tățile Capitalei a celor mai bune 
tehnologii și metode de organizare 
a producției și a muncii care și-au 
dovedit din plin eficiența.

Discuție consemnată de 
loan ERHAN
Gheorghe IONITA

BABAI.Au
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ȘCOALA A EDUCAȚIEI
COMUNISTE, REVOLUȚIONARE

Acționînd în spiritul înaltelor cerințe și răspunderi cu care este învestită de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceausescu, Organizația Pionierilor din țara noastră are ca obiectiv permanent, de importanță majoră, intensificarea activității de educare comunistă, patriotică, revoluționară a copiilor, de formare a idealurilor și convingerilor comuniste, a devotamentului nemărginit față de cauza partidului și a dragostei față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. ctitorul epocii de mărețe Împliniri care ii poartă numele, fată de tovarășa Elena Ceaușescu. a cărei activitate de ’ atentă și permanentă îndrumare a conferit o orientare realistă, modernă învătâmîntului și științei românești. în centrul atenției stau formarea conștiinței socialiste, a personalității omului nou, pătruns de un puternic spirit revoluționar. cu un orizont larg de cunoaștere și o temeinică pregătire multilaterală, care să asigure creșterea unei generații de tineri comuniști. revoluționari, capabili să preia și să ducă mai departe tradițiile revoluționare de muncă și luptă ale poporului nostru. O contribuție esențială în educarea patriotică. revoluționară a purtătorilor cravatei o constituie toți pionierii rei revoluționare a secretarului general Nicolae osebită crete a nlrea sarcinilor școlare și pionierești, contribuției acestora la creșterea permanentă a nivelului calitativ al pregătirii școlare, cultivării interesului pentru cunoașterea și însușirea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. în acest sens, un accent deosebit se pune pe legătura mal strinsă dintre școală și producție.Casa pionierilor și șoimilor patriei din Constanta, ne spune prof. Adrian Velicu, directorul acestei instituții, urmărește, prin activitățile desfășurate în cele 45 de cabinete. . ateliere si laboratoare, prin acțiunile politico-educative de masă, educarea patriotică, revoluționară a copiilor de toate vîrstele. unor întîlniri cu activiști și de stat, cu fruntași in comuniști și uteciști. prin jurnale vorbite, evocări și matinee istorice, concursuri, activități organizate în marile unităti industriale constăntene. pe șantierele de construcții. în muzee, copiii au posibi-

litatea de a cunoaște pe viu prezentul socialist al patriei și al locurilor natale, perspectivele de viitor, deschise în epoca ce poartă numele tovarășului Nicolae Ceaușescu.Pornind de la cunoașterea Înaltului exemplu de muncă și viată, a luptei și operei revoluționare ale secretarului general al partidului, a tezelor, aprecierilor și orientărilor cuprinse în documentele programatice ale Partidului Comunist Român, în expunerile si cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu. copiii — membri ai organizației revoluționare create cu 40 de ani în urmă — cunosc astăzi cu vie și adîncă emoție și recunoștință pagini de eroism si de glorie din marea istorie a neamului. din care o parte a fost scrisă și pe pămintul dintre Dunăre și Mare. „Participind — ne spunea interlocutorul nostru — la finalizarea acțiunilor politico-educative reali-

rilor și șoimilor patriei, sint cuprinși, in prezent. 42 523 de copil, de a căror activitate se ocupă atît profesorii de specialitate, cit și cadre tehnice din întreprinderile industriale cu care casele pionierilor și școlile generale cooperează in această activitate. „Pentru a desfășura o activitate utilă — ne-a precizat tovarășa Crucița Floarea Stoica, președintele Consiliului județean al organizației pionierilor — tematica acestei activități, programată, de regulă, pe o perioadă de 5 ani (și planificată pe trimestre și ani de studiu), are în vedere atit necesitățile economiei naționale, cit' și activitatea didactică propriu-zisă. Caracterul atractiv al acestei forme de pregătire pentru muncă și viață este dat și de faptul că. în programarea temelor de lucru, sînt consultați și copiii, a căror imaginație și fantezie, specifice vîrstei lor. stau, nu o dată, la
DIN AGENDA ACTIVITĂȚILOR PIONIEREȘTI

roșii de pionier studierea de către și școlarii a ope-al partidului, tovarășul Ceaușescu. O atenție dese acordă participării con- tuturor copiilor la îndepli-

zate prin concursuri de mare amploare, cum au fost cele intitulate «Viata și lupta revoluționară ale secretarului general al partidului», «Mărețele ctitorii ale Epocii Nicolae ' Ceaușescu». am reușit ca. alături de școală, să contribuim la educarea în spirit patriotic revoluționar a mii și mii de copii purtători ai cravatelor roșii cu tricolor. Prin teme reluate ciclic, ca «Revoluția științifico-tehnică si implicațiile ei asupra formării conștiinței omului nou», «Univers, materie, viață», «Natura în primejdie» și altele. Casa pionierilor și șoimilor patriei contribuie în mod nemijlocit la formarea concepției științifice despre lume rîndul tinerei generații".Dar acțiuni precum mai sus reprezintă doarpaleta largă de preocupări ale pionierilor. Un domeniu de mare interes în rîndul copiilor este cel al activităților tehnico-aplicative. în care se probează șl se cultivă cunoștințe și deprinderi asimilate în orele de curs, ca și în cele petrecute in casele pionierilor.în județul Mureș, activitatea teh- nico-aplicativă ocupă o pondere însemnată în rîndul celor 86 000 de pionieri și șoimi ai patriei. în cele 2 556 de cercuri tehnico-aplicative și științifice, organizate în școlile generale și in cele 7 case ale pionie-

material ist- si viată încele citate o parte din

în cadrul de partid producție, dezbateri.

în frumoasa lume
a copilăriei

Au grijă de păunii 
care se plimbă in voie 
pe aleile parcului. Au 
grijă de mica lor gră
dină de legume— fie
care parcelă fiind 
strict delimitată prin 
desene, la vedere, 
care arată exact ceea 
ce cuprinde stratul 
respectiv. Au grijă de 
magnolii, de dinii dal- 
mațieni — care le sint 
prieteni —, de avionul 
lor-„școală“, căruia ii 
pun in funcțiune din 
cînd in and un giro- 
far, de ingenioasele 
plase pe care se cață
ră cu grijă in orele de 
sport. Sint atenți la 
culorile florilor, la tot 
ce-i înconjoară... Vin 
de luni de dimineață 
și pleacă simbăta, la 
prinz. Deci au o săp- 
tămină intreagă in 
care li se dispecerea- 
ză timpul așa cum se 
cuvine și dacă nu sint 
la ora de muzică asta 
înseamnă că fac gim
nastică, dacă nu învață 
alfabetul la computer 
(!) probabil'că au lec
ție „deschisă" la cabi
nele 
sint și care îi obișnuiesc 
cu frazele de politețe, 
de adresare ; dacă nu 
urmăresc vreun film 
de desene animate, cu 
siguranță 
colorează, ascultă sau 
spun povești...

o 
de poveste. Și 
deloc mică șansa a- 
cestor copii să desci
freze limbajul com-

telefonice, care 
de-adevăratelea

intr-adevăr,

desenează,Este, 
lume 
nu-i

paterelor înainte de a 
intra in clasa intîi, să 
afle tainele șahului, să 
învețe judo, balet, 
limba engleză, muzi
că și cite și mai cite, 
să-și însușească pen
tru toată viața marea 
lecție a civilizației. 
Pentru că tot ce-i în
conjoară înseamnă cu 
prisosință civilizație, 
modern, o punte sigu
ră spre viitor.

Este vorba de cele
bra grădiniță cu orar 
săptăminal ce aparți
ne întreprinderii, la 
fel de celebră, „Avi
cola" din Bacău : de 
un colectiv coordonat 
de distinsa profesoară 
Elena Plăcintă, de 
strădania ' conducerii 
acestei unități de a 
oferi celor peste 130 
de copii ai lucrători
lor ei tot ce se poate 
privind confortul, edu
cația. Cu alte cuvinte, 
o „zestre" pe care, cu 
siguranță, și-o pot cu 
timpul îmbogăți. Și ar 
trebui pe indelete po
vestit cum arată cla
sele lor ultrafuncțio- 
nale, materialul didac
tic de ultimă oră, sala 
de mese (care inge
nios devine sală de 
spectacol), cum este 
orînduită oricare din
tre încăperile acestui 
minunat locaș de edu
cație, 
Chiar 
sistem de 
răspunsurilor 
(cerculețe roșii 
grafic riguros), 
și sistemul de

de instrucție... 
?i originaiul 

notare a 
bune 

pe un 
chiar 

„sanc-

ționare" (cei de la 
grupa mare, de e- 
xemplu, îmbracă șor- 
țulețele celor mici și 
invers). Nu este deloc 
surprinzător că veniți 
de aici copiii sint, așa 
cum s-a dovedit, prin
tre primii in școli, în 
licee, dintre ei re- 
crutîndu-se membrii 
cercurilor de informa
tică. Se veghează atent 
evoluția fiecăruia, sint 
depistate, încurajate și 
lansate talentele — in 
concursuri, in festi
valuri... O lume de basm, cum spuneam, 
care rămine in sufle
tul oricui o descoperă 
— și merită toate 
laudele cei care ve
ghează ca nici un ele
ment să nu coboare 
standardul atins, dim
potrivă. O lume care, 
fără îndoială, rămine 
in sufletul copiilor, 
cei care învață din 
primii ani să iubească 
frumosul, 
spiritul de competiție, 
disciplina
Toate, cu argumentele 
forte ale civilizației. O lume de poveste care, prin dragostea și 
grija statului nostru, 
aievea, poate fi desco
perită 
cele 
clădiri 
Acolo 
păunii 
stingheriți, iar 
mii și teii, la 
ceasta, cu 
sint in plină floare.

Smaranda 
OȚEANU

adevărul,
•»

riguroasă...

din
frumoase 
Bacăului.

parc

într-una 
mai 

ale 
unde in 
se plimbă ne- 

salci- 
ora a- 

siguranță,

baza includerii în programul cercurilor a unor teme indrăznețe, la a căror realizare participă ei înșiși". Un asemenea mod de lucru a făcut, bunăoară, ca. in ultima perioadă, pionierii și șoimii patriei mureșeni să realizeze o serie de lucrări din domenii prioritare ale economiei, cum sînt electronica și electrotehnica, energetica ș.a„ care au fost a- preciate atît pe plan județean, cit și la expozițiile-concurs republicane de creație și anticipație tehnico-ști- ințifică ..Start' spre viitor". Realizările micilor inventatori și inovatori au făcut obiectul unei expoziții județene retrospective deschisă in foaierul Teatrului Național din Tir- gu Mureș. Intre ele, de o a- tenție aparte se bucură lucrările — deosebite prin ingeniozitatea soluțiilor adoptate — din domeniul economisirii energiei ; machete funcționale pentru utilizarea energiei solare, „centrala eoliană", „uscătoarela de cereale cu energie solară" (o inovație), „bicicleta ergonomică, producătoare de energie electrică", „centrala electrică folosind energia valurilor" etc. Am reținut, de asemenea, un domeniu în care școlarii mureșeni au dobindit. in ultimii ani. o experiență deosebită : cel al construcției de machete de aero și mi- cromodele, a căror finalizare șl „probă de calitate" se verifică, adeseori, în concursurile propriu zise. Un exemplu : în vacanța de primăvară din acest an. cu „aparatele" realizate de ei, pionierii mureșeni au obtinut', atît pe echipe, cît și la individual, locul I pe țară la concursul republican de micromodele organizat la Slănic-Prahova. Totodată. aparatura „creată" de ei în scopuri didactice numără, numai in anul precedent, sute, multe dintre produse fiind premiate la expo- ziția-concurs „Start spre viitor", iar altele, apreciate ca invenții în domeniu. Se remarcă, în această privință. multe școli mureșene. între care amintim școlile generale nr. 3, 5. 7, 8. 9, 11, 16 și 17 din Tirgu Mureș,; nr. 5 din Reghin, nr. 1 și 2 Luduș, nr. 2 din Sighișoara, precum și cele din comunele Grebeniș, Band, Ceuașu de Cîmpie, Crăciunești, Gheorghe Doja, Fîntinele, Singer ș.a.Și tn județul Teleorman au avut loc numeroase manifestări cultural-

educative desfășurate sub semnul celor două mari evenimente politice ale anului : a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperia- listă și Congresul al XIV-lea al partidului. „Aceste manifestări — ne spune tovarășa Maria Miloș, președintele Consiliului județean al organizației pionierilor — s-au constituit într-un vibrant omagiu adus patriei și partidului, secretarului său general. într-o mărturie emoționantă a dragostei copiilor de pe toare meleaguri față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu, pentru grija deosebită pe care o poartă tinerei generații, pentru minunatele condiții de muncă, viață și învățătură ce le-au fost create. Din agenda bogată m-aș referi la ciclurile de acțiuni «Tovarășul Nicolae Ceaușescu — ctitor de țară nouă», «Viața și activitatea revoluționară ale tovarășului Nicolae Ceaușescu — strălucit exemplu de eroism», «De la comuniști învățăm cutezanța», «Tot înainte», «Patrie română, țară de eroi», care au cuprins pionieri de la nivelul tuturor unităților din județ. Sub genericul «Copiii din Cîmpia Soarelui» s-au organizat expoziții de pictură și fotografii, de artă populară și filatelie. La Centrul de creație și cultură socialistă «Cîntarea României» din Alexandria a fost prezentat spectacolul «40 de primăveri», la care și-au dat concursul cele mai bune formații artistice ale pionierilor și șoimilor patriei din județ".Pe baza unui program propriu de măsuri, Casa pionierilor și șoimilor patriei din Alexandria a inițiat numeroase manifestări cultural-educative la care — preciza instituției, profesorul Pascu — au luat parte peste 300 de copii cuprinși în cele 40 de formații ce ființează aici. „Pionierii în Epoca Lumină". „Copilăria, cea mai frumoasă floare", „Mulțumim din partidului" sînt generice ale spectacole în care, prin vers, dii și dans, s-a dat expresie riei copiilor de a crește și a se ca demni cetățeni ai patriei, de a deveni constructori de nădejde ai socialismului și comunismului.La Școala generală nr. 3 din Alexandria — recunoscută pentru rezultatele obținute de elevi la învățătură, la concursurile pe obiecte de studiu, la activitățile cultural-artis- tice din cadrul Festivalului Național „Cîntarea României", ca și la cele sportive desfășurate sub semnul „Daciadei" — profesorii Pompilia Cioc, comandant-instructor al unității de pionieri, și Marin Gamenț, director, ne-au prezentat cîteva acțiuni complexe care s-au bucurat de larga participare a pionierilor și școlarilor : „Mîndria de a fi pionier" „Sîntem copiii Epocii de Aur", „Copilărie — ani de bucurie", între micii artiști s-au numărat cele 24 de formații proprii, care au participat cu bune rezultate la etapa județeană a Festivalului national „Cîntarea României", manifestările constituindu-se și aici într-un imn Închinat copilăriei fericite, într-o țară liberă și prosperă, în care cele mai tinere vlăstare sînt ocrotite cu dragoste, căldură și grijă părintească.

și recunoștinței aceste înflori-de tovarășa

directorul Gheorghe
Lnimă unor melo- bucu- forma

Lucian CR1STEA 
Gheorqhe GIURGIU 
Stan ȘTEFAN

Viitorul începe azi

Comuniștii în avanposturile noului
(Urmare din pag. I)chistării, a stagnărilor de orice fel.Complexitatea proceselor tehnologice, cerințele tot mai ridicate de calitate, caracterul intensiv al producției cer, obligatoriu, sincronizarea tuturor eforturilor la aceste comandamente majore. Cer, înainte de toate, ridicarea actului calitativ al întregii activități politico-organi- zatorice din fiecare loc de muncă. Cind într-o mare uzină — întreprinderea de Utilaj Greu „Progresul" din Brăila, de exemplu — activitatea fiecărui comunist nu este evaluată „în general" (șl sînt încă situații în care se duce „trai liniștit" la „umbra" succeselor generale) ; cînd munca fiecărei organizații de bază de aici care, laolaltă, numără mii de comuniști, este raportată de fiecare dată la calitatea excavatoarelor realizate pentru export ori destinate marilor șantiere ale patriei ; cînd actul de conducere politică este pus față în față cu realitatea din locul unde muncesc și acționează și comuniștii, atunci putem fi încredințați că sînt toate premisele ca actul de conducere politică să se producă reflex și în conștiințe, să se regăsească, corolar firesc, în calitatea tuturor utilajelor ce ies pe poarta uzinei.Lumea în care trăim este una a competiției, nu de puține ori acerbe, a rapidelor progrese, și cu această realitate a timpului său comunistul își potrivește necontenit cadența, are datoria, spre a se constitui în exemplu, să nu piardă nici o clipă pasul.

Dar ii găsim pe comuniști acționînd în primele rînduri nu numai în cadrul organizațiilor de partid, ci in absolut toate organismele de conducere democratică din toate unitățile de creație materială și spirituală. Promovați aici tocmai pentru că au dovedit că pot fi buni specialiști, buni revoluționari. Ridicați pe aceste trepte de responsabilități tocmai pentru a asigura el înșiși sincronizarea de care aminteam : calitatea actului de conducere a producției de bunuri, in condițiile exigențelor etapei actuale, cu calitatea cit mai înaltă a bunurilor realizate. Faptul — o probează din plin realitatea — nu se produce de la sine. Are nevoie mereu de infuzie de gîndire și acțiune proaspete, noi. Are nevoie de spirit revoluționar. Asumindu-și ei înșiși răspunderi în plus — răspunderea infuziei de care vorbeam — precum la întreprinderea de Motoare Electrice Pitești, ca să ne oprim la un exemplu. Loc unde îndemnurile „faceți, tovarăși !“, „descurcați-vă, tovarăși 1“ etc. sint în bună măsură „suplinite" cu așezarea actului de conducere pe criterii științifice. Pe implicarea fiecăruia în găsirea de formule viabile ale manifestării democrației munci- torești-revoluționare și promovarea din plin a inițiativelor creatoare. Pe implicarea a absolut fiecărui cadru de conducere în depășirea dificultăților ce se ivesc, a greului.Și ce-i mai greu decît afirmarea noului, adevăr atit de des invocat de secretarul general al partidului ?

comuniștii învestiți eu răs- în activitatea politico-orga-De Ia punderi nizatorică, în conducerea proceselor tehnologice și a colectivelor de muncă — la comuniștii din locurile hotăritoare ale producției : acolo unde se sfredelește muntele pentru a-i zmulge minereul prețios ori la gura cuptoarelor de fontă sau oțel, acolo unde se clădește plinea ori lumina cărții. Oameni cărora istoria acestui veac le-a conferit pe drept renumele de „sarea pămîntului". Oameni de care depinde, în ultimă instanță, calitatea spre care năzuim, succesul în competiția pentru performanță în care sintem angajați. Competiția intrării României pină . la finele acestui cincinal într-un nou stadiu de dezvoltare. Competiția avansării României in anii mileniului trei spre zorii luminoși ai comunismului.Fiecare etapă de construcție socialistă își are semnele ei distinctive, încercările ei decisive. Prezentul pe care îl trăim — și este
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19,00 Telejurnal
19,20 Agricultura — programe prioritare
19,40 File de glorioasă istorie (color) 

• Permanențe
20,00 Laureațl ai Festivalului național 

„Cîntarea României (color)
20,35 Invățămînt — cercetare — pro

ducție (color) • De la sonda- 
școală la sondele țării

21,00 Film serial (color). „Cel care nu 
dispar-1. Producție a Televiziunii 
bulgare. Premieră pe țară. Cu : 
Eljana Popova, Atanas Atanasov, 
Peter Slabakov, Vera Delceva, 
Anna Petrova, Anton Karastoia- 
nov, Aneta Petrovska. Regia : Ne- 
delcio Cernev. Episodul 4

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

t e a t r

alții, „populația" literară primind în rîndul ei noi și noi exponenți ai forțelor sociale înaintate, progresiste, „oameni noi" ai fiecărei epoci. Omul nou, cel care a polarizat întotdeauna nu numai aspirațiile vagi, dar șl ideologia fiecărei epoci, acela în care s-au sțfîns credințele și speranțele colectivităților istorice într-o lume mai bună, societate mai dreaptă cu cel cinstit și muncitor, acest strălucește ca o stea fixă a literaturii noastre. Desigur, există cazuri de miopie, naturală sau simulată, de orbiri artificiale : cu oricite dioptrii, ochelarii unor re-

De la operele antichității clasice și pînă Ia cele mai recente creații din literaturile moderne, interesul scriitorului pentru relația eroului cu lumea în care se integrează ori de care se detașează rămîne constant. Fie că însumează și ridică la o putere exemplară trăsăturile comunității, fie că li se opune într-o temerară încercare de a institui un nou model de comportament, o nouă civilizație, e- roul este o prezență vie și fascinantă a operei literare, în esență, dincolo de toate diversificările tipologice și mutațiile axiologice pe care evoluția socială și metamorfozele literaturii le-au determinat în destinul erou- ' ceptorl nu deslușesc straiului literar, existența și persistența lui, sub cele mai felurite întruchipări, învin- gind mereu tentativele de a-1 escamota ori face să dispară de pe scena literară, vorbesc de la sine despre ceea ce Marin Preda numea „fatalitatea relației" : implicarea scriitorului în problematica morală șl spirituală a lumii lui, încercarea de a se abstrage de la aceasta ducînd, mai repede sau mai lent, la anemia literaturii pe care o scrie, la o recepție palidă și tot mai improbabilă.„Destinele exemplare luminează drumul umanității" — notează undeva un scriitor ca Dumitru Radu Popescu, sintetizînd lapidar un adevăr fundamental al literaturii. Un adevăr pe care, în ceea ce o privește, literatura română l-a confirmat de la origini și pînă în prezent. Dacă aruncăm o privire oricît de sumară a- supra literaturii româna putem ușor observa că evoluția eroului literar atestă interesul constant al scriitorului pentru figurile dinamice, revoluționare, pentru cei care au însemnat ceva în devenirea patriei, pentru eroii activi, „munciți" de o idee, de un ideal, fră- mîntați de neconcordanța dintre un mod superior de a trăi și degradarea valorilor morale și spirituale ale vremii lor. Pozitivi prin natura luminoasă a idealului ce-i călăuzește, ei sînt incomozi din pricina caracterului excepțional al calităților ideii pe care o întruchipează, a'soluțiilor radicale la care recurg. Haiduci, conducători de oști, domnitori, cărturari, dascăli de țară, medici, ingineri, intelectuali dăruiți profesiunii lor, cu gîndul la binele țării, al semenilor, țărani și muncitori, oameni din toate mediile sociale, ei sint pece- tluiți de un destin comun : de a reprezenta un model de acțiune în numele unei idei și de a determina, astfel, modificarea modului de a trăi și gindi al celor din preajma lor. în timp, galeria lor s-a lărgit necontenit, cei care au urcat pe scena istoriei fiind mereu

într-o echitabilă,om nou
cirea acestor stele, nu străbat distanța pînă la ele și,

guratic orgolios, ci un generos, altruist, mai conștient decît cei dinaintea sa că numai împreună cu ceilalți se poate împlini el însuși. Eroul „exemplar" trăiește, gindește și acționează în mijlocul vieții, ținînd seama de marea diversitate a comportamentelor, a ideilor și viziunilor particulare ce-i mină pe oameni în lupta pentru existență. Noile realități social-istorice, debarasarea ideilor noastre de balastul rigid și dogmatic al viziunilor înguste și preconcepute influențează vizibil noțiunile și conceptele cu care operează literatura. Sub haina acelorași noțiuni descoperim conținuturi noi, progresul ideilor literare fiind. în ultimă instanță, un reflex al înnoirii gîndirii
UMANISMUL
LITERATURII

fiindcă nu le văd, le declară cu aroganță inexistente, însă realitatea literară, lumea romanului contemporan, umanitatea prozei care se scrie azi, nu numai la noi, continuă să propună asemenea eroi distincți, luminoși, fără să fie infailibili și de neatins, „pozitivi", însă nu mai puțin oameni încercați de dileme și îndoieli ce-i fac credibili, verosimili și apropiați ființei gînditoare a oricăruia. Departe de supraoamenii plantați artificial, parțial în numele unei estetici de import, în grădina literaturii române în urmă cu 3—4 decenii, eroii prozei de azi întră într-un dialog firesc, surclasează prin meditație și viață sufletească bogată vidul interior al celor ce i-au precedat în perioada dogmatică. Ei provin din medii diverse și este semnificativ, mai ales, că, mulți dintre ei fiind activiști sociali, revoluționari, comuniști, rămîn oameni ca toți oamenii, animați de voința de a construi, de a făuri valorile unei noi civilizații în condițiile de astăzi, fără a nutri visuri utopice ori idei preconcepute, rupte de realitate. Eroul literar de acest fel și-a reîntors fața către firescul realității și, fiind scos de sub lampa strălucitoare, dar artificială a idealizării forțate, și-a ciștigat credibilitatea, și-a sporit forța de atracție și, ca atare, șansele de a întruni adeziunea largă a masei de cititori. Contemporan cu epoca lui, cu aspirațiile semenilor, nu este un sin-

politice, al lărgirii cadrului ideologic, al îmbogățirii și nuanțării dialectice survenite în dezbaterile de idei actuale. Ne gindim, bunăoară, la conținutul ideii de eroism. într-un sens „clasic", el putea să fie aproape exclusiv apanajul unor „oameni de seamă", definea o distincție strict individuală și. în ultimă instanță, il o- 
punea pe erou masei din care s-a desprins. La rîn- dul lor, aventurierii, marii călători pe oceanele lumii, temerarii singuratici legendari din poveștile și legendele lumii, cei dornici ca prin peripeție șl curaj extravagant să-și facă un „nume" sînt, firește, ființe eroice, dar singulare, cu un scăzut _indice de „sociali- tate". astăzi plicat ției existențial nai din mari opere — care la noi troul, Marea vedem mului suși conținutul noțiunii s-a schimbat. Vorbim întîi de un eroism legat nu de efort, ci de complexitatea muncii. El implică, nici vorbă, temeritate, însă strîns legată de cunoaștere, de știință. Pe de altă parte, este un curaj al faptei care nu detașează și nu separă, ci unește omul de om. Noile conotații ale e- roismului au eliminat ritul de aventură, meritatea aventuristă, esență romantică, a

Cînd însă cîntărim 
eroismul cotidian im- în valorile civiliza- moderne, Și consumul profesio-se pot numi Me- Canalul. Dunăre—Neagră ș.a.m.d. — că înțelesul erois- este altul, că în- conținutul

spi- te- de a-

firmării individualiste orice preț. Eroismul de care vorbim, implicat în marile opere ale realității, degajă viul sentiment al solidari
tății umane, conține fermenții coeziunii sociale, nu separă și nu împarte oamenii în „clase", în chip „segregaționist", ci ii identifică, atașindu-i unii de alții. Vorbim frecvent despre un eroism în trăsăturile insului care printr-un gest șim mai mult virtute colectivă înflorită pe un trunchi puternic. E- roismul tinde, așadar, să-și estompeze funcția indivi- dualizant-„egoistă“, precum și, din această cauză, trufia ori aroganța eroismului „clasic", de tipul, bunăoară, al cavalerismului medieval, al romantismului pionierilor civilizației. Vrem să spunem, în fine, că eroismul ființelor fenomenale începe să cedeze pasul în favoarea operei eroice colective, „cazurile" eroice se topesc în construcții de amploare, cu sute și mii de autori. Revoluția. într-unul din efectele ei cele mai profunde, a făcut ca „omul de rînd" să-l simtă în el însuși pe „omul de seamă" și, înlăturînd șansa, ereditatea ori „conjuncția aștrilor", a oferit tuturor șansa realizării în lumina unor mari idealuri : libertate, dreptate, egalitate, afirmare deplină prin muncă, știință, conștiința de sine. Muncitorii, țăranii, „oamenii de rînd" au venit pe scena istoriei crezînd cu toată ființa lor în forța transformatoare a acestor idei. Aceștia sint, în literatură, ca și în viață, comuniștii, oamenii înaintați, cinstiți, oamenii datoriei, purtătorii noului conținut și sens al eroismului. Un eroism care unește oamenii, îi structurează într-un organism social armonios, îndepărtîndu-se de „segregația" vechilor tipuri de „eroisme". Ceea ce a cîș- tigat noul erou literar într-o evoluție deloc scutită de contradicții provine din dobîndirea unei mai clare conștiințe a finalității actelor omenești, dintr-o mai suplă, elastică înțelegere a relațiilor eroului cu obiectul muncii și acțiunii sale. Numeroase romane politice actuale se fac ecoul acestor modificări semnificative din statutul eroismului și al eroului, adîncind viziunea umanistă caracteristică unei literaturi care, de la origini și pînă în prezent, a situat in centrul preocupărilor creatoare omul și lumea căreia el îi aparține. „Destinele exemplare" din operele contemporane, eroii autentici, oamenii noi ce populează filele cărților de azi aduc o mărturie convingătoare despre drumul eroic al umanității românești sub lumina idealului comunist.

colectiv, iar eroului, ale se distinge eroic deslu- ca oricind o

C. STANESCU

Cînd critica e concretă,
rezultatele nu se lasă așteptateîn urmă cu un an publicam în ziarul nostru articolul „în reflectorul brigăzii artistice". în care relatam despre eficienta acestui gen .artistic în procesul educativ. între altele, apreciabil era faptul că de cîțiva ani de zile, în județ, tematica unor brigăzi artistice este subsumată unei singure idei cu nuanță imperativă, „stop risipei !“. în ciuda aparentei restrîngeri tematice, subiectele abordate sînt multiple, dată fiind diversitatea modurilor tare a risipei. Alături educativă a brigăzilor contribuție meritorie direcție o aduc și gazetele satirice.Se impune aici să facem o precizare. în vederea impulsionării acestor forme ale muncii politice de masă, secția de propagandă a comitetului județean de partid a elaborat un regulament al concursului județean al gazetelor de perete si satirice ale organizațiilor de partid, de sindicat si U.T.C.. concurs care. în acest an a ajuns la cea de-a 17-a ediție. El urmărește activizarea muncii politice de masă desfășurată de organele și organizațiile de partid, de masă și obștești.‘dinamizarea eforturilor oamenilor muncii in vederea înfăptuirii hotărîrilor de partid si de stat, declanșarea unui spirit de competiție în vederea realizării obiectivelor si sarcinilor fiecărei perioade. Aceste forme de activitate contribuie la întărirea ordinii si disciplinei, la combaterea neajunsurilor, a actelor de încălcare a principiilor si normelor eticii si echității socialiste, a legilor țării, iar prin mesajul transmis creează convingeri si sentimente durabile. atitudini înaintate, toate acestea regăsindu-se intr-o eficientă sporită în plan economic si social.în documentarea noastră ne-am oprit in două mari si cunoscute întreprinderi constructoare de mașini sibiene : întreprinderea Mecanică Mirșa si „Independenta" Sibiu.Eficiența începe de la actualitatea Si concretetea tematică. Așadar, cum se culege informația ?— în întreprinderea noastră ființează de mai multi ani un cerc de caricaturisti — ne spune Cornel Roman, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea Mecanică Mirșa. Sursele documentării noastre sînt : referatele Si dezbaterile din adunările de partid, de grupă sindicală.

de manifes- de acțiunea artistice, o în aceeași

De ase- sînt ceeacomisia de disciplină, menea, membrii cercului repartizați pe două-trei secții, ce oferă o cunoaștere în detaliu astărilor de lucruri din întrenrindere. Aspectele negative semnalate devin obiect al satirei. Preocuparea noastră este ca răstimpul dintre semnalarea unei nereguli si expresia sa plastică să fie cit mai scurt. Operativitatea cu care intervenim reprezintă condiția succesului. Aspectele surprinse le afișăm în toate secțiile. Prin aceasta, alte potențiale fapte similare sint preîntimpinate.Iată o sumară galerie de portrete Si atitudini desprinse în raidul nos-
Gazetele satirice 
din întreprinderi 

sibiene în sprijinul 
producției

tru prin uzină, care, desigur, nu caracterizează colectivul de aici, ci exprimă gradul de răspundere și exigență cu care sînt privite orice abateri : sustrageri din avutul obștesc, manifestări huliganice, pseudoinven- țiile unui stagiar, ploconul ca „argument" și mobil al aprovizionării, candidați la concursul de tristă glorie „Cel mai frumos... rebut", relațiile neprincipiale ca suport al incompetenței etc. Aceluiași scop îi este alăturată cu succes și fotografia, care — prin instantaneele surprinse «— „vorbește" de la sine despre metehne, obiceiuri, atitudini. Ideea plastică, un acut spirit de observație, stilul lapidar, concretetea persoanei și a faptei sale îndeamnă la reflecție, meditație și, în final, la atitudini în concordanță cu scopul urmărit.La întreprinderea „Independența", gazetele satirice dezvăluie în plan antitetic diferite situații sau aspecte de ordin etic, profesional, moral. Spre exemplu, un aspect de risipă este asociat. în plan paralel, cu echivalentul său de bună gospodărire și economie de materii prime și materiale. Alternanta în prezentare oferă o soluție și, prin aceasta, o alegere motivată, în cunoștință de cauză.

— Obișnuim, de asemenea, ne spune Gheorghe Vulcu, secretar adjunct cu probleme de propagandă în comitetul de partid pe întreprindere, să alăturăm *la obiectul criticii și răspunsul organizației de partid sau al celei sindicale, răspuns ce cuprinde măsuri concrete menite să elimine neajunsurile semnalate.Și aici, diversitatea aspectelor surprinse este accentuată : de la autori de invenții și inovații la autori de... motivații ; de la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu la practici de tărăgănare a realizării celor stabilite ; pe aceeași filă sînt prezentate. într-o suită de ipostaze, oameni și produse cu care 'ne mîn- drim și, opuși acestora, oameni care mimează munca și infirmă calitatea. Tot aici, un afiș cu absențele nemotivate, ținut la zi, pe fiecare atelier și secție și care nominalizează pierderile pentru întreprindere și pierderile proprii ale angajatului, a contribuit la întărirea disciplinei în muncă, la îmbunătățirea indicelui de utilizare a fondului de timp.Natural, eficiența gazetelor satirice presupune ca acestea să se bucure de o audiență largă, fapt ce poate fi realizat printr-o continuă perfecționare a expresiei grafice și a conținutului exprimat. în acest scop, în județ se organizează frecvent schimburi de experiență (recent au avut loc astfel de schimburi la Sibiu șl Mediaș, pe profiluri ale industriei constructoare de mașini si ale industriei ușoare). De asemenea, pe lingă Centrul de creație si cultură „Cinta- rea României" al sindicatelor din Sibiu ființează, un puternic club al epigramiștilor. cu publicații proprii. Duelurile epigramistice. întîlnirile cu revista „Urzica", organizarea de expoziții de caricaturi si epigrame, cu etape pe întreprindere, orașe, municipii. județ, participarea la concursurile interjudețene de satiră și umor, întîlnirile cu responsabilii cercurilor . de caricaturiști din celelalte întreprinderi sînt doar cîteva din formele care contribuie la îmbunătățirea forței de expresie artistică a gazetelor satirice, la ridicarea spiritului exigent, a combativității muncitorești față de neajunsuri.
Ion ONUG NEMEȘcorespondentul „Scînteii"

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

nauților, 11 12 04) : Motanul Încălțat
— 10; Cartea cu jucării — 15
• Circul București (10 41 95): Vede
tele Circului din Varșovia — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Ana-Lia (premieră) — 19

Grădina Icoanei, 11 95 44) x Hamlet
— 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) x 
Bărbatul șl... femeile — 19
• Teatrul „Nottara** (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 18; 
(sala Studio) : Dansul morții — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pescărușul — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se** (sala Victoria, 50 58 65) : Concert 
de jaz prezentat de formația „Sprinx" 
(R.F. Germania) — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** (13 13 00) : Spectacol folcloric 
extraordinar — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la Teatrul de comedie) : Cum se cu
ceresc femeile — 18
• Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) : 
Romanțioșii — 9; Pinocchio — 18
• Teatrul „Țăndărică** (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-Ali — 15; (sala Cosmo-

15; 17; 19 
VICTORIA
15: 17; 19

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Giselle. Spectacol prezentat 
de Teatrul „Fantasio** — Constanța 
— 18
• Filarmonica ,.George Enescu* 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice**. Cristina-Laura Con- 
stantinescu — vioară. La pian : Doina 
Dacian — 17,30; (Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mihai Bre- 
diceanu. Solist : Valeriu Rogacev
— 19
• Opera Română (13 18 57) x Tosca
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Tine
rețea unui vis — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala

cinemaîn care comunistul tradiție, să afirme sa putere de a — se cheamă dez- a societății româ-chemat, prin faptă uriașa și a fi urmat voltarea intensivă nești, căreia Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român îi va deschide noi și luminoase perspective de progres. Dezvoltare în a cărei realizare fiecare comunist are îndatorirea de a fi nucleu de forță înnoitoare și acțiune, capabil să pună în mișcare uriașele forțe înnoitoare ale societății românești.
Iile TANASACHE

• Maria șl marea : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• o vară cu
(17 55 46) — 9; 11
MOS (27 54 95) —...............................
• Zborul porumbeilor („Zilele filmu
lui indian") : STUDIO (59 53 15) — 9; 
11,45: 14,30: 17,15; 20
• Expediția : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19

Mara : GIULEȘTI 
13; 15; 17; 19, COS- 

9; 11; 13; 15; 17; 19
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COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)intensifice în continuare colaborarea reciprocă. S-a convenit, totodată, să fie extinse legăturile de colaborare și contactele bilaterale la nivel guvernamental, parlamentar, între ministerele de externe, organele și instituțiile din domeniul învățămîntu- lui, științei, culturii, organizațiilor de masă și obștești, în scopul unei mai aprofundate cunoașteri reciproce și al întăririi prieteniei și conlucrării româno-mozambicane.

IIIn cadrul schimbului de păreri privind aspectele fundamentale ale situației internaționale, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Joaquim Alberto Chissano au constatat cu satisfacție identitatea sau marea apropiere a punctelor de vedere ale României și Mozambicului în aprecierea evoluției situației pe plan mondial, a căilor de soluționare a problemelor cu care se confruntă omenirea.Președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Joaquim Alberto Chissano au apreciat că una din problemele fundamentale ale epocii noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor și trecerea hotărîtă la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, apărarea dreptului suprem al popoarelor la viață, la pace, la existență liberă și independentă.Apreciind că realizarea unor înțelegeri în domeniul reducerii armamentelor și cu privire la soluționarea unor conflicte oferă omenirii speranțe cu privire la posibilitatea eliminării războiului din viața internațională și asigurarea unei păci trainice, conducătorii de partid și de stat ai celor două țări au subliniat că aceasta impune acțiunea unită a tuturor popoarelor pentru o politică nouă, democratică, de pace și dezarmare care să permită participarea tuturor statelor, indiferent de mărime și orînduire socială, la soluționarea problemelor internaționale.Președintele României șl președintele Mozambicului au apreciat pozitiv eforturile care se depun in scopul eliberării lumii de armele nucleare și alte tipuri de arme de distrugere în masă. în același timp, au constatat cu îngrijorare că situația internațională se menține complexă și gravă.Conducătorii celor două țări consideră că trebuie să se treacă nein- tîrziat și cu fermitate la eliminarea concomitent cu armele nucleare și a armelor chimice, la lichidarea tuturor armelor de distrugere in masă, subliniind că măsurile de dezarmare trebuie privite in mod unitar, ca părți ale unui ansamblu de acțiuni menite să asigure pacea și secu- ■itatea egală a tuturor statelor.De asemenea, este necesar ca toate statele să renunțe la modernizarea și perfecționarea armelor nucleare, la experiențele nucleare, și să folosească spațiul cosmic numai in scopuri pașnice ca bun al întregii omeniri. In același timp, trebuie să se acționeze pentru reducerea substanțială a armelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare, pentru desființarea bazelor militare și retragerea trupelor străine de pe teritoriul altor state, ur- mînd ca sumele ce devin disponibile să fie folosite atit în țările respective pentru soluționarea unor probleme sociale grave, cit și pentru ajutorarea statelor în curs de dezvoltare.Analizînd situația din Europa, președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii Populare Mozambic au relevat că interesele tuturor statelor europene impun eforturi conjugate pentru realizarea unei Europe uniie a națiunilor independente și libere. S-a subliniat necesitatea dezvoltării unei largi colaborări economice, tehnico- științifice și culturale, precum și in alte domenii între toate popoarele europene, pe baza principiilor egalității și respectului reciproc, al independenței și suveranității, care, în condițiile respectării diversității orinduirilor sociale, să asigure progresul economic și social al tuturor statelor de pe continent, fără nici un amestec în treburile interne.Președinții celor două state s-au pronunțat pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii, colaborării și bunei vecinătăți, liberă de arme nucleare și chimice, fără
MUREȘ : Sporuri 

de producțieîn industria județului Mureș, preocuparea statornică pentru funcționarea cu înalt randament a utilajelor și instalațiilor și creșterea pe această bază a productivității muncii s-a concretizat in obținerea unor importante sporuri de producție. Astfel, în perioada care a trecut din acest an au fost realizate, în plus, față de sarcinile de plan, produse ale industriei electrotehnice în valoare de 46,7 milioane lei, 43 mașini automate de țesut, 12 580 tone amoniac de sinteză, 28 848 tone îngrășăminte cu azot, fosfor și potasiu, 66 000 metri pătrați geamuri trase și laminate, 2 248 metri cubi prefabricate din, beton armat, 67 000 metri pătrați furnire estetice, confecții textile și din înlocuitori în valoare de 6.7 milioane lei, precum și însemnate cantități de ceramică de menaj, cherestea, antidăunători, remorci și alte produse utile economiei naționale. De remarcat că aceste sporuri de producție au fost realizate in condițiile in care, în perioada menționată, energeticie- nii mureșeni au pulsat suplimentar in sistemul energetic național 115 milioane kWh energie electrică. (Gheorghe Giurgiu).
PRAHOVA: Cărbune 

peste prevederiHotăriți să răspundă prin semnificative fapte de muncă vibrantelor chemări adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a da țării cit mai mult cărbune, colectivul de oameni ai muncii de la Mina Filipeștii de Pădure raportează depășirea sarcinilor de plan pe perioada care a trecut din acest an. Sporul de producție obținut de minerii prahoveni, care se va majora pină la 23 August cu încă 1 500 tone, se datorează, cum ne-a precizat directorul unității, inginerul Vasile Tudor, întăririi ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă și creșterii productivității muncii. (Ioan Marinescu). 

trupe și baze militare străine și au exprimat sprijinul pentru crearea unor astfel de zone în centrul și nordul Europei, precum și in alte regiuni ale lumii. A fost subliniată importanța inițiativei României privind organizarea, in cel mai scurt timp, a Conferinței la nivel inalt a țărilor balcanice, la București, care să dea noi dimensiuni întăririi încrederii și cooperării în această zonă.Examinînd situația de pe continentul african, președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii Populare Mozambic au evidențiat progresele realizate de popoarele africane in lupta lor pentru libertate și independență națională, pentru dezvoltarea economică și socială, pentru întărirea cooperării și unității lor de acțiune pe plan african și mondial.Au fost subliniate rolul important pe care îl are Organizația Unității Africane in promovarea și intensificarea conlucrării intre statele continentului și contribuția însemnată a acestei organizații la soluționarea problemelor care confruntă diferite zone din Africa.Cu privire la evoluția situației din Africa australă, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Joaquim Alberto Chissano au apreciat pozitiv acordurile încheiate sub egida Organizației Națiunilor Unite in decembrie 1988 și au exprimat speranța că se va realiza hotărîrea O.N.U. privind asigurarea adevăratei independențe a Namibiei, în conformitate cu interesele legitime ale poporului namibian.Au fost condamnate cu hotărire politica rasistă de apartheid, precum și acțiunile represive ale autorităților din Africa de Sud împotriva populației de culoare din această țară, cerîndu-se încetarea definitivă a acestora, precum și a actelor de agresiune, diversiune și destabilizare împotriva statelor africane din prima linie și a altor țări vecine.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Joaquim Alberto Chissano s-au pronunțat cu hotărire pentru soluționarea stărilor de încordare din diferite zone ale lumii pe cale pașnică, pentru trecerea la lichidarea conflictelor din Orientul Mijlociu, Africa, Asia și America Centrală.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Joaquim Alberto Chissano au reafirmat hotărîrea lor de a acționa în strînsă unitate cu toate țările în curs de dezvoltare pentru înfăptuirea obiectivelor de lichidare a subdezvoltării, de progres economic și social al fiecărei națiuni, de realizare a unor relații noi de colaborare economică, bazate pe principiile echității și egalității, a unei noi ordini economice mondiale.Convinși că menținerea împărțirii lumii în țări bogate și sărace nu va face decît să ducă la încordarea relațiilor internaționale, șă aducă daune grave tuturor statelor lumii, președinții celor două țări s-au pronunțat pentru organizarea unei Conferințe internaționale sub egida O.N.U., la care să participe, cu drepturi egale, atit țările in curs de dezvoltare, cit și cele dezvoltate, în vederea soluționării problemei datoriei externe și a celorlalte probleme cu care sint confruntate statele in curs de dezvoltare.Președinții celor două țări au relevat importanța și s-au pronunțat pentru întărirea solidarității și conlucrării țărilor în curs de dezvoltare, pentru organizarea unei conferințe la nivel înalt a acestor state, care
Telegramă de la bordul avionului prezidențial

Iubite tovarășe și frate NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPărăsind Republica Socialistă România, aș dori să exprim, în numele meu personal și al delegației care mă însoțește, profunda noastră recunoștință pentru primirea frățească și caldă de care ne-am bucurat din partea poporului român, a partidului și a guvernului, din momentul sosirii noastre in frumosul oraș București.Vă rog să primiți, tovarășe președinte, sincerele noastre urări de multă sănătate, prosperitate și toate cele bune pentru dumneavoastră și pentru întregul popor român.Cu salutări revoluționare,Lupta continuă 1
JOAQUIM ALBERTO CHISSANO

Președintele Partidului FRELIMO, 
Președintele Republicii Populare Mozambic

Condiții bune de odihnă, pe litoral

în aceste zile, în frumoasele stațiuni ale Litoralului românesc al Mării Negre sosesc tot mai mulți turiști din țară și de peste hotare, pentru a petrece un sejur de neuitat. Durata sejurului este la alegerea fiecărui solicitant, de la 3—4 zile pină la 12 zile sau mai mult. Important de reținut este faptul că, în această perioadă, se aplică tarife reduse. Se pot face,
vremea

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 25 mai, ora 20 — 28 mai, ora 20. 
în țară : Vremea va continua să se în
călzească treptat. Cerul va fl variabil, 
mai mult noros In nord-vestul țării spre 
sfîrșitul intervalului, unde, pe alocuri, 
va ploua. în rest, ploi izolate. Vint slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini

să stabilească măsuri concrete de Întărire a colaborării dintre ele, să elaboreze o strategie comună in negocierile cu țările dezvoltate.Cele două părți au subliniat Însemnătatea mișcării țărilor nealiniate și au exprimat speranța că reuniunea la cel mai inalt nivel, ce urmează să aibă loc în acest an la Belgrad va marca un nou moment în creșterea unității și capacității de acțiune a mișcării de nealiniere.Cele două părți s-au pronunțat pentru intensificarea eforturilor în cadrul O.N.U. și al altor organizații internaționale în lupta pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă omenirea, pentru lichidarea subdezvoltării și a datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare și pentru crearea unui sistem de securitate economică internațională.Președinții celor două țări au relevat însemnătatea și necesitatea întăririi colaborării tuturor țărilor mici și mijlocii, a participării lor active, pe bază de egalitate, la soluționarea tuturor problemelor internaționale.S-a convenit să se acționeze, în continuare, pentru întărirea colaborării româno-mozambicane, pentru intensificarea contactelor și a schimburilor de vederi în problemele majore ale vieții internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Joaquim Alberto Chissano și-au- exprimat deplina satisfacție față de rezultatele vizitei, convorbirilor rodnice purtate și înțelegerilor convenite, care se înscriu ca o contribuție de seamă la dezvoltarea și adîncirea, în continuare, a relațiilor de prietenie șl solidaritate dintre P.C.R. și Partidul FRELIMO, de colaborare și cooperare bilaterală și multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mozambic, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Președintele Republicii Populare Mozambic și delegația care l-a însoțit au vizitat obiective economice și social-culturale din municipiul București și au luat cunoștință cu deosebit interes de realizările poporului român în construcția socialismului în Republica Socialistă România.înaltul oaspete mozambican și delegația care l-a însoțit s-au bucurat pretutindeni de o primire caldă, expresie a sentimentelor de stimă, prietenie și solidaritate militantă pe care le nutresc reciproc partidele și popoarele din cele două țări.Președintele Joaquim Alberto Chissano a exprimat, în numele său personal și al delegației care l-a însoțit, calde mulțumiri și profunda recunoștință secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și poporului român prieten, pentru primirea caldă și ospitalitatea de care s-au bucurat în timpul vizitei, expresie a sentimentelor de prietenie, stimă și solidaritate ce există între cele două partide, țări și popoare.Tovarășul Joaquim Alberto Chis- sa'no, președintele partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, invitația de a efectua, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie în Republica Populară Mozambic. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmind a fi stabilită ulterior pe cale diplorhatică.
București, 24 mai, 1989.

de asemenea, excursii cu trenul pe litoral. Oaspeții beneficiază de numeroase posibilități de agrement și petrecere plăcută a timpului liber. Se organizează vizite in Delta Dunării și călătorii cu vaporul pe Canalul Dunăre — Marea Neagră.Biletele se pot obține de la a- gențiile oficiilor județene de turism și ale I.T.H.R. București, precum și de la comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.
me vor fi cuprinse, în general, între 4 
și 14 grade, iar cele maxime între 17 
și 27 de grade, local mai ridicate în ulti
mele zile în sud și sud-vest. Diminea
ța condiții de ceață, pe alocuri, în ves
tul șl centrul țării. în București : Vre
mea va continuă să se încălzească trep
tat. Cerul va fi variabil. Condiții reduse 
de ploaie în prima după-amiază. Vint 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 9 șl 13 
grade, Iar cele maxime între 24 și 28 
de grade.

Domnului RICHARD VON WEIZSĂCKER
Președintele Republicii Federale Germania BONNCu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Federale Germania vă adresez cordiale felicitări.îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania vor cunoaște și în viitor o evoluție pozitivă, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii in Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Pentru asigurarea păcii în lume, 

glasul ferm al poporului român:

Un NU hotărît modernizării 
armelor nucleare!

Apeluri adresate de organizații de masă 

și obștești din România inminate ambasadelor 

unor țări membre ale N.A.T.O.în cursul zilei de miercuri, delegații reprezentind organizații de masă și obștești din țara noastră au înmînat, la ambasadele de la București ale unor țări membre ale N.A.T.O., apeluri în care se dă expresie dorinței de pace, înțelegere și colaborare a poporului român, hotăririi sale de a acționa in strînsă conlucrare cu toate popoarele lumii, pentru eliminarea pericolului de război, pentru respectarea dreptului suprem al oamenilor la viață, la existență liberă și demnă.Reliefind profunda îngrijorare a cetățenilor României socialiste față de intenția de a se discuta la apropiata sesiune la nivel inalt a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord probleme legate de modernizarea rachetelor cu rază scurtă de acțiune, apelurile evidențiază că această măsură este contrară intereselor și speranțelor popoarelor de pe continentul european, securității lor, creind o forță nucleară suplimentară, generatoare de serioase pericole pentru procesul dezarmării, pentru pacea lumii, pentru însăși existența vieții pe planeta noastră.în spiritul politicii de pace, prietenie și colaborare rodnică între națiuni promovată consecvent de România, al strălucitelor demersuri și inițiative ale președintelui Nicolae Ceaușescu privind necesitatea opririi cursei înarmărilor și înfăptuirii dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, apelurile subliniază cerința exprimată de cele mai largi categorii de oameni ai muncii din patria noastră, de întregul popor român, ca guvernele țărilor membre ale N.A.T.O. să dea dovadă de realism, de luciditate politică, renunțind la proiectele de modernizare și dezvoltare a armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, să inițieze negocieri în vederea reducerii și eliminării tuturor armelor nucleare, singura cale pentru asi
Cu privire la rezultatele ședinței Consiliului Militar 
al Forțelor Armate Unite ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșoviaîn perioada 22—24 mai 1989, în capitala Republicii Democrate Germane, orașul Berlin, a avut loc, sub președinția comandantului-șef al Forțelor Armate Unite, general de armată P.G. Lușev, ședința ordinară a Consiliului militar al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la-. Varșovia.La lucrările acesteia au luat parte membrii Consiliului militar, reprezentanți ai ministerelor apărării ale statelor membre ale Organizației Tratatului de la Varșovia, precum

între țările balcaniceLa București s-au încheiat, miercuri, lucrările reuniunii balcanice la nivel de experți consacrat^ examinării unor măsuri vizînd întărirea încrederii și securității între țările balcanice.Timp de două zile, delegați din Albania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și România au efectuat un schimb util și constructiv de opinii vizind definirea unor căi și modalități practice de intensificare a cooperării în Balcani, de natură să conducă la o mai mare apropiere între țările acestei regiuni, la întărirea încrederii reciproce și securității în regiune, ca o contribuție la promovarea păcii și înțelegerii în Europa și în lume.în cadrul dezbaterilor s-a evidențiat dorința comună de a dezvolta conlucrarea pe baze bi și multila
Cronica zileiLa Ambasada Libanului din București a avut loc, miercuri, prezentarea de condoleanțe in legătură cu încetarea din viață a lui Hassan Khaled, muftiul Republicii Libaneze, șeful spiritual al comunității musulmane sunite din această țară.Condoleanțele au fost prezentate de imamul cultului musulman din București, Osman Azis, de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Departamentului Cultelor.Cei prezenți au păstrat un moment de reculegere și au semnat în cartea de condoleanțe.

★La Muzeul satului și de artă populară din Capitală a fost deschisă, miercuri, expoziția „Poporul cedrului" din Canada. Colecția etnografică prezentată reunește piese, obținute prin prelucrarea lemnului de cedru — de la obiecte de uz comun la cele de ceremonie —, expresii ale tradițiilor artistice și obiceiurilor populare locale. Expoziția, care se înscrie în cadrul relațiilor de colaborare culturală româno-canadie- 

gurarea păcii, libertății și independenței, progresului și bunăstării fiecărei națiuni.La ambasadele Franței, Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, Canadei și Turciei au fost inminate apelurile Comitetului Național Român „Oamenii de Știință și Pacea", Comisiei pentru politică externă și cooperare economică internațională și Comisiei pentru probleme de apărare ale Marii Adunări Naționale, Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, Uniunii Scriitorilor, Uniunii Arhitecți- lor, Uniunii Societăților Științifice ale Cadrelor Didactice, Uniunii Societăților de Științe Medicale, Comitetului Român al Foștilor Luptători și Veteranilor de Război împotriva Fascismului, Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Asociației Juriștilor.Delegațiile Uniunii Scriitorilor, Uniunii Arhitecților, Uniunii Societăților Științifice ale Cadrelor Didactice, Uniunii Societăților de Științe Medicale, Comitetului Român al Foștilor Luptători și Veteranilor de Război împotriva Fascismului, Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Asociației Juriștilor au înmînat, în aceeași zi, apeluri la ambasadele Greciei și Spaniei.Au înmînat, de asemenea, apeluri la ambasadele din București ale țărilor membre ale N.A.T.O. reprezentanți ai unor culte din țara noastră.Organizațiile de masă și obștești, precum și cultele din România au adresat, totodată, apeluri guvernelor Portugaliei, Danemarcei, Islan- dei, Luxemburgului, Norvegiei și Belgiei. (Agerpres)

și persoane cu funcții de răspundere din organele de conducere ale Forțelor Armate Unite.Consiliul militar a examinat unele probleme ale activității Forțelor Armate Unite, pornind de la orientarea defensivă a doctrinei militare a statelor participante Ia Tratatul de la Varșovia și a doctrinelor militare naționale.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru și s-a caracterizat prin spirit de prietenie și colaborare tovărășească.

terale, pentru a conferi o nouă dimensiune cooperării, înțelegerii și bunei vecinătăți în Balcani, pentru a realiza în această parte a continentului o zonă fără arme nucleare și chimice, fără baze militare și trupe străine, o zonă a colaborării pașnice intre națiuni egale.Reuniunea a marcat, prin dorința comună de a dialoga, prin caracterul deschis și pozitiv al dezbaterilor, un progres pe linia eforturilor susținute ale țărilor balcanice îndreptate spre instaurarea în această regiune a unei zone a prieteniei, încrederii reciproce, colaborării și bunei vecinătăți.La încheierea reuniunii, delegațiile participante au fost primite de loan Totu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România.

ne, a mal fost prezentată la Ploiești, Galați, Brăila, urmind a fi itinerată și in alte orașe ale țării.La festivitatea de deschidere au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Saul Grey, ambasadorul Canadei la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.
★La bibliotecă filialei din Cluj-Na- poca a Academiei Republicii Socialiste România s-a deschis o expoziție de carte a Editurii Academiei de Științe din R. f*t Bulgaria. La festivitate au fost prezenți oameni de știință, cultură și artă clujeni și reprezentanți ai editurii bulgare. Expoziția cuprinde cărți de filozofie, științe economice, istorie, filologie, artă, etnografie, științe exacte, cataloage ale editurii și reviste de specialitate. (Agerpres)

ZIUA NAȚIONALA A REGATULUI hașemit

AL IORDANIEI

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al IordanieiZiua națională a Regatului Hașemit al Iordaniei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, iar poporului iordanian prosperitate și pace.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta pe mai departe, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 43 de ani de Ia proclamarea independentei Iordaniei. Dacă in urmă cu doar cîteva decenii această țară din extremitatea sud-vestică a Asiei mai era colindată de beduinii deșertului, astăzi Iordania este un șantier deschis viitorului. Localități ce păreau îngropate in nisipul istoriei se trezesc la viață, exemplul cel mai elocvent în acest sens fiind însăși capitala țării, Amman. Cu 43 de ani în urmă unul din orașele mai puțin dezvoltate ale Orientului Mijlociu, Ammanul se înfățișează astăzi privirilor ca o capitală modernă, în plină expansiune, aceeași dinamică transformare inregistrînd și alte localități ale țării. La Akkaba, Zarka sau Irbid s-au înălțat în anii din urmă o serie de obiective industriale, profilate pe valorificarea principalelor bogății naturale, în primul rînd a fosfaților (locul al treilea în lume, după Maroc și S.U.A.), rezervele ridicindu-se la peste 1,5 miliarde tone. Cel mai important obiectiv legat de valorificarea acestei imense bogății a subsolului iordanian este uzina de îngrășăminte minerale de la Akkaba, căreia ii revine un rol important în obținerea veniturilor valutare ale țării.Realizări notabile au fost obținute, de asemenea, și în celelalte domenii ale economiei naționale. O atenție deosebită se acordă agriculturii, eforturile concentrindu-se spre extinderea suprafețelor Irigate, prin construirea de baraje și canale în Valea Iordanului, regiune unde trăiește marea majori-
★Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Hașemit al Iordaniei, miercuri a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această

ZIUA NAȚIONALĂ A ARGENTINEI

Domnului RAUL RICARDO ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentiniene BUENOS AIRESîn numele poporului român șl al meu personal, Îmi este plăcut să vă adresez, cu prilejul Zilei naționale a Republicii Argentina, sincere felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului argentinian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul argentinian celebrează la 25 mai Ziua independenței, evo- cind momentul istoric petrecut cu 179 de ani in urmă. cind. la Buenos Aires, în sala de festivități a unei clădiri ce se mai păstrează și astăzi, a fost ales guvernul provizoriu al provinciei Rio de la Plata, marcîndu-se astfel ruptura cu vechiul regim colonial spaniol și începerea procesului de emancipare politică și economică. Șase ani mai tîrziu, Congresul de la Tucuman declara independente „Provinciile Unite din Rio de la Plata", iar în 1826 noul stat constituit devenea Republica Federală Argentina.Cunoscută vreme îndelungată ca una dintre cele mai mari producătoare de alimente ale lumii, datorită condițiilor de climă, ca și varietății și fertilității solului, Argentina este, in același timp, una dintre țările latino-americane care a reușit să înregistreze progrese remarcabile pe calea edificării unei economii moderne, diversificate. Dezvoltarea pe care a cunoscut-o industria prelucrătoare a acestei țări — îndeosebi în ramuri ca siderurgia, petrochimia, industria automobilistică, cea constructoare de avioane, electrotehnică și electronică — a atins nivelul care-I permite să valorifice, in condițiile cerute astăzi, marile resurse naturale de care dispune. Tocmai de la această premisă favorabilă por
ACTUALITATEA SPORTIVA

ÎN FINALA „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI"

Steaua — A. C.Steaua a ajuns in finala C.C.E., ceea ce desigur reprezintă un merit. Ea a întrecut net echipe cu renume pe continentul nostru, din țări reputate în fotbalul internațional, cum sint campioanele Cehoslovaciei — Sparta Praga ; U.R.S.S. — Spartak Moscova ; Suediei — I.F.K. Giite- borg ; Turciei — Galatasaray. în finala prestigioasei competiții, Steaua a intilnit una dintre cele mai valoroase formații, cuprinzind, alături de mulți internaționali italieni, pe cei mai buni trei jucători din Europa
★

SCRIMA, Proba Individuală de spadă din cadrul campionatelor republicane de scrimă, ce se desfășoară la Satu Mare, a fost cîștigată de Felix Nicolae (Steaua), care l-a întrecut în finală cu 10—7 pe Ion Popa (Mecanica Bistrița).
TENIS. Organizatorii Campionatelor internaționale de tenis »ale Franței, ce se vor desfășura intre 29 mai și 11 iunie pe terenurile arenei pariziene Roland Garros, au desemnat favoriții în probele de simplu. în proba masculină favoritul nr. 1 este cehoslovacul Ivan Lendl, urmat pe tabel de vest-germanul Boris Becker, suedezii Stefan Edberg, Mats Wilander, americanii Andre Agassi, John McEnroe și elvețianul Jakob Hlasek. La feminin, favorita principală este Steffi Graf

tate a celor 3 milioane de iordanieni.Poporul român, care nutrește sentimente de prietenie și solidaritate față de popoarele arabe, urmărește cu interes realizările poporului iordanian. între Republica Socialistă România șl Regatul Hașemit al Iordaniei s-au statornicit relații de colaborare, întemeiate pe respect și avantaj reciproc. ce cunosc o evoluție mereu ascendentă. în dezvoltarea conlucrării româno-iordaniene un rol determinant l-au avut în- tilnirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hussein Ibn Talal. Ca rezultat al transpunerii în viață a înțelegerilor convenite cu aceste prilejuri, specialiștii români și-au adus o importantă contribuție la extinderea și modernizarea rafinăriei de la Zarka, precum și la realizarea liniei electrice Akkaba—Amman.Poporul iordanian dă o înaltă apreciere politicii consecvente a României, poziției principiale a președintelui Nicolae Ceaușescu în sprijinul unei soluții globale și trainice a conflictului din Orientul Mijlociu, de natură să permită popoarelor din această zonă a lumii să-și consacre în întregime energiile și resursele muncii pașnice, constructive.Desfășurîndu-se sub semnul stimei și prieteniei, în spiritul deplinei egalități in drepturi și al avantajului reciproc, conlucrarea ro- mâno-iordaniană corespunde pe deplin intereselor celor două țări și popoare, constituind, totodată, un aport de seamă la cauza păcii și colaborării internaționale.
★țară și a fost vizionat un film documentar iordanian.Au participat membri al conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Yasin Istanbull, ambasadorul Iordaniei la București. (Agerpres) 

nesc speranțele nu numai ale alianței politice ieșite învingătoare in alegerile generale desfășurate recent, respectiv Frontul Justițialist de Unitate Populară (alcătuit din Partidul Justițialist, Partidul Democrat Creștin și Partidul Intransigent), ci și ale întregului popor argentinian de depășire a dificultăților economice cu care se confruntă țara in prezent, dificultăți agravate de problemele puse de rambursarea datoriei externe. Un prim pas foarte important a și fost făcut prin insăși realizarea alegerilor și, implicit, transmiterea puterii pe cale constituțională, fapt petrecut pentru prima oară in ultimele șase decenii.Poporul român urmărește cu interes și simpatie evoluțiile politice și economice din această țară, e- forturile poporului argentinian pentru accelerarea progresului economic și social. Tradiționalele legături de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare, favorizate de afinitățile de limbă și cultură, au cunoscut de-a lungul anilor o evoluție ascendentă. Se poate aprecia că există condiții favorabile pentru amplificarea conlucrării româno-argentiniene pe cele mâl diverse planuri, in interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Milan 0 — 4în anul 1988 — olandezii Gullit, Van Basten și Rljkaard. Așa cum s-a putut observa și la televizoare, din păcate, în această finală jucătorii noștri s-au prezentat sub așteptări și mult sub posibilitățile reale, pier- zind cu 0—4 (0—3), în fața unei formații, evident superioare, nu numai valoroasă, ci și in mare vervă de joc, în acest moment decisiv. Golurile au fost marcate in ordine de Gullit (min. 17), Van Basten (28), Gullit (39), Van Basten (47).
★(R.F.G.) • La Diisseldorf, tn cadru! „Cupei Mondiale" la tenis, selecționata S.U.A. a Întrecut cu 3—0 formația Elveției, iar echipa R.F. Germania a dispus cu 2—1 de reprezentativa Spaniei.

ATLETISM. • Cu prilejul unul concurg internațional de atletism desfășurat la Waco (Texas), sprinterul jamaican Raymond Stewart a stabilit cea mai bună performanță mondială a sezonului în proba de 100 m, cu timpul de 9”97/100,CICLISM. Etapa a 3-a a Turului ciclist al Italiei, disputată contra cronometru pe echipe la Messina, a revenit formației Ceramica Ariosta, înregistrată pe distanța de 32,500 km în 37 minute, echivalînd cu o medie orară excepțională : 52,700 km.



Dialog rodnic, sub semnul 
prieteniei și solidarității

Deschiderea Conferinței extraordinare 
la nivel inalt a Ligii Arabe

România și Mozambicul slnt țări situate pe continente diferite, la mii de kilometri depărtare; dar, în ciuda distanțelor geografice, ele se simt apropiate prin sentimente de prietenie și solidaritate, fiind animate de dorința, reciproc împărtășită, de a extinde continuu colaborarea pe cele mal diverse planuri. Aceasta este concluzia principală care se degajă la încheierea vizitei oficiale de prietenie întreprinse în țara noastră, la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, de către Joaquim Alberto Chissano, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic.Relațiile de colaborare și solidaritate româno-mozambicane a», cum se știe, o bogată tradiție. Ele au fost statornicite încă din anii de îndelungată luptă pentru independența Mozambicului, cînd poporul român s-a situat alături de poporul mozambican, acordindu-i un sprijin multilateral — politic, moral și material — în vederea victoriei cauzei sale drepte. Aceste relații au intrat într-o etapă nouă, superioară înce- pînd din 1975, o dată cu apariția noului stat de pe coasta de est a Africii, recunoscut oficial de la început de România. Țara noastră și-a exprimat atunci dorința de a dezvolta o strinsă conlucrare cu tînărul stat african, ceea ce și-a găsit ulterior concretizare într-o continuă extindere și diversificare a relațiilor dintre cele două țări și popoare. Au crescut an de an schimburile comerciale, s-au pus bazele unei rodnice colaborări pe plan economic. Totodată, numeroși tineri mozambi- cani au fost pregătiți în institutele de învățămînt superior din România, iar specialiști români au primit misiunea de a lucra pe pămîntul Mozambicului, contribuind nemijlocit la progresul țării prietene.La acest curs ascendent al colaborării o contribuție hotărîtoare au avut Intîlnirile și convorbirile la nivel înalt româno-mozambicane, desfășurate la București și la Maputo, documentele semnate cu aceste prilejuri exprimînd voința ambelor țări de a lărgi și adinei continuu conlucrarea prietenească.Acordînd un sprijin permanent poporului mozambican în eforturile sale pentru dezvoltare economică și consolidarea Independenței, țara noastră a condamnat în același timp cu toată hotărîrea actele agresive ale rasiștilor sud-africanl Împotriva Mozambicului, încercările acestora de a destabiliza situația politică internă. România a cerut nu o dată să se pună capăt incursiunilor armate, să înceteze sprijinul acordat de R.S.A. elementelor antiguvernamentale, care au pricinuit Mozambicului numeroase victime omenești și mari distrugeri materiale.Poziția de caldă solidaritate a poporului român cu poporul mozambican și-a găsit o vie reflectare șl în cursul noului dialog la nivel înalt de la București. „Dăm o 
apreciere deosebită eforturilor po
porului mozambican pentru dezvol
tarea sa liberă, independentă șl —

Situația din Namibia se află în curs de normalizare
Aprecieri ale Secretariatului O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — Observatorii Națiunilor Unite exercită un control riguros asupra retragerii efectivelor militare sud-africa- ne din Namibia — a declarat presei purtătorul de cuvînt al secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar. Este de așteptat ca etapele de retragere a efectivelor militare ale R.S.A., stipulate de planul O.N.U. privind accesul Namibiei la independență, să fie încheiate la jumătatea lunii iunie, a arătat el. Purtătorul de cuvînt a precizat că nu dispune de date exacte referitoare la totalul forțelor armate sud-africane dislocate în prezent in Namibia. Totodată, el a arătat că, potrivit planului O.N.U., la jumătatea lunii mai efectivele sud- africane în Namibia trebuiau să a-

L'EXPRESS:

Exodul specialiștilor - o nouă formă 
de spoliere a țărilor lumii a treia
„în ultimii 25 de ani, un milion 

de specialiști cu înaltă calificare 
au părăsit țările în curs de dezvol
tare. Această hemoragie costă 
scump, se arată într-un articol a- 
părut recent în revista franceză 
„L’EXPRESS". Atunci cînd se aduc 
în discuție dificultățile economice 
actuale ale lumii a treia, gîndul te 
poartă in primul rînd la enorma sa 
datorie externă. Și trezește indig
nare faptul că, recent, fluxurile 
financiare s-au inversat, Sudul 
rambursînd Nordului mai mult de
alt acesta din urmă ii ■ împrumută 
sub formă de bani -proaspeți-. 
Deseori se scapă însă din vedere 
un al doilea -perfid- fenomen ce 
afectează deopotrivă această cate
gorie de țări : exodul -creierelor-.

O serie de factori de răspundere 
din țările în curs de dezvoltare 
denunță vehement emigrarea ca
drelor cu pregătire superioară. Un 
recent raport elaborat de O.C.D.E. 
(Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică, grupind 
principalele țări capitaliste dezvol
tate — n. red.) confirmă gravitatea 
acestui fenomen: in cursul ultimilor 
25 de ani, nu mai puțin de un mi
lion de specialiști cu înaltă califi
care au plecat să se stabilească in 
lumea industrializată dezvoltată. 
Iar această pierdere de substanță 
cenușie întîrzie demararea econo
mică a Sudului in aceeași măsură 
în care o face și -piatra de moară- 
a celor 1 300 de miliarde de dolari 
cit reprezintă datoria externă a 
țărilor lumii a treia.

Desigur că fenomenul nu^consti
tuie o noutate. încă in urmă cu 
două decenii, U.N.E.S.C O. aprecia 
că 50 la sută dintre studenții afri
cani care iși efectuau studiile in 
străinătate nu se mai intorceau in 
patria lor. Exodul specialiștilor s-a 

ea prieteni aproplați — vă urăm să 
obțineți noi realizări in înfăptuirea 
programului Partidului FRELIMO, 
de întărire a unității naționale, de 
dezvoltare economico-socială a Mo
zambicului** — a declarat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Conducătorul partidului șl statului nostru a apreciat această întil- nire ca un nou moment important în întărirea colaborării româno-mozambicane pe multiple planuri. In același sens s-a pronunțat și președintele JOAQUIM ALBERTO CHISSANO. „Actuala noastră vi
zită in țara dumneavoastră — a spus șeful statului mozambican — 
are Ioc in contextul dorinței per
manente de a întări și consolida re
lațiile de prietenie și cooperare care 
există intre cele două popoare și gu
verne ale noastre**.Desfășurat sub asemenea auspicii, noul dialog la nivel înalt a prilejuit un rodnic schimb de vederi asupra stadiului relațiilor bilaterale, con- cretizîndu-se printr-o serie de importante înțelegeri menite. In spiritul Tratatului de prietenie și cooperare dintre România și Mozambic, al celorlalte documente încheiate, să confere acestor relații un nou dinamism, perspectivă și stabilitate. Așa cum se arată în Comu
nicatul comun, ținîndu-se seama de potențialul economiilor naționale ale celor două țări, urmează a fi întreprinse noi acțiuni pentru creșterea substanțială a schimburilor comerciale și dezvoltarea cooperării economice și tehnice, pe baze reciproc avantajoase, în domeniile industriei, agriculturii, minelor, petrolului șl geologiei, transporturilor, exploatării forestiere, pescuitului oceanic, precum și în alte sectoare de interes reciproc. Urmează, de asemenea, să fie sporit rolul comisiei mixte de cooperare economică și tehnică în dezvoltarea schimburilor comerciale și a conlucrării economice, a cărei viitoare sesiune va fl convocată cit mai curînd posibil.Firește, un rol deosebit în impulsionarea relațiilor generale româno- mozambicane revine celor două forțe politice conducătoare — Partidul Comunist Român șl Partidul FRELIMO. în acest sens. Comunicatul comun subliniază importanța Intensificării colaborării pe linie de partid, paralel cu extinderea legăturilor la nivel guvernamental, parlamentar, între ministerele de externe, organele șl instituțiile din domeniul învățămîntului, științei, culturii, organizațiilor de masă șl obștești — ca tot atîtea modalități In vederea unor rodnice schimburi de experiență, aunei mai bune cunoașteri reciproce.Dezvoltarea relațiilor româno-mozambicane constituie o Ilustrare a politicii consecvente a României socialiste de întărire continuă a legăturilor de prietenie, colaborare șl solidaritate cu țările care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătă- toare, și, In acest cadru, cu tinerele state africane. Această orientare programatică, promovată neabătut în întreaga perioadă care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R., 

jungă la 12 000, pentru a totaliza la începutul lunii iunie 8 000, iar In iulie 1 500 de militari. Ca urmare a incidentelor care au avut loc Intre militanți ai Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și armata sud-africană, izbucnite imediat după începerea procesului de acordare a independenței Namibiei, retragerea trupelor R.S.A. din teritoriul namibian a fost sistată temporar.Secretariatul O.N.U. — relevă a- genția T.A.S.S. — apreciază că în prezent situația din Namibia este în curs de normalizare și că, la 1 iulie, vor începe în mod oficial campania electorală și procesul de Înregistrare a alegătorilor, sub egida Națiunilor Unite.

amplificat tot mai mult. De acum, 
acest fenomen vizează cadre cu 
înaltă calificare. Odinioară, persoa
nele care emigrau in S.U.A. ori in 
alte țări occidentale erau prepon
derent cadre medicale cu pregătire 
medie și contabili.

In ultimii ani, candidații la ple
care au fost mai curind ingineri, 
medici, arhitecți. Fie că și-au efec
tuat studiile la ei in țară ori in 
Occident, respectivii specialiști au 
plecat să-și exercite profesia in 
țările bogate. Această emigrare 
pauperizează grav țările in curs de 
dezvoltare. U.N.C.T.A.D., organiza
ție specializată a O.N.U., a încercat 
să cuantifice urmările acestei he
moragii. Studiul său s-a mărginit 
doar la mina de lucru exilată în 
trei țări : S.U.A., Canada și Marea 
Britanie. Adunind laolaltă costul 
școlarizării, al pregătirii oferite emi- 
granților, cu deficitul înregistrat de 
economie datorită plecării specia
liștilor, se obține suma de 46 mili
arde de dolari. Iar aceasta repre
zintă doar -factura- perioadei 
1961—1972. La aceeași sumă se ri
dică și asistența publică acordată in aceeași perioadă națiunilor in 
curs de dezvoltare de către toate 
țările industrializate la un loc... 
Fenomenul este cu atit mai grav 
cu cit, spre deosebire de muncitorii 
emigranți temporar, în general cu 
nivel mai scăzut de calificare, 
acești expatriați cu înalt nivel de 
pregătire trimit doar rareori bani 
în țara de proveniență.

Exodul creierelor va avea oare 
un tfîrșit 7 într-o lucrare colectivă 
intitulată -Incidența migrațiilor in
ternaționale asupra țărilor in curs 
de dezvoltare-, experții evită să 
facă orice previziune" — scrie în 
încheiere „L’Express".

șl-a găsit o nouă șl puternică reafirmare în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al partidului. Pornind de la faptul că țara noastră a nutrit în permanență sentimente de caldă solidaritate față de popoarele care și-au cucerit independența și sînt angajate în prezent în făurirea unei vieți noi, secretarul general al partidului arăta că, indiferent de nivelul viitor de dezvoltare, România va rămîne întotdeauna împreună și va conlucra strîns cu țările în curs de dezvoltare pentru realizarea obiectivelor lor de lichidare a subdezvoltării, de progres economic și social, pentru afirmarea unor relații noi, bazate pe principiile echității și egalității, pentru edificarea unei noi ordini economice mondiale.Convorbirile de la București au prilejuit și un rodnic schimb de păreri asupra unor aspecte fundamentale ale situației internaționale, sco- țînd în evidență identitatea sau marea apropiere a punctelor de vedere ale României și Mozambicului în aprecierea evoluțiilor de pe plan mondial, dorința lor de a-și aduce contribuția la făurirea unei lumi fără arme și fără războaie, o lume a păcii, înțelegerii și colaborării. In mod firesc, o" atenție deosebită a fost acordată situației de pe continentul african. Relevînd progresele realizate pe calea deplinei eliberări a Africii, a dezvoltării econo- mico-sociale a țărilor africane, România și Mozambicul s-au pronunțat împotriva oricăror forme de dominație, exploatare și imixtiune în treburile interne ale tinerelor state din această regiune a globului, pentru întărirea colaborării lor în cadrul Organizației Unității Africane. Ca și în alte prilejuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat sprijinul activ și solidaritatea militantă a României socialiste cu lupta popoarelor africane pentru înlăturarea totală a colonialismului și neocolo- nialismului, pentru consolidarea independenței politice și economice. Au fost condamnate cu fermitate politica de apartheid și măsurile de represiune ale autorităților din Africa de Sud împotriva populației majoritare din această țară și s-a cerut să se pună capăt acțiunilor lor agresive contra statelor independente vecine. Schimburile de vederi au pus, totodată, în lumină, ca una din cerințele majore ale actualității internaționale, necesitatea traducerii neabătute în viață a rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. privind asigurarea, în acest an, a independenței Namibiei.Prin caracterul rodnic al convorbirilor, prin înțelegerile la care s-a ajuns și concluziile care au fost puse în evidență, noul dialog la nivel înalt româno-mozambican se înscrie ca o importantă contribuție la aprofundarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, in interesul reciproc, al cauzei păcii, progresului și cooperării internaționale.
Nicolae N. 1UPU

italia i Consultări 
In vederea soluționării 
crizei guvernamentaleROMA 24 (Agerpres). — Președintele Republicii Italiene, Francesco Cossiga, a avut miercuri cea de-a treia și ultima zi de consultări cu reprezentanți ai partidelor politice în scopul soluționării crizei guvernamentale intervenite prin demisia, săptămîna trecută, a guvernului pentapartit condus de Ciriaco De Mita. Șeful statului italian a primit, succesiv, pe liderii partidelor Republican, Socialist Democratic și Radical. După cum transmite agenția A.N.S.A., reprezentanții partidelor politice au atras atenția că prelungirea crizei politice se va repercuta negativ asupra situației economice.

ILE DE PRESA
e scurt

• CONVORBIRI LA BERLIN. In capitala R.D.G. au început con-
I vorbirile dintre Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, și Joaquim Alberto
I Chissano, președintele FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic. Sînt analizata aspecte ale relațiilor bilaterale, proble-
Ime de interes regional șl internațional.

NEGOCIERILE SOVIETO-AME-I RICANE privind reducerea cu 50 | la sută a armamentelor strategice vor fi reluate la 19 iunie acest an, Ia anunțat la o conferință de presă secretarul de stat al S.U.A., James Baker.
, DISCUȚII PRIVIND SITUAȚIA 

DIN ZONA GOLFULUI. Secreta-I rul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a examinat în de- . taliu situația din zona Golfului împreună cu trimisul său special I în regiune, Jan Eliasson. S-a subliniat că sînt necesare noi eforturi, I atît din partea O.N.U., cit și a ce- ’ lor două țări implicate în conflict, pentru a se ajunge la o soluțlona-■ re durabilă a situației din zonă.
I REUNIUNE A.S.E.A.N. In capitala Indoneziei au început miercuri
I lucrările unei reuniuni ministeriale in problema informațiilor a țărilor membre ale Asociației Națiunilor• din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.). Timp de două zile, participanțil,I reprezentînd Brunei, Filipine, Indonezia, Malayezia, Singapore șl
I Thailanda, vor examina probleme ale întăririi colaborării dintre țările A.S.E.A.N. în sfera schimburi

RABAT 24 (Agerpres). — La Casablanca s-au deschis lucrările Conferinței extraordinare la nivel înalt a Ligii Arabe, la care participă șefii de stat sau reprezentanții acestora din toate cele 22 de țări membre. Prezența Egiptului la această în- tîlnire marchează reintegrarea sa în Liga Arabă. Agenda de lucru a conferinței este dominată de probleme ce privesc situația din teritoriile arabe ocupate de Israel, modalitățile de soluționare a crizei politice din Liban și raporturile pe plan politic și în alte domenii dintre țările membre.Discursul inaugural a fost rostit de regele Hassan al II-lea, care a subliniat spiritul nou ce caracterizează relațiile interarabe.In cuvîntul său, președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a che
Partidul Social-Democrat din R. F. G. cere 

lichidarea rachetelor nucleare tacticeBONN 24 (Agerpres). — Partidul Social-Democrat din R.F. Germania se pronunță pentru renunțarea de către N.A.T.O. la strategia „reacției flexibile", care presupune nefolosirea armamentului nuclear și adoptarea unei strategii întemeiate pe renunțarea ambelor părți la capacitatea de atac. De aceea, social-democrațil consideră necesară lichidarea tuturor rachetelor nucleare tactice cu baza pe uscat — a declarat Karsten Voigt, expert al fracțiunii parlamentare a P.S.D. In problemele politicii externe. Majoritatea țărilor vest-europe- ne, a relevat el într-un Interviu acordat buletinului de presă al fracțiunii P.S.D. din Bundestag, sînt pentru reducerea numărului rachetelor nucleare din această categorie
„Politica de confruntare implică o risipă 

inutilă de resurse"
Declarația adoptată Ia simpozionul international 

de la CopenhagaCOPENHAGA 24 (Agerpres). — Participanțil la simpozionul internațional Niels Bohr de la Copenhaga au adoptat o declarație în care se subliniază că politica de confruntare s-a dovedit a fi o greșeală. Bazarea pe superioritatea militară nu este eficientă, ci implică
Noua Zeelandă se pronunță împotriva tuturor 

experiențelor cu arme atomiceWELLINGTON 24 (Agerpres). — Noua explozie nucleară efectuată de Franța în zona de sud a Oceanului Pacific a fost condamnată de guvernul Noii Zeelande. In legătură cu aceasta, ministrul neozeelandez pen
Acțiuni de protejare

MADRID 24 (Agerpres). — In lo
calitatea spaniolă Fuengirola s-a 
desfășurat o reuniune pe teme le
gate de cercetările marine a repre
zentanților țărilor din Piața Comu
nă. In dezbatere s-au aflat, printre 
altele, subiecte referitoare la pro
tejarea și conservarea mediului bio
logic marin, precum și punerea in 
valoare a resurselor piscicole ș.a.

MANILA 24 (Agerpres). — La 
Manila este programată să se des
fășoare, incepind cu data de 10 iu
nie, o reuniune consultativă regio
nală privind mediul înconjurător și 
administrarea resurselor naturale, 
la care iau parte reprezentanți ai 
Băncii Apatice de Dezvoltare și ai 
unor organizații neguvernamentale 
din diverse țări ale Asiei de Sud și 
Sud-Est. Cu acest prilej, urmează 
să fie prezentate și analizate o se- 

lor de informații șl a eforturilor în direcția creării unei noi ordini internaționale în domeniile informațiilor și telecomunicațiilor.
ANIVERSARE. La Bonn au avut loc festivități prilejuite de cea de-a 40-a aniversare a creării Republicii Federale Germania. în cadrul unei adunări festive, Richard von Weizsacker, președintei® R.F.G., a rostit o cuvlntare.
CONVORBIRI IUGOSLAVO — 

UNGARE. La Belgrad au avut loc convorbiri între secretarul federal pentru afaceri externe al R.S.F. Iugoslavia, Budimir Loncear, și ministrul de externe al R.P. Ungare, Gyula Horn. Au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și probleme internaționale.
PRIZONIERI ELIBERAȚI. Iranul a eliberat marți unilateral 50 de prizonieri de război irakieni, bolnavi sau răniți.
GREVA ÎN ANGLIA. Lucrătorii de la serviciile metroului londonez au declanșat marți o grevă de 24 de ore la chemarea sindicatului de ramură în sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de viață șl de muncă. Este pentru a patra oară în ultimele luni cînd se declanșează o mișcare revendicativă a muncitorilor din acest sector.
PRIMA FABRICA DE MOTOA

RE DIESEL DIN AFRICA a intrat miercuri In funcțiune la Harare, întreprinderea va asigura necesarul de asemenea motoare pentru 

mat țările arabe să elaboreze o formulă arabă comună de pace și să joace un rol dinamic în procesul de destindere internațională. El a reafirmat atașamentul țării sale la solidaritatea arabă și hotărîrea de a respecta angajamentele asumate.
★Agențiile de presă Informează că la Casablanca a avut loc miercuri seara o reuniune care a grupat pe președintele Algeriei, Chadll Bend- jedid, președintele Egiptului, Hosnl Mubarak, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie a Marii Ja- mahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, Moammer Al-Kadhafi, regele Hassan al II-lea al Marocului șl președintele Siriei, Hafez Al-Assad, prezenți la lucrările Conferinței extraordinare la nivel înalt a Ligii Arabe.

prin încheierea unor acorduri corespunzătoare. Partidele socialiste șl social-democrate din țările N.A.T.O., dintre care.unele se află la putere, au ajuns la concluzia că în prezent este timpul negocierilor și in nici un caz al modernizării armelor nucleare.
★„Tinerii liberali din R.F.G." — organizațiile de tineret ale Partidului Liber Democrat (P.L.D.) — resping modernizarea rachetelor cu rază scurtă de acțiune ale N.A.T.O., a declarat vicepreședinta organizației de tineret a P.L.D., Gisela Piltz, în cadrul unei conferințe de presă. Amplasarea noilor rachete cu rază de pînă la 500 km ar deschide o nouă opțiune militară, contravenind procesului de dezarmare, a declarat ea.

numai o risipă Inutilă de resurse, se arată In document. Savanțil din mai multe țări ale lumii, participant! la simpozion, reafirmă necesitatea realizării de noi acorduri de dezarmare, atit In domeniul nuclear, cît șl în cel al armelor convenționale.

tru dezarmare șl controlul înarmărilor, Fran Wilde, a declarat că guvernul țării sale se pronunță Împotriva oricăror experiențe nucleare, indiferent unde se efectuează, inclusiv în Oceanul Pacific.
tnnua ou» *■ yviîs-a

a mediului ambiant
Tie de studii și programe privind 
cooperarea multilaterală, precum și 
aspecte ale problematicii acestui 
domeniu în cadrul procesului de 
dezvoltare regională. ♦

BONN 24 (Agerpres). — Repre
zentanți ai unor organizații ecolo- 
giste și de exploatare a apei au 
atras atenția, în cadrul unei confe
rințe de presă, asupra gradului pu
ternic de poluare a apelor freatice 
din R.F.G. Ei au arătat că din 
cauza folosirii exagerate a pestici- 
delor calitatea apei s-a deteriorat. 
Astfel, în landul Schleswig-Hol
lstein s-a constatat o concentrație 
de 17,52 micrograme de atracină, a 
zecea mia parte dintr-un gram la 
un litru de apă. Vorbitorii au ce
rut introducerea unor măsuri de 
protecție care să ducă la reducerea 
poluării acestor surse de apă.

Zimbabwe șl va furniza produse și la export. La festivitatea inaugurală a participat primul-ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe.
DISTINCȚII. La Festivalul inter

național al filmului de la Cannes, . 
premiile de interpretare au fost de
cernate actorului James Spader și 1 
actriței Meryl Streep (ambii ame
ricani). Juriul a acordat cunoscu- ■ 
tului actor Gregory Peck p distinc
ție pentru întreaga sa carieră cine- I 
matografică.

EXPLOZIE NUCLEARA. Igno- rînd protestele ferme ale țărilor | din zonă, Franța a efectuat o nouă explozie nucleară subterană în . Atolul Mururoa din Pacificul de sud. Puterea exploziei a fost de 1 2 kilotone, echivalentul a 2 000 tone trinitrotoluen. De la începutul pro- 1 gramului său nuclear, în 1975, >Franța a efectuat 105 explozii în Atolul Mururoa. i
POPULAȚIA LUMII. Pe Terra 

trăiesc in prezent aproximativ 5,24 
miliarde de oameni, se arată intr-un 
raport dat publicității la Washing- ■ 
ton de Institutul de cercetări „Popu
lation Reference Bureau". i

IERARHIA PRODUCĂTORILOR 
DE AUR. Potrivit datelor publicate de compania „Consolidated Gold Fields**, R.S.A. se află în • fruntea țărilor capitaliste în ce privește extracția de aur cu o pro- I ducție anuală de 1 538 de tone, I depășind cu mult producția S.U.A., Australiei, Canadei și Braziliei. j 

NAUFRAGIU. Scufundarea unui vas de pasageri indonezian, care ■ a avut loc duminică, în apropierea | Insulei Bali, s-a soldat cu dispariția a 160 de persoane, din totalul de 325, cite se aflau la bord în momentul catastrofei — au anunțat 1 oficialitățile din Jakarta. Intre cauzele scufundării vasului se menționează supraîncărcarea Iul cu 1 pasageri.

Reducerea decalajelor economice dintre state 
— deziderat major al contemporaneității 

Declarațiile premierului norvegianOSLO 24 (Agerpres). — Primul-ministru al Norvegiei, Gro Harlem Brundtland, a adresat țărilor dezvoltate și celor în curs de dezvoltare apelul de a lupta împreună împotriva sărăciei prin creșterea economică.„Deși unele țări au obținut rezultate bune, în Africa sud-sahariană a existat, totuși, un regres economic general, iar nivelul de trai s-a redus din 1980 cu o cincime**, a spus Brundtland, relevînd că dificultățile economice care obligă un miliard de oameni să trăiască în sărăcie se datorează poverii datoriilor externe și
Sesiunea Consiliului Mondial al AlimentațieiCAIRO 24 (Agerpres). — în capitala Egiptului au continuat lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Consiliului Mondial al Alimentației (C.M.A.). Participanțil la dezbateri au subliniat că foametea și malnu- triția reprezintă probleme majore a căror soluționare reclamă coordonarea eforturilor la scară internațională. A fost evidențiat faptul că rezervele mondiale de alimente .au scăzut în acest an, între altele, din

Inegalitățile sociale din S.U.A.
— abordate la întilnlrea dintre președintele Statelor Unite 
și reprezentanți ai fracțiunii congresmenilor de culoare din 

Camera ReprezentanțilorWASHINGTON 24 (Agerpres). — La Casa Albă a avut loc o întilnire între președintele George Bush și reprezentanți ai fracțiunii congresmenilor de culoare din Camera Reprezentanților a S.U.A. în acest cadru, au fost examinate probleme privind sărăcia și foametea în S.U.A., discriminarea și inegalitățile cu care se confruntă negrii americani în domeniile Învățămîntului, asigurării locurilor de muncă și a condițiilor de locuit — relatează a- genția T.A.S.S.După lntîlnire, Ronald Dellums, membru al Camerei Reprezentanților, a declarat ziariștilor că reprezentanții fracțiunii congresmenilor
Pe calea afirmării libere 

și independenteLa 25 mal, forțele democratice și progresiste de pretutindeni sărbătoresc, ca în flecare an, „ZIUA 
ELIBERĂRII AFRICII**, evocînd cu acest prilej unul dintre cele mal importante momente din Istoria continentului. în urmă cu 26 de ani, reprezentanți al 30 de țări, reuniți la Addis Abeba, au pus bazele Organizației Unității Africane, angajîndu-se să acționeze cu eforturi unite în vederea apărării libertății proaspăt cucerite, a lichidării ultimelor vestigii ale colonialismului și neocolonialismului, a eradicării rasismului. Statele membre s-au pronunțat, de asemenea, pentru promovarea unei largi cooperări regionale, care să faciliteze realizarea obiectivelor lor de dezvoltare economico-socială.Prin activitatea sa in toată a- ceastă perioadă, O.U.A. și-a confirmat pe deplin rolul său important în viața popoarelor africane, aducînd o mare contribuție la întărirea unității și solidarității lor, la lupta pentru deplina eliberare a continentului. în cele mai bine de două decenii și jumătate care au trecut de la înființarea organizației, ca rezultat al victoriei mișcărilor anticolonialiste în noi și întinse regiuni ale Africii numărul țărilor membre a crescut la 50. S-au intensificat, totodată, e- forturile tinerelor state pentru înlăturarea urmărilor dominației coloniale și accelerarea dezvoltării economico-sociale. In numeroase țări au fost puse bazele unor industrii proprii, au fost create sectoare de stat în economie, s-au luat măsuri în vederea dezvoltării agriculturii, comunicațiilor, învățămîn- tului, asistenței medicale etc.Cu toate acestea, drumul Africii spre făurirea unei vieți noi se lovește încă de numeroase dificultăți, generate atît de greaua moștenire a anilor de dominație colonială, cît și de persistenta unor factori negativi în viața economică internațională. Cu prilejul ultimei reuniuni la nivel înalt a organizației, s-a relevat pe drept cuvînt că statele membre suportă tot mai greu consecințele nefaste ale crizei economice, ale practicilor discriminatorii din comerțul mondial și ale poverii uriașe a datoriilor externe. Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa, nivelul datoriilor africane se ridică în prezent la circa 230 miliarde de dolari, tinzînd să ajungă la 500 miliarde în anul 2000, dacă nu vor fi înlăturați factorii care au condus la crearea unei asemenea situații.Continentul este confruntat, de asemenea, cu o serie de stări con- flictuale, dintre care cea mai gravă este tensiunea creată în zona australă de politica reacționară a regimului rasist de la Pretoria. Sfi- dînd protestele opiniei publice mondiale, R.S.A. nu numai că reprimă cu cruzime lupta ponulației majoritare proprii, dar organizează periodic incursiuni pe teritoriile statelor vecine, în vederea destabilizării situației interne șl extinderii controlului său asupra Africii australe. Această politică primește însă o ripostă tot mai hoțărîtă din partea popoarelor africane și a întregii comunități internaționale.Așa cum se știe, la 1 aprilie s-a trecut la aplicarea planului O.N.U. cu privire la proclamarea independenței Namibiei — acțiune care reprezintă o importantă victorie a 

„ZIUA ELIBERĂRII

AFRICII"

fluxurilor financiare inverse, scăderii prețurilor la materiile prime, extinderii protecționismului și ratel<j>r anormal de ridicate ale dobînzll.Ea a arătat că venitul pe locuitor într-un număr de 50 de țări în curs de dezvoltare a scăzut în ultimii ani. Evidențiind necesitatea unor acțiuni imediate, vorbitoarea a spus : „Trebuie să lansăm o luptă împotriva sărăciei, care continuă să oblige suțe de milioane de oameni la o existență ce este incompatibilă cu demnitatea umană**.
cauza problemelor create de datoriile externe. Totodată, a fost scoasă în relief importanța dialogului și cooperării Sud-Sud.în cadrul sesiunii este examinat un plan de acțiune pregătit de grupul consultativ al C.M.A. vlzînd punerea în aplicare a „Inițiativei Ciprului privind lupta împotriva foametei în lume** adoptată la sesiunea ministerială de anul trecut a C.M.A., desfășurată la Nicosia.

de culoare se pronunță în favoarea unui dialog cu Administrația asupri principalelor probleme ale contemporaneității, întrucît există mari de| osebiri de vederi în abordarea difet ritelor probleme. Cu prilejul examinării problemelor politice externe, șeful executivului american a fost informat că fracțiunea congresmeni^- lor de culoare a elaborat proiectul unui buget militar de alternativă, luînd în considerare evoluția din viața politică internațională. Con? gresmenii de culoare, a arătat Ronald Dellums, se pronunță împotriva escaladării cheltuielilor militare și realizării unor noi tipuri de ra
chete.

luptei poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O. Potrivit celor stabilite, pînă la 24 iunie R.S.A. va trebui să-și reducă efectivei® militare de pe teritoriul Namibiei de la 100 000 la 1500. ca o condiție indispensabilă a pregătirii alegerilor pentru Adunarea Constituantă a teritoriului.Evenimentele din această tensionată regiune a lumii sînt urmărit® cu multă atenție de opinia publică mondială. In semn de simpatie și sprijin, tot azi este inaugurată p® plan mondial „Săptămina de soli
daritate cu popoarele Namibiei și 
din celelalte teritorii aflate sub do
minație colonială, ca și cu poporul 
Africii de Sud, care luptă pentru 
libertate, independență și egalitate 
în drepturi**.Poporul român, care el însuși a cunoscut din plin, în decursul zbuciumatei sale istorii, asuprirea străină, desfășurînd o luptă necurmată pentru afirmarea ființei sale naționale, și-a manifestat în permanență simpatia și solidaritatea cu lupta popoarelor africane , In vederea dezvoltării lor de sine stătătoare. Țara noastră a fost, ' din primul moment, alături de ; mișcările de eliberare, acordîn- du-le ajutor multilateral — politic, diplomatic, material —, a salutat cu bucurie apariția noilor state africane independente, le-a recunoscut imediat și a stabilit cu f : ele relații prietenești, care s-au consolidat și se dezvoltă mereu.Un rol hotărî tor în ridicarea conlucrării româno-africane pe trepte tot mai înalte l-au < avut istoricele vizite efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, într-un mare număr de state africane, ca și convorbirile avute pe pămîntul României cu șefi de stat din acest continent, cu conducători ai mișcărilor de eliberare națională.Sentimentele de solidaritate ale poporului nostru și-au găsit o vi® expresie și în timpul noului dialog la nivel inalt româno-mozambican, desfășurat chiar în a- v ceste zile la București. „România « — declara, cu acest prilej, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU ifș 
sprijină activ lupta de eliberare 
națională a popoarelor și se pro
nunță ferm pentru lichidarea ori
cărei politici neocoionialiste, pen
tru respectarea neabătută a drep- - 
tului fiecărei națiuni de a se afir
ma potrivit propriilor aspirații. în 
acest spirit, acordăm sprijinul nos
tru activ luptei popoarelor din 
Africa australă, pentru soluționarea 
pe cale pașnică a problemelor lor, 
pentru incetarea oricărui amestec 
în treburile lor interne, a tuturor 
acțiunilor de subversiune și desta
bilizare. Condamnăm cu toată ho- 
tărirea politica de apartheid din 
Africa de Sud. Ne exprimăm, în 
același timp, convingerea că se vor 
depune toate eforturile pentru a- 
plicarea hotăririi Organizației Na
țiunilor Unite privind asigurarea, 
în acest an, a independenței Nami
biei**.

De „Ziua eliberării Africii**, poporul român își reafirmă solidaritatea militantă cu popoarele africane, urîndu-le noi succese în lupta pentru consolidarea independenței naționale și eradicarea definitivă a colonialismului, neocolonialismului și rasismului, pentru triumful cauzei libertății șl progresului pe pămîntul Africii.
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