
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Mohammed Bin Aweidha și Jamal Al Majaida,

reprezentanți ai ziarului „Al Wahda News1* din Emiratele Arabe UnitePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe Mohammed Bin Aweidha, director general adjunct al cotidianului de
limbă arabă „Al Wahda News" din Emiratele Arabe Unite, și pe Jamal Al Majaida, comentator principal de politică externă la același ziar.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru cotidianul „Al Wahda News".
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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul nicolae ceaușescu

Condiții optime și cerințe obiective pentru o activitate
eficientă, de înalt randament productivLichidarea datoriei externe a țării constituie un succes remarcabil, obținut prin mobilizarea amplă a energiei creatoare a națiunii, prin lupta tenace, nu întotdeauna lipsită de asperități și dificultăți, dusă de întregul nostru popor. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, lichidarea datoriei externe reprezintă o mare victorie a muncii și activității creatoare a întregii noastre națiuni. Victoria unei politici consecvente, care a călăuzit și călăuzește în continuare eforturile întregului popor consacrate edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Este un moment de importanță istorică, și el va rămine adine încrustat în memoria națiunii noastre, ca un eveniment cu largi semnificații economice și politice, deschizător de noi drumuri în dezvoltarea patriei noastre. Eliberată de orice servituti către alte țări, ce absorbeau o parte a venitului național, economia românească are in prezent toate premisele pentru valorificarea pe un plan superior a potențialului uman, tehnic și material de care dispune, pentru sporirea eficienței în toate ramurile producției — obiectiv situat cu consecvență în centrul politicii economice a partidului. De altfel, însăși lichidarea datoriei externe nu a reprezentat un scop în sine, ci un element al strategiei generale a partidului, care a vizat și vizează permanent interesele majore ale economiei naționale, ale .dezvoltării multilaterale a țării. Acum, după achitarea datoriei externe, nu orientarea generală a politicii partidului este cea care se schimbă, ci condițiile obiective în care aceasta este transpusă în practică, prin activitatea întregii noastre națiuni. In perspectiva acestui sfîrșit de mileniu, prioritatea fundamentală, preocuparea de bază în activitatea economică rămîn accentuarea laturilor intensive ale dezvoltării și sporirea eficienței economice, atît în ce privește aspectele de ordin intern, cît și, ca un corolar firesc, în comerțul exterior, în cooperarea internațională a țării noastre.Activitatea practică dovedește că această orientare a și început să prindă viață, modalitățile concrete de acțiune regăsindu-se, din punct de vedere tehnic, în programele de perfecționare a organizării și modernizare a producției pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii,

PENTHU RECDITE MARI, LDCRARIEE DE ÎNTREȚINERE 
A CULTURILOR — EFECTUATE EREMPEAR!

• Ploile din ultima perioada au refăcut umidi
tatea din sol, creînd condiții optime pentru dezvol
tarea plantelor

• La fiecare cultură prașilele trebuie efectuate 
ori de cîte ori este nevoie

• Specialiștii din agricultură au datoria să asi
gure efectuarea unor lucrări de cea mai bună 
calitateîn luna mai, după cum sîntem informați de la Institutul de Meteorologie și Hidrologie, a plouat abundent în cea mai mare parte a teritoriului țării. Precipitațiile au fost mai reduse în Dobrogea, sudul Moldovei și în Bărăgan. în ultimele zile a plouat abundent îndeosebi în Oltenia, cantitățile de apă însumînd 15—20 litri pe metru pătrat, au refăcut in bună măsură umiditatea solului în această zonă. Scăderea temperaturii din ultimele zile a produs însă o stagnare temporară a vegetației culturilor, diminuînd avansul fenologic la cerealele păioase, începerea recoltării acestora fiind amînată cu citeva zile.Această evoluție a timpului impune continuarea lucrărilor de întreținere a culturilor prăsitoare spre a se asigura condiții optime de dezvoltare a plantelor cultivate. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pină în seară zilei de 24 mai prașila a doua la sfecla de zahăr a fost efectuată — mecanic — pe 83 la sută din suprafața cultivată, iar manual — 92 la sută. La floarea-soarelui prașila a doua s-a realizat in proporție de 86 la sută mecanic și 79 la sută manual. Prașila a doua mecanică la porumb s-a efectuat pe 34 la sută din suprafața cultivată, iar cea manuală — pe 21 la sulă, în unitățile agricole din 13 județe s-a încheiat prima prașila mecanică și manuală la porumb, iar în sectorul agricol Ilfov — și prașila a Il-a mecanică la această cultură, cea manuală fiind efectuată pe 60 la sută din suprafață. Prașila a Il-a la porumb este avansată și in unitățile agricole din județele Giurgiu, Constanța, Mehedinți, Arad și Prahova. în schimb, in alte județe — Mureș, Cluj, Brașov, Bistrița-Nâsăud — pe suprafețe mari cultivate cu porumb nu s-a efectuat nici prima prașilâ. La floarea-soarelui cea de-a doua pra- șilă s-a încheiat sau este pe terminate în județele Constanța, Brăila, Mehedinți, Buzău, Prahova, Dîmbovița și altele. Lucrarea tre

iar pe plan economic — în exercitarea deplină a autoconducerii, auto- gestiunii și autofinanțării. Precum se poate lesne remarca, este vorba despre orientări consecvente ale politicii economice a partidului, elementele de bază ale mecanismului economico-financiar aplicindu-se de peste un deceniu, iar programele de modernizare fiind lansate la începutul acestui cincinal. De bună seamă, experiența dobîndită, activitatea de zi cu zi și evoluția condițiilor obiective aduc cu sine noi și noi accente de ordin tactic, fără a se modifica însă strategia generală. Astfel, cind vorbim de modernizare, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., trebuie să înțelegem realizarea de noi tehnologii, cu consumuri mai reduse, de noi utilaje cu performanțe mai bune, care să conducă la concentrarea unor operații și procese tehnologice și la diminuarea, pe această cale,, a consumurilor și creșterea productivității muncii, la realizarea de noi produse care să situeze economia românească la nivelul cel mai înalt de dezvoltare.Este un proces în care un rol esențial revine în continuare cercetării științifice, chemată să asigure soluțiile necesare înfăptuirii obiectivelor concrete ale dezvoltării și modernizării producției, să deschidă o perspectivă largă progresului multilateral al societății. Țara noastră dispune în prezent de o puternică bază materială, de specialiști cu înaltă pregătire profesională, capabili să ofere soluții și să realizeze produse de ridicat nivel tehnic, competitive pe plan mondial. De altminteri, trebuie avut în vedere că cercetarea științifică proprie — desfășurată nu numai în institute specializate, ci și în fabrici și uzine, în învățămîntul superior — a contribuit în mod substanțial la lichidarea datoriei externe, atît prin realizarea unor produse noi deosebit de solicitate pe piața externă, cît și prin aplicarea soluțiilor tehnice și tehnologice de înlocuire a unor importuri costisitoare cu produse românești avînd performanțe egale, iar uneori superioare celor străine. Prin urmare, și de acum înainte cercetarea științifică este chemată să participe activ la soluționarea diferitelor probleme ce confruntă economia națională, dar mai ales să aprofundeze unele domenii, în care țara noastră să dețină un loc de frun

buie intensificată mai ales în unitățile agricole din județele Tulcea, Teleorman și Satu Mare. La sfecla de zahăr unitățile agricole din 12 județe și sectorul agricol Ilfov au încheiat prașila a Il-a mecanică și manuală, lucrare ce trebuie intensificată mult cu deosebire în județele Mureș, Suceava, Brașov și Harghita.întrucît ploile din ultimele zile au refăcut ‘umiditatea din sol pe zone întinse, iar starea de vegetație a culturilor este mai a- vansată decit in alți ani, se impune să fie intensificate la maximum lucrările de întreținere. In acest scop, organizațiile de partid de la sate și consiliile dș conducere din unitățile agricole au obligația de mare răspundere de a mobiliza un număr cît mai mare de oameni — cooperatori și alți locuitori de la sate — la munca în cimp, iar printr-o temeinică organizare să asigure folosirea intensă a mijloacelor mecanice. La fiecare cultură trebuie efectuat 

te pe arena mondială. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, în programele noastre trebuie să ne concentrăm pe ceea ce este actual, pe probleme de perspectivă, pe probleme fundamentale care să ducă la o schimbare revoluționară în diferite domenii de activitate.Așadar, cercetarea științifică rămine in continuare un factor de maximă importanță pentru sporirea eficienței și rentabilității producției, pentru îmbunătățirea calității și competitivității produselor românești pe plan internațional. In felul acesta, cercetarea științifică națională va deschide largi perspective participării tot mai ample a economiei românești la circuitul mondial de valori materiale, în condiții de eficiență sporită. Politica de promovare susținută a exportului — care s-a dovedit esențială pentru rambursarea integrală a creditelor externe — va reprezenta și in continuare o sarcină prioritară. Practic, ansamblul acumulărilor cantitative și calitative pe plan intern, măsurile de modernizare a producției, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor trebuie să-și găsească deplina confirmare prin promovarea susținută și eficientă a exporturilor. Lichidarea datoriei externe nu atrage după sine reducerea exporturilor, ci, dimpotrivă, creează premise pentru lărgirea relațiilor de cooperare și colaborare. Astfel, schimburile economice ale țării noastre vor crește în cincinalul viitor cu 35—40 la sută, iar pînă în anii 2000 cu circa 80 la sută in comparație cu actualul cincinal. în acest mod, eforturile interne — ho- tărîtoare, de bună seamă, pentru accelerarea progresului — vor fi potențate prin amplificarea schimburilor internaționale, în condiții de echilibru și avantaj reciproc. De altfel, nici pină acum exportul nu a avut drept unică rațiune rambursarea creditelor, ci a reprezentat o pîrghie a dezvoltării economiei naționale. Elementul nou care intervine este acela că, dispărînd presiunea pentru asigurarea unui excedent comercial. acum este posibilă adoptarea unei strategii avantajoase în comerțul exterior, prin creșterea ponderii produselor cu eficiență ridicată și reducerea sau chiar eliminarea celor mai puțin eficiente.în acest context, un rol deosebit va reveni lărgirii activității de specializare și cooperare în producție. în

numărul stabilit de prașile, potrivit normelor cuprinse in tehnologii. Concomitent cu grăbirea prași- lelor, este necesar să fie acordată cea mai mare atenție calității lucrărilor, condiție de cea mai mare însemnătate, de care depinde realizarea recoltelor mari prevăzute a se obține în acest an la porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, soia, legume și cartofi. Aceasta presupune ca lucrările să se desfășoare sub directa îndrumare a specialiștilor din agricultură. Trebuie combătută părerea potrivit căreia, din moment ce culturile au fost repartizate în acord global pe formații de muncă și oameni, n-ar fi necesară îndrumarea tehnică de specialitate. Aflîndu-se permanent pe teren, inginerul agronom are datoria să asigure încadrarea lucrărilor de întreținere în termenele optime și respectarea normelor de calitate.Nu peste multă vreme va începe recoltarea cerealelor păioase, care va aglomera foarte mult lucrările agricole în cîmp. Aceasta impune ca timpul scurt care a rămas să fie folosit intens la prășit. De aceea, organele și organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole au datoria să pună în centrul activității lor mobilizarea tuturor oamenilor muncii de la sate la îndeplinirea sarcinilor stabilite la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., referitoare la organizarea exemplară a lucrărilor, astfel îneît toate acestea să fie efectuate în termene scurte și de cea mai bună calitate. 

lumea de azi și, mai mult ca sigur, și in cea de mîine, în fața avalanșei descoperirilor tehnico-științifice și aplicării lor tot mai accelerate in producție, cooperarea internațională devine o pîrghie de neînlocuit pentru „a ține pasul", pentru a valorifica cu maximă eficiență potențialul productiv al fiecărei țări. Specializarea în realizarea unei game de produse de vîrf — de pildă, anumite mașini-unelte, calculatoare sau chiar părți componente, module ale acestora — constituie și pentru România o cale de sporire rapidă a productivității muncii, de perfecționare a tehnologiilor in domeniile respective, ceea ce va contribui la sporirea eficienței comerțului exterior, la ridicarea pe noi trepte a participării țării noastre Ia circuitul economic mondial.în strategia de sporire a eficienței comerțului exterior românesc nu trebuie pierdută din vedere decizia politică de renunțare pe viitor la contractarea de noi credite în străinătate — consacrată prin legea adoptată de Marea Adunare Națională. Se va evita astfel scurgerea către exterior a unei părți a venitului național prin intermediul dobîn- zilor exagerate impuse de capitalul financiar. Nu poate fi pierdut din vedere faptul că, pe plan mondial, rata reală a dobînzii (calculată prin ajustarea ratei nominale cu nivelul inflației) a cunoscut o creștere alarmantă în actualul deceniu. Astfel, în Statele Unite — care dau „tonul" pe piața financiară internațională — rata reală a dobînzii la creditele pe
(Continuare în pag. a Il-a)

BACĂU : însemnate 
sporuri la producția 

fizicăAngajați cu toate forțele pentru a îndeplini exemplar planul pe primul semestru și pe întregul an, oamenii muncii din industria județului Bacău acordă o atenție deosebită realizării ritmice a sarcinilor la producția fizică. Prin folosirea mai eficientă a capacităților de producție și a resurselor materiale de care dispun, prin aplicarea pe scară largă a unor tehnologii avansate și a unor inițiative muncitorești, în perioada care a trecut din acest an ei au livrat suplimentar beneficiarilor din țară și la export însemnate cantități de produse fizice de înaltă calitate, intre care 2 000 armături industriale din fontă, 1 850 tone fenol, 4 800 metri cubi cherestea, 95 000 metri pătrați țesături, mobilier în valoare de 28,5 milioane lei, precum și produse ale industriei electrotehnice, confecții textile, binale, cărbune energetic etc. Aceste depășiri au permis realizarea unei producții- marfă mai mare cu 6,2 la sută, ceea ce reprezintă un plus de peste un miliard de lei față de perioada corespunzătoare a a- nului trecut. De remarcat că aceste sporuri de producție au fost obținute pe seama creșterii productivității muncii. (Gheor- 
ghe Baltă).

PRAHOVA : Succese 
ale petroliștilorPetroliștii Schelei de Foraj Liliești, din cadrul Trustului de Foraj-Extracție Boldești-Scăeni, puternic mobilizați în vederea realizării exemplare a sarcinilor planificate, raportează predarea către producție a tuturor sondelor noi prevăzute în planul pe perioada care a trecut din acest an. Acum, oamenii muncii din această unitate cu tradiție în industria extractivă de țiței acționează cu hotărîre pentru finalizarea în termen cît mai scurt a altor 17 sonde, dintre care trei urmează să producă pînă la sfîrșitul lunii. De reținut că, datorită onorării la timp a planului la sonde noi forate de către schela din Liliești, producția de țiței la aceste sonde a fost depășită. (Ioan Mari

nescu).

ARAD : Livrări 
in avans la exportAcordind o atenție deosebită realizării ritmice și integrale a producției fizice și, pe această bază, a sarcinilor de plan la export, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de Tricotaje „Tricoul Roșu" din Arad raportează importante depășiri ale planului la acești indicatori. Astfel, întreprinderea a livrat, pînă în prezent, partenerilor externi, peste prevederile planului, produse in valoare de circa două milioane lei. Practic, unitatea și-a realizat sarcinile de plan la export pe primul semestru al anului. Rezultatele au la bază buna organizare a muncii pe fluxurile de producție, lansarea in fabricație a unor produse noi, competitive, introducerea unor tehnologii moderne, de mare productivitate. (Tristan Mihu- 

ta).

Arhitectură nouă, modernă în vechiul oraș Hirlău, județul lași

PARTIDUL, STRATEGUL TEMERAR AL LUPTEI 
REVOLUȚIONARE A POPORULUI ROMÂN>

„Numai cu un partid unit, puternic, cu o înaltă concepție re
voluționară, cu o activitate revoluționară de luptă continuă împo
triva vechiului și de promovare a noului, putem asigura mersul 
ferm înainte spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, spre 
comunism!”

NICOLAE CEAUȘESCUViața, istoria au dovedit că toate marile izbînzi ale poporului nostru, în lupta aprigă împotriva fascismului — care în perioada interbelică a- menința grav însăși ființa patriei — în marile bătălii revoluționare pentru dreptate socială și națională, în construcția socialismului au fost dobin- dite sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român. Și tot sub conducerea partidului, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost obținute impresionantele înfăptuiri din societatea socialistă românească, din anii de după cel de-al IX-lea Congres, în cei 24 de ani care au trecut de atunci s-au dezvoltat forțele de producție pe întregul teritoriu al țării, intr-un mod armonios și echilibrat. Au fost perfecționate continuu relațiile de producție Industria, agricultura, întreaga economie, toate domeniile vieții economico-sociale au cunoscut, în toți acești ani, o neîncetată ascensiune, în condițiile afirmării puternice a revoluției tehnico-științifice, a noii revoluții agrare, a revoluției pentru înfăptuirea progresului multilateral al patriei.Desigur, acest proces, al dezvoltării necontenite a întregii noastre societăți, sub conducerea partidului comunist, este un proces revoluționar. Iar acest proces al marilor transformări revoluționare nu s-a încheiat și, practic, nu se va încheia niciodată. Pentru că însăși dezvoltarea întregii societăți omenești este concepută într-un proces unic revoluționar, de progres continuu, de ridicare pe noi trepte de civilizație. Așa cum a subliniat recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la marea adunare populară din municipiul Drobeta-Turnu Severin, „partidul nostru a acționat întotdeauna ca un partid revoluționar, fiind organizatorul și realizatorul tuturor schimbărilor revoluționare din România".Continuator al primului partid politic al clasei muncitoare, creat în 1893, pe principiile socialismului științific, Partidul Comunist Român a ridicat pe o treaptă superioară bogatele tradiții revoluționare ale po
Este clar că progresul, în orice domeniu l-am considera, se bazează, mai a- les în epoca noastră modernă, dar tot astfel s-a bazat dintotdeauna, pe inteligența creatoare, în fond pe munca intensivă. In e- fortul de a înainta in civilizație, de a supune natura, de a găsi soluții grabnice și eficiente problemelor existențiale, din ce în ce mai complicate, pe care omenirea le-a întimpinat de-a lungul vremurilor, a avut mereu cîștig de cauză cel care, cu efort mai puțin, cu cheltuieli de energie și materie brută reduse, dar cu o investiție de inteligență creatoare superioară, a obținut mai repede și mai bine rezultatele scontate. Gîndul creator, nesupus lenei și obișnuinței, a fost de cind lumea buturuga mică și ne- astîmpărată ce răstoarnă carul mare. Iar românii, dacă stăm și ne gîndim bine, nu au dus și nu duc lipsă de această sare condensată ce dă gustul civilizațiilor : inteligența creatoare. Să nu uităm că pe propunerea de invenție a inginerului român Traian Vuia, unde era prezentat un aparat de zbor mai greu decit aerul, care să se ridice în aer cu propriile mijloace de zbor, însăși Academia Franceză a vremii și-a pus apostila, exprimîndu-și îndoiala că așa ceva ar fi posibil. Și totuși, la 18 martie 1906, Vuia s-a înălțat în aer, primul din lume, cu un a- semenea aparat. Iar de a- tunci și pină astăzi nimeni nu s-a mai gîndit că așa ceva nu e cu putință.Să nu uităm, de asemenea, ceea ce unele din dic

porului nostru. De la o etapă la alta, partidul comunist și-a întărit tot mai mult rolul său politic și social, și-a diversificat formele și modalitățile de acțiune împotriva exploatării și asupririi, pentru apărarea unității și suveranității României. Partidul nostru a înțeles că există o singură cale de soluționare a problemelor complexe cu care societatea românească se confrunta in acea vreme : lupta revoluționară, patriotică pentru apărarea țării, pentru transformarea societății.în anii grei ai ilegalității, partidul a avut de înfruntat nu numai teroarea dezlănțuită de regimul bur- ghezo-moșieresc, dar și unele aprecieri eronate, precum și imixtiuni din afară, străine de aspirațiile clasei muncitoare, ale națiunii. Unind în rîndurile sale revoluționari devotați patriei, care cunoșteau și înțelegeau bine realitățile țării, partidul și-a dovedit tăria de a învinge greutățile, de a acționa ca exponent fidel al intereselor întregului popor. Un rol de mare însemnătate in întărirea unității partidului, în creșterea spiritului său revoluționar l-a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu. De la începutul anilor ’30, conducătorul de astăzi al partidului și statului nostru s-a aflat, într-o deplină continuitate istorică, în primele rîn- duri ale procesului revoluționar pentru transformarea înnoitoare, pe baze socialiste, a societății românești.încă din acei ani grei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a afirmat ca militant activ pentru unitatea clasei muncitoare, pentru făurirea Frontului Unic Muncitoresc. în concepția sa, ce a fost pe deplin confirmată de viață, victoria luptei pentru salvgardarea intereselor supreme ale patriei, pentru înnoirea societății impunea participarea activă a tuturor forțelor democratice și progresiste, a întregului popor. Sub a- ceastă generoasă deviză a fost pregătită și organizată marea demonstrație patriotică, antifascistă și antiimperialistă de la 1 Mai 1939, în care rolul determinant l-au avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovară
ționare, sau chiar tratate de specialitate de aiurea, mai uită uneori, că în coada tuturor avioanelor cu reacție, și se pare că mai ales în lumea noastră modernă asemenea aparate de zbor nu sînt puține, se află invenția lui Henri Coandă, tot un român, care le asigură acestora și viteză sporită, și siguranță în deplasare. Henri Coandă a fost cel care, la 16 decem-

pildă; marele canal Dunăre—Marea Neagră, hidrocentralele Porțile de Fier I și Porțile de Fier II, și nu numai acestea, sînt înfăptuiri în care, sub ochii noștri, investiția de inteligență și muncă intensivă pe centimetru pătrat este mai ridicată ca oricind. Industrii și științe de vîrf, precum electronica, informatica, mecanica fină și, nu mai puțin, cele tradi-
Inteligența la 

examenul muncii

brie 1910, a făcut saltul acela „de purice", călare pe primul avion cu reacție din lume, inventat de el, invenție ce avea să schimbe esențial evoluția aviației mondiale.Cu astfel de înaintași iluștri, nu mai e de mirare că știința, industria și economia românească de astăzi își potrivesc pașii după virfurile cele mai înalte în domeniile respective.Potrivirea aceasta de pași nu este, desigur, nici ușoară, și nici de scurtă durată. Ea este un efort continuu și tenace, făcut cu știință și mare responsabilitate, intr-un sistem unitar și armonios, la nivelul întregii țări, ale cărui rezultate impresionante au început de mult să se arate sub ochii noștri. Metroul bucureștean, da

ționale, energetica ori construcțiile de mașini, își dau mîna pentru a întemeia în fața noastră, și pentru noi, o civilizație nouă, superioară și confortabilă, în care gîndul creator al omului și fapta sa suplă, ageră prin excelență, sînt elementele constitutive esențiale.Au fost și sînt posibile toate acestea numai datorită eforturilor colosale pe care întregul popor le-a făcut în ultimele decenii, în care școala, cercetarea și practica la dimensiunile întregii țări au jucat și joacă un rol determinant. Inteligența activă a românului, aplecarea lui către inventivitate și muncă e- ficientă, gustul său pentru frumos au fost stimulate, puse la lucru mai mult ca niciodată în întreaga noastră istorie. Procesul nu

șa Elena Ceaușescu. Făurirea Frontului Unic Muncitoresc a asigurat temelia pe care s-a constituit marea unitate a forțelor patriotice, a poporului, sub conducerea partidului comunist, in istorica victorie de la 23 August 1944. In noile condiții politice, în 1948, la începutul celei dinții etape a construcției socialismului, a fost constituit partidul unic al clasei muncitoare. Sub conducerea sa a fost asigurată victoria socialismului în patria noastră.Partidul Comunist Român a fost și a rămas partid al clasei muncitoare, al întregului popor. El s-a dezvoltat continuu, a învățat continuu, și-a perfecționat fără încetare activitatea. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Congresul al IX-lea a marcat o nouă etapă in activitatea partidului nostru comunist, in întregul proces revoluționar, a deschis calea gîndirii și activității creatoare, a perfecționării întregii munci de conducere și făurire a noii orînduiri, a socialismului în România".Partidul îșl află în opera social- politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu izvorul neîncetatei dezvoltări din epoca deschisă de Marele Congres din 1965, al perfecționării continue a întregii sale activități. In toți acești 24 de ani au fost întărite, din punct de vedere numeric, rîndurile partidului. El cuprinde, în prezent, peste 3,7 milioane de membri — muncitori, țărani, intelectuali, femei și bărbați, tineri și virstnici — fiind un adevărat partid de masă. Dar, mai cu seamă, partidul s-a întărit calitativ. Perfecționarea^ activității partidului a fost orientată cu precădere în direcția creșterii capacității sale de a privi realitatea din perspectiva unei concepții înaintate, revoluționare. De a cunoaște în profunzime viața, de a înțelege fenomenele economice, politice, sociale, de a acționa în spiritul tendințelor înaintate ce se manifestă în lumea contemporană, al legităților construcției socialiste ra-
(Continuare în pag. a IlI-a)

este încheiat și tocmai în acest domeniu unde resursele sînt inepuizabile ele se cer mereu explorate, folosite, ocrotite, puse in slujba dezvoltării noastre social-economice, cu trăsături inconfundabile în lumea contemporană. Să nu uităm că materiile prime, energiile sînt cantități limitate. Singură inteligența creatoare a omului, de care românul a dat și dă dovadă cu prisosință, este inepuizabilă, sporitoare de valoare. Pe ce altceva se bazează, în fond, ridicarea productivității muncii, mo- ment-cheie în dezvoltarea modernă, dacă nu, în primul rînd, pe inteligența creatoare a oamenilor, adică pe munca lor intensivă, care presupune și organizare superioară, și legătură rapidă și trainică între teoiie și practică, și înlocuirea vorbelor de prisos cu faptele trainice și eficiente.Realitatea social-econo- mică românească de astăzi probează că aceasta este singura cale trainică și eficientă spre o civilizație superioară : bazarea pe energiile creatoare proprii, stimularea acestora, punerea în valoare a inteligențelor întregii națiuni, în slujba dezvoltării echilibrate și armonioase, în ritmuri ridicate, a întregii țări. O simțise însuși Eminescu, scriind în cea de-a doua parte a secolului trecut : „Franțuzul ia o bucată de metal în preț de 50 de parale și-ți face din ea un ceasornic, pe care ți-1 vinde cu doi napoleoni ; d-ta îi vinzi ocaua de lină cu un franc și el ți-o trimite
(Continuare in pag. a III-a)
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• •Creșterea mai accentuată a productivității muncii
necesitate vitală a progresului economico-social25 mai, a pus muncitorești dinPrima parte a discuției, publicată în „Scînteia" din în evidență preocupări semnificative ale unor colective Capitală pentru creșterea mai puternică a productivității muncii, precum și unele experiențe valoroase în acest domeniu. Continuăm în numărul de față discuția pe această temă. Municipal București al P.C.R. organizată cu sprijinul ComitetuluiRedacția : Că in multe unități in

dustriale ale Capitalei s-au între
prins măsuri ample, cu eficiență cer
tă pe linia creșterii productivității 
muncii este un fapt notabil, semni
ficativ. Tot atît de adevărat este 
însă că mai sint multe de făcut în 
această direcție în absolut toate în
treprinderile. Tocmai de aceea, ar 
trebui să punctăm in continuare 
acele probleme, extrem de actuale, 
care trebuie să stea in atenția tu
turor colectivelor de muncă din in
dustria Capitalei și nu numai de 
aici.Liviu Daneș, secretar al comitetului de partid al sectorului 2 : înainte de toate, socotesc extrem de actuală și de importantă acoperirea cu măsuri tehnice eficiente a programelor de creștere a productivității muncii în scopul realizării sarcinii planificate pe acest an. După cum, la fel de stringentă este și finalizarea tuturor obiectivelor din planul tehnic prevăzut pentru acest an. Asimilarea de produse noi, cu cheltuieli materiale și manoperă reduse, introducerea unor tehnologii avansate, de mare productivitate, care să asigure reducerea ponderii muncii manuale în procesul de fabricație reprezintă alte comandamente urgente ale momentului. în perimetrul sectorului nostru, ele se impun cu deosebire în unități cum ar fi „Metalurgica", „Metaloglobus", Mecanică Fină, „Conect", întreprinderile din ramura prelucrării lemnului, întreprinderea de Țevi Sudate, „Granitul", „13 Decembrie".Dr. ing. Octavian Juncu, directorul Institutului de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electronică : Nu putem vorbi de productivitate înaltă în condițiile persistenței unor volume însemnate de rebuturi sau de respingeri, care necesită în cele din urmă remanieri costisitoare. Precizia SDV-urilor și AMC-urilor constituie un aliat de nădejde al înaltei productivități. Un exemplu in acest sens socotesc că este concludent. Verificarea calității unui anumit tip de arbore cotit fabricat la întreprinderea „23 August" impune măsurarea a peste 150 de cote, cu profiluri dintre cele mai variate. O experiență realizată a dovedit că pentru verificarea nuală a doi asemenea arbori, rații făcute de doi oameni, au necesare aproape două zile de lucru. Datele au fost confirmate ulterior, cînd s-a reluat operația de control pe un complex stand de verificare creat de institutul nostru în colaborare cu I.C.T.C.M., special pentru „23 August". Ceea ce s-a realizat manual, cu destule aproximații, in timp de două zile; pe stand s-a efectuat doar în citeva zeci de minute. timp în care au fost relevate defecțiunile, s-au făcut sortarea istogramele.Liviu Daneș : în spiritul ideii de mai înainte, țin să precizez că sectoarele calde — tratamente termice muncii poate spori mult prin aplicarea acelor tehnologii noi capabile să determine reducerea adaosurilor tehnologice (maselote, canale de turnare) și în final a rebuturilor. O dovedește cu prisosință experiența întreprinderii de Pompe „Aversa", unde a fost înființat atelierul de piese turnate din oțel, dotat cu mașini speciale de mare productivitate, cu regimuri de lucru intensive, mașini realizate în întreprindere prin modificarea unor mașini ce erau destinate casării sau erau declarate disponibile. Față de vechiul procedeu, cînd piesele turnate se prelucrau cu măre greutate, pe mașini universale, în prezent productivitatea muncii a sporit în sectorul eboș în medie cu 50 la sută.Redacția : Desigur, promovarea 
largă a mecanizării, automatizării, 
robotizării, ca și extinderea unor 
tehnologii moderne, de mare randa
ment au un cuvînt greu de spus asu
pra creșterii productivității muncii, 
care însă nu poate fi nici un mo
ment despărțit de imperativul ridi
cării nivelului de pregătire profesio
nală a celor ce muncesc. Experiențe 
notabile in această privință există in 
numeroase unități ale 
după cum credem că în •. 
ții problema 
abordată.Ioan Filip, da partid al ___  .aparataj" : în ce ne privește, sîntem ferm convinși că bătălia pentru o cit mai înaltă productivitate a muncii trebuie să înceapă obligatoriu cu ridicarea nivelului pregătirii profesionale, cu perfecționarea continuă a cunoștințelor muncitorilor și specialiștilor. Fără realizarea acestei condiții esențiale, tehnica și tehnologia, oricît de moderne, de perfecționate ar fi, nu pot asigura, de la sine, o înaltă productivitate, o eficiență superioară. Iată de ce, de ani și ani de zile, în întreprinderea noastră s-a împămîntenit practica de a se organiza cursuri de ridicare a, pregătirii profesionale atît pentru muncitori, tehnicieni, maiștri, cît și pentru cadrele cu pregătire superioară, cursuri care se încheie cu elaborarea unui proiect de absolx-lre. obligatoriu. Aceste lucrări finale tre-

buie să conțină o noutate tehnică — raționalizare, modernizare, mecanizare, inovație sau chiar invenție — care să determine, prin aplicarea în producție, o anumită eficientă economică, exprimată în spor de producție. de productivitate (economie relativă de personal) sau in reducerea costurilor de producție. De altfel. promovarea în categorii și gradații superioare se face numai pe baza unor propuneri de creștere a productivității muncii, de reducere a

întrebarea a lăsat să se înțeleagă că adaptarea concepției la tehnologiile existente la un moment dat înseamnă o coborîre a nivelului concepției ; acest proces trebuie înțeles ca un efort concertat de valorificare superioară a tuturor posibilităților care există deopotrivă în sfera concepției, ca și în cea a producției. Oricum, trebuie respinsă practica de a lăsa întreprinderile să se descurce singure cu promovarea noilor produse. Cînd se constată că condițiile tehnice și tehnologice nu sînt conforme performantelor noului produs, institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică trebuie să elaboreze atît tehnologiile, cit și mijloacele tehnice necesare.
Dezbatere organizată cu sprijinul 

Comitetului Municipal București al P.C.R

aici ma- ope- fost

Și

înturnătorii, forjă, — productivitatea

este încă

• Capitalei, 
multe situa- 

insuficientcomitetuluisecretarulîntreprinderii „Electro-

consumurilor materiale și energetice. în anul 1988 și trimestrul I a.c., conducerea întreprinderii a primit peste 460 de propuneri din partea personalului muncitor, care au gurat reducerea consumului de noperă cu circa 245 000 ore. La dul lor. comisiile din ateliere și ții au stabilit în 1988 peste 570 de măsuri pentru creșterea productivității muncii, cu o economie de 967 000 ore, iar in primele trei luni din acest an aceleași comisii au propus alte 545 măsuri, care, transpuse în practică, asigură creșterea productivității muncii la nivelul sarcinilor de plan.Liviu Daneș : Valoroasa experiență a întreprinderii „Electroaparataj" a fost larg popularizată în sectorul nostru prin organizarea în această unitate a mai multor schimburi de experiență pe probleme vizînd creșterea productivității muncii : multe din realizările de la „Electroaparataj" rodesc azi la „Electronica", întreprinderile de pompe „Aversa", de calculatoare, la I.E.M.I. ș.a.Romeo Constantinescu, președintele Consiliului Municipal al Organizării Economico-Sociale : Se cuvine subliniat faptul că acțiunea de ridicare a nivelului pregătirii profesionale trebuie să-și mențină și pe mai departe „tonusul", îndeosebi în ce privește personalul direct productiv, a cărui pondere la nivelul Capitalei a crescut simțitor în ultima perioadă ca urmare a redistribuirii unui mare număr de personal auxiliar sau indirect productiv.Ioan Filip : Pe linia mai bunei folosiri a forței de muncă ne preocupăm în continuare de implementarea unor noi aplicații bazate pe utilizarea mijloacelor de prelucrare automată a datelor. Astfel, va fi degrevat personalul de activitățile rutiniere în favoarea activităților de concepție și de rezolvare a unor probleme de fond. Proiectarea asistată de calculator a camelor pentru strungurile automate și croirea benzilor de material cu indici de utilizare superiori cu ajutorul calculatorului asigură in prezent creșterea productivității muncii și reducerea consumurilor materiale.Redacția : Orice discuție asupra 
problemelor de fond pe care le ridi
că creșterea productivității muncii 
nu poate 
major pe 
cercetarea 
celor mai 
muncă și 
Din păcate, 
prezență a cercetării științifice nu-i 
în deplină sincronizare cu necesită
țile pe care le ridică producția.Dr. ing Octavian Juncu : Remarca este întru totul îndreptățită. Personal, cred că rolul institutelor de cercetare științifică și inginerie tehnologică poate spori mult in finalizarea programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției dacă se are în vedere respectarea a două condiții esențiale. Prima se referă la măsura în care cercetarea științifică și proiectarea Vizează din capul locului. între alți parametri, reducerea consumului de manoperă. Din prunul moment trebuie gîndit cu ce manopeță va fi realizat noul produs. Pentru că, altfel, un produs nou, care răspunde satisfăcător la mulți alți parametri, dar este tributar la manoperă, nu e un produs eficient. Deci productivitatea înaltă trebuie „croită" încă de la conceperea noilor produse. în' al doilea rînd. trebuie avute in vedere atît tehnologia, cît și utilajele cu care va trebui obținută economia de manoperă.Liviu Daneș : Dacă aceste lucruri se știu atit de bine, de ce nu se aplică întotdeauna efectiv în practică ? Comitetul de partid al sectorului a criticat adeseori faptul că cercetarea consacră de multe ori o insuficientă atenție ingineriei tehnologice. Așa se face că produse concepute la un inalt nivel nu ies la fel și în producția de serie a întreprinderilor. De ce se ajunge aici? Pentru că institutul care a conceput produsul nu a ținut șeama de dotarea întreprinderii. Deci problema se pune în termenii următori : ori se adaptează concepția la dotarea întreprinderii. ori se completează dotarea pentru a se merge în direcția concepției. Ultima variantă mi se pare a fi cea rezonabilă.Dr. ing. Octavian Juncu : Cred că

asi- ma- rîn- sec-

face abstracție de rolul 
care trebuie să-l joace 
Științifică in promovarea 
perfecționate mijloace de 
tehnologii de fabricație, 

uneori, această dorită

Condiții optime și
(Urmare din pag. I)termen lung a sporit de la 0,5 la sută în 1979 la peste 8 la sută în 1984 — nivel considerat „istoric"chiar și de apologeții cei mai înverșunați ai actualei „ordini" economi- co-financiare — fără a mai scădea, ulterior, sub 5 la sută. Or, acest nivel depășește cu mult eficiența ce o pot obține majoritatea țărilor, îndeosebi cele în curs de dezvoltare, din sporirea producției și a exporturilor. în actualele condiții, creditele nu mai reprezintă un sprijin pentru dezvoltare, ci o formă puțin „fardată" de exploatare neocolonialistă. De aceea, decizia țării noastre de a asigura dezvoltarea pe mai departe a economiei fără a mai apela la resurse externe de finanțare repre-

zintă o opțiune fermă de a valorifica munca poporului român în interesul exclusiv al poporului român.Lichidarea la începutul acestei primăveri a datoriei externe a țării noastre deschide noi și ample perspective dezvoltării economiei, a societății românești în ansamblul ei. Această realizare de seamă trebuie pusă acum deplin în valoare prin sporirea eficienței economice a producției interne și a comerțului exterior, prin mobilizarea energiei întregii națiuni și ridicarea pe noi trepte calitative și de eficiență a producției progresul multilateral pentru avuției țional,
cale sigură pentru al patriei, creșterea în ritm înalt a naționale, a venitului na- a bunăstării poporului.

Eugen RADULESCU

Romeo Constantinescu : Este o cerință care ar trebui să fie exemplar respectată în toate împrejurările. Pe . această linie sîntem hotărîți să acționăm și mai energic în viitor.Dr. ing. Octavian Juncu : Implicarea cercetării științifice în creșterea productivității muncii socotesc că trebuie neapărat judecată și din perspectiva sporirii eficientei, adică să ne preocupe permanent întrebarea : ce cheltuială necesită promovarea unor noi mașini, utilaje și tehnologii în raport de creșterea productivității muncii. Pun în atenție această problemă pentru că in sectorul nostru au existat tendințe ca, pentru un spor de productivitate de 8—10 la sută, să se recurgă la reutilări radicale ale unor capacități, operație ce a necesitat mari și nejustificate eforturi de investiții. De aici decurge ideea de a nu complica inutil tehnologiile, de a nu

aDela la automatizare și robotizare doar de dragul de a spune că te-ai aliniat la spiritul vremii. Bătălia pentru înaltă productivitate trebuie să o ducem în conexiune cu valorificarea superioară a rezervelor importante pe care le avem încă în cadrul actualelor capacități de rro- ducție, care trebuie exploatate la parametrii cei mai înalți cu putință.Liviu Daneș : însemnate rezerve de creștere a productivității muncii pot fi puse in valoare și prin respectarea exemplară a exigențelor actualului sistem de retribuire a muncii, bazat pe acordul global. Am constatat adeseori că nu se asigură o corelație corespunzătoare între retribuția personalului muncitor și creșterea productivității muncii. Or, această corelație trebuie să fie respectată nu numai în fiecare întreprindere, muncă, buire își lent al muncii.Dr. ing. Octavian Juncu : Pentru ca această corelație să funcționeze deplin și pretutindeni, este necesară realizarea unei normări științifice a muncii, bazată efectiv pe performanțele reale ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor. Dacă normarea este făcută corect, științific, depășirea sistematică și în proporție de masă a normelor de muncă nu se poate realiza decît prin promovarea progresului tehnic. Bătălia pentru o înaltă productivitate a muncii trebuie să se desfășoare neapărat în strînsă legătură cu efortul pentru creșterea calității produselor și diminuarea consumurilor materiale. Numai în unitatea deplină a acestor tr°i factori poate fi vorba de eficientă economică superioară, de acea eficiență pe care o reclamă dezvoltarea economică de tip intensiv, evoluție caracteristică actualei etape de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.

ci și la fiecare loc de Altfel, sistemul de retri- pierde caracterul de stimu- creșterii productivității

Ansamblul problemelor ridicate de participanții la discuție se circumscrie în jurul a două concluzii principale. Prima evidențiază larga și susținuta preocupare care există practic în toate unitățile productive ale Capitalei pentru înfăptuirea programelor de perfecționare a organizării și modernizarea producției — temelia trainică a înseși creșterii rapide a productivității muncii. în același timp, se remarcă persistența unor însemnate rezerve latente, susceptibile să asigure creșterea mai puternică în perioada următoare a productivității muncii. Deplina lor valorificare implică un vast evantai de acțiuni, mergînd de la modernizarea radicală a mijloacelor tehnice și tehnologiilor de fabricație, prin angajarea mai puternică, alături de efortul colectivelor de muncă din întreprinderi, a unităților de cercetare științifică și inginerie tehnologică, și pînă la normarea științifică a muncii sau aplicarea exemplară, în spiritul legii, a cerințelor actualului sistem de retribuire a muncii. Prin urmare, rezervele de creștere accelerată a productivității muncii pe ansamblul industriei Capitalei sint mari. Deci pe măsură trebuie să fie în continuare și eforturile colectivelor de muncă pentru valorificarea lor deplină.Dezbatere consemnată de Ioan ERHAN, Gheorghe IONIȚĂ

Toate lucrările agricole 
intensificate la maximum!

SĂLAJ

Ritm susținui la întreținerea culturilorPrioritățile acestor zile bune de lucru in unitățile agricole din județul Sălaj sint întreținerea culturilor, recoltarea, transportul și depozitarea dată s-a sfecla de un frontRaidul cole din raza Consiliului Agroindustrial Sărmășag ne-a prilejuit semnarea unor toare țelor tățile Ilieș, cilitează o foarte exactă punere în temă. „Forțele mecanice și manuale sint concentrate cu deosebire la e- fectuarea prașilei a doua la sfecla de zahăr, a primei prașile la cartofi și porumb Totodată se recoltează, transportă și depozitează furajele, se completează golurile pe suprafețele de legume afectate de inundații. Permanența consiliului agroindustrial este asigurată de membrii biroului de coordonare, care sînt repartizați pe unități cu responsabilități precise privind organizarea și desfășurarea corespunzătoare a activității în cîmp. La nivelul comunelor, comandamentele agricole locale analizează în fiecare zi stadiul lucrărilor, stabilind măsurile care se impun pentru mobilizarea tuturor forțelor în cîmp, realizarea unor lucrări de calitate. Dat fiind faptul că se cere un mare volum de muncă manuală, la acțiunile pe care le întreprindem participă zilnic și personalul din unitățile economice și instituțiile din raza consiliului, precum și elevii aflați în practică.La Cooperativa Agricolă din Bocșa, zeci de cooperatori erau prezenți la prășitul sfeclei, iar o altă parte — la întreținerea legumelor. „Aproximativ 10 la sută din suprafața cu legume a fost compromisă de revărsarea apelor, ne spunea Ștefan Ne- dișan, președintele cooperativei. întreaga suprafață a fost reînsămința- tă și replantată, am încheiat prașila a doua pe 80 hectare cu sfeclă, am re- bilonat a treia oară cartofii pe 90 hectare și se desfășoară pe un front . larg prașila manuală la porumb, cea mecanică fiind efectuată pe aproape întreaga suprafață, respectiv 510 ha"..

furajelor. Pînă la această încheiat prima prașilă la i zahăr și se desfășoară pe larg cea de-a doua.întreprins în unități agri-con- instantanee edifica- privind larga mobilizare a for- mecanice și manuale la activi- de sezon. Dialogul cu Vasile organizatorul de partid, ne fa-

La Cooperativa Agricolă Lompirt stăm de vorbă cu inginerul-șef Zsig- mond Alexandru, care anticipează obținerea unor recolte superioare a- nului trecut. Și aceasta în pofida ploilor torențiale care i-au obligat pe cooperatorii și mecanizatorii de aici să realizeze, în aceste zile, o a- devărată cursă contra cronometru la reînsămînțări, replantări și completări de goluri la legume. „Cei 200 de legumicultori participă și la lucrările din cîmp — ne spune inginerul șef. Ca atare, finalizăm prașila a doua la sfeclă, vom încheia în a- ceastă săptămînă prima prașilă la porumb și, ceea ce ne bucură foarte mult, vom realiza mai mare cant'tate de o foarte bună liene".Sute de membri Agricole Sărmășag
nu numai cea de furaje, dar și calitate la trifo-ai Cooperativei sint prezenți la

CONSTANȚA

întreținerea legumelor și la prășitul sfeclei. O mobilizare exemplară, a- cesta este adevărul, mobilizare ce caracterizează și activitatea cooperatorilor și mecanizatorilor din cooperativele agricole Bobota și Chieșd. Pe ansamblul consiliului agroindustrial au fost prășite a doua oară, pe 70 la sută din suprafață, sfecla furajeră iar cartofii — rebilonați pe 305 hectare din celeDupă cum rezultă și operativă de la direcția dețeană, întreținerea coltarea, transportul și depozitarea furajelor sînt avansate și în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Someș Odorhei, Pericei, Cehu Silvaniei, Nușfalău. Timpul favorabil, dar mai ales rămînerea în urmă la aceste activități impun măsuri deosebite privind mobilizarea susținută a forțelor mecanice și manuale în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Ileanda, Surduc, Crișeni.

pe 80 la sută din suprafață, a doua oară 439 hectare, din situația agricolă ju- culturilor, re

Eugen TEGLAS 
corespondentul „Scînteii"

Combinele sint pregătite pentru seceris

In secția filaturâ a întreprinderii de In din Botoșani Foto : Sandu Cristian
în iarnă, multe unități agricole din județul Teleorman s-au confruntat cu probleme dificile în ceea ce privește furajarea animalelor. Principala cauză a constituit-o neasigurarea cantităților de nutrețuri planificate și în structura prevăzută. Deficitele cele mai însemnate s-au înregistrat — datorită, in primul rind, recoltelor mici — la furajele care ar fi trebuit să asigure cea mai mare parte a necesarului de unități nutritive în rația zilnică a fiecărui animal. Pornind de la învățămintele anului trecut, în temeiul unor analize Responsabile. sub directa îndrumare a comitetului județean de partid, a fost elaborat un amplu program de măsuri privind realizarea bazei furajere corespunzătoare normelor științifice de hrănire a efectivelor mari de animale. De la directorul cu producția zootehnică al direcției agricole județene, tovarășul Mihai Mi- culescu, am reținut, între altele, măsurile luate pentru îmbunătățirea structurii plantelor de nutreț cultivate : producerea semințelor necesare pe plan local, aplicarea fermă a tehnologiilor recomandate de specialiști, realizarea intr-o măsură mai mare a finului vitaminos de lucernă. în perioada ce a trecut din acest an s-a acționat pentru însilozarea unor cantități mari de furaje din masa- verde rezultată de la culturile de toamnă.Din datele furnizate de direcția agricolă rezultă că s-au însilozat circa 75 000 tone furaje. încă de pe acum, unitățile din consiliile agroindustriale Buzescu, Purani, Do- brotești, Piatra, Siliștea se înscriu cu importante depășiri ale programelor stabilite. Prima coasă la trifoliene a întîrziat din cauza ploilor, din această cauză producîndu-se doar 13 300 tone de fîn, față de 24 000 tone cît este programul pentru această perioadă Diferența a fost depozitată sub formă de semisiloz.Am urmărit în Consiliul Agroindustrial Suhaia, unde există efective mari de animale, modul cum se acționează pentru asigurarea nutrețurilor. „în fiecare unitate agricolă, ne spune președintele consiliului.

Gheorghe Tudose, s-a constituit cite o formație pentru strîngerea furajelor, alcătuită din mecanizatori și cooperatori, formație ce este dotată cu mașinile și utilajele necesare. Sporirea suprafeței de lucernă cu 90 hectare, cosirea celor 110 hectare de pajiști cultivate pentru a crește cantitățile de fin, repartizarea a 430 hectare de păduri și diguri pentru pășunarea animalelor, conservarea producției de masă-verde de pe cele 426 hectare trifoliene sub formă de

toare. în pofida acestui lucru, aici, animalele sînt furajate cu rații, în funcție de producțiile planificate. Oile sînt ținute permanent la pășu- nat, în pădure și pe digurile din a- propierea orașului. La fel se procedează și cu tineretul bovin. Aici, din masa-verde de la culturile de toamnă s-au insilozat 455 tone in amestec cu grosiere. „Folosind condițiile favorabile din această primăvară, cu ploi care au condus la dezvoltarea masei vegetative, ne-am propus să

în unitățile agricole din Constanța se fac pregătiri pentru apropiata campanie de recoltare a cerealelor păioase și însămîn- țare a culturilor duble. Acțiunile întreprinse în acest sens de către comitetul județean de partid au vizat impulsionarea întregii activități de reparare în bune condiții a întregului parc de tractoare și mașini agricole și realizarea unor lucrări de cea mai bună calitate. Desigur, însă buna folosire a combinelor șl utilajelor amintite necesită din partea celor care le au în grijă o pregătire profesională fără cusur. Iată de ce, concomitent cu aceste activități, la instruirea și perfecționarea întregului personal muncitor s-a urmărit însușirea de către fiecare mecanizator în parte a tuturor elementelor principale în ceea ce privește exploatarea și întreținerea mașinilor agricole. Pentru încadrarea în cotele de carburanți repartizate și reducerea consumurilor specifice, Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii Constanța a stabilit programe complexe de măsuri organizatorice și tehnice, sarcini precise pentru fiecare stațiune și secție, pentru fiecare mecanizator în parte.Desigur însă întreaga atenție șl răspundere s-a materializat în modul exemplar în care s-au realizat lucrările de reparații și întreținere, acțiune în care un accent deosebit s-a pus pe elementul calitate, știut fiind faptul că de acest lucru depinde în mod hotărîtor al activității la recoltat, tul de față sînt gata de utilajele : 1 831 combine ioase, 1 159 remorci de A-l 800, 624 cu discuri.deja recepționate și probate, combinele fiind supuse probelor funcționale cu boabe. De asemenea, la prese au fost efectuate probele cu paie, urmînd ca toate aceste utilaje să fie scoase, în formații, în tabere de cîmp. Despre celelalte măsuri de ordin tehnic și organizatoric ne-a vorbit tovarășul ing. Horia Albu, din cadrul trustului de mecanizare.— în vederea completării resurselor furajere, combinele de păioase au fost prevăzute cu echipamente de colectat pleavă, iar remorcile, destinate transportării recoltei — cu echipamente pentru mărirea capacității. Pentru transportul produc-

județul intense

bunul mers în momen- lucru toate pentru pă-prese de balotat, 4 304 tractor, 275 tractoare semănători, 624 grape Aceste utilaje au fost

în iarnă, Asociația Economică In- tercooperatistă Zimnicea a ajutat unitățile vecine cu furaje, ceea ce atestă grija conducerii unității pentru producerea și conservarea unor cantități mari de nutrețuri. Și în perioada ce a trecut din acest an s-a acționat cu aceeași responsabilitate, în cămările zootehniei depozitîndu-se circa 460 tone suculente. Se cosește acum suprafața de 30 hectare pajiște cultivată. Amestecul de graminee și leguminoase asigură un furaj de ca-
Recoltarea și depozitarea furajelor,

potrivit graficelor stabilite
în unități agricole din județul Teleorman

fîn sau semifîn, în funcție de evoluția vremii, iar a orzului masă-verde numai ca plantă întreagă, sînt alte acțiuni ce ne garantează realizarea programului stabilit pe acest an“.Sondajul efectuat în unitățile din consiliu atestă că acolo unde cadrele de conducere și specialiștii se ocupă cu răspundere de asigurarea furajelor, rezultatele sînt pe măsură. Cooperativa Agricolă Zimnicea are un efectiv de 1 049 bovine și 3 850 ovine. Baza furajeră este asigurată de 30 hectare pajiște cultivată, 110 hectare culturi de toamnă (rapiță, secară etc.), 130 hectare cu trifoliene, din care 40 hectare lucernă nouă, 10 hectare sfeclă furajeră, 10 hectare do- vleci furajeri, restul constituindu-1 porumbul siloz în cultură dublă, și alte resurse vegetale secundare. A- ceste suprafețe, în general, nu sînt nici mai mari, nici mai mici decît în alte unități cu o încărcătură de animale și condiții climatice asemănă-

cosim o dată, pentru fîn, cele 30 hectare pajiște artificială și numai după aceea să o pășunăm — ne spune tehniciană Maria Dulgheru. La lucernă, nu vom mai proceda ca anul . trecut, cînd am recoltat-o repede, am pus-o jos și apoi precipitațiile ne-au împiedicat să facem un fîn de bună calitate. Acum o recoltăm eșalonat și respectăm normele privind uscarea și depozitarea".Și la întreprinderea Agricolă de Stat Zimnicea, care deține peste 4 000 taurine, s-au însilozat pînă în prezent 700 tone furaje. „Ploile ne-au prins în cîmp lucerna cosită de pe circa 30 hectare — ne spune inginerul Nicolae Cristache, directorul unității. Am fost nevoiți ca o parte să o dăm în consum, iar restul să o facem semifîn. în continuare, concentrăm forțele la realizarea unor cantități cît mai mari de fin".

litate datorită îngrijirii exemplare, prin irigații și fertilizări, estimîn- du-se o recoltă medie de 35—40 tone la hectar, întreaga producție fiind destinată producerii finului, așa cum ne spunea tehnicianul Gheorghe Ba- zavan, responsabilul cu baza furajeră.La Cooperativa Agricolă Fîntînele, în anuL trecut lipsa furajelor a creat mari- greutăți, mai ales în iarnă, cînd s-au cheltuit peste 500 000 lei pentru a se găsi, la ceî care au fost gospodari, fîn, nutreț însilozat și alte surse de hrană. Și în prezent — cu efective care totalizează peste 730 bovine și 840 ovine — ferma zootehnică se confruntă cu probleme deosebit de grele. Animalele au o stare fiziologică necorespunzătoare, producția de lapte este scăzută. De altfel, semnele improvizației sînt evidente la tot pasul. Un zid al mater-

combine s-a combine săției principale de la stabilit ca la două existe un cuplu de două remorci e- tanșate, cu basculare simultană de la volan. Dat fiind faptul că în campania agricolă de vară în județul nostru urmează să se execute un volum mare de lucrări, la nivelul secțiilor de mecanizare și al fermelor au fost organizate și pregătite formații de recoltat, transport și încărcat, precum și formații de eliberat, pregătit teren și semănat culturi duble, care au fost scoase in taberele de cîmp. Formațiile de recoltat și transportat sînt dotate cu combine și remorci pentru pleavă, cupluri cu două tractoare cu remorci etanșate pentru asigurarea descărcării din mers a combinelor și tractoare TIH-445. Pentru executarea corespunzătoare a întreținerilor tehnice și remedierea operativă a defecțiunilor accidentale la utilajele din formațiile de lucru, s-a asigurat asistență tehnică dotată corespunzător.Desigur, faptul că la această oră pregătirile pentru campania agricolă de vară sînt în curs de finalizare este meritul acestor'harnici și neobosiți lucrători ai pămîntului, cum îi numim pe mecanizatori, deprinși să facă lucru de calitate. Nu putem însă să nu menționăm și faptul că, dînd curs unei frumoase inițiative, întreprinderi industriale din județul Constanta i-au sprijinit pe mecanizatori cu piese și subansamble necesare. întreprinderea Mecanică pentru Agricultură Năvodari a fabricat 20 de repere de piese de schimb pentru tractoare, 10 repere pentru combina C-12, 30 de repere pentru prese de balotat paie și fîn. De la această unitate au fost livrate pentru unitățile constănțene 300 de echipamente de colectat pleavă, 300 echipamente de fertilizare pentru cultivatoare, toate acestea adău- gîndu-se unui număr mare de alte mașini și utilaje, produse și pentru alți beneficiari din țară. De asemenea, întreprinderea „Energia" din Constanța, deși nu este o unitate care să lucreze prioritar pentru a- gricultură, i-a sprijinit pe mecanizatori cu diverse curele trapezoida- le, destinate echipării tractoarelor și mașinilor agricole, furtune din cauciuc, importante cantități de materiale, folosite în activitatea de reparații a mașinilor și utilajelor agricole.
Lucian CRISTEA 
corespondentul „Scînteii

este proptit să nu cadă, la de muls, unde se lpcrează punerea în funcțiune de vreoni tății grupul pentru7—8 ani, o parte din instalații s-au deteriorat. Deși unele grajduri au fost prevăzute cu sisteme de evacuare a dejecțiilor, acestea nu au funcționat, ni se spune, niciodată. In apropierea adăposturilor se află. în grămezi impresionante, circa 3 000 tone gunoi de grajd care numai cu atelajele nu vor putea fi transportate de aici curind. Este pozitiv totuși faptul că oile au fost scoase la pășunat in pădure, ca și o parte a tineretului bovin, urmînd a fi duse aici, în zilele următoare, alte 270 de bovine, preconizindu-se ținerea lor în tabără special amenajată pînă în toamnă tîrziu. Ferma zootehnică mai are 40 hectare de lucernă nouă și 20 hectare borceag, la care se a- daugă 30 hectare porumb siloz în ogor propriu și 20 hectare sfeclă furajeră. Deoarece animalele au ieșit slăbite din iarnă, masa-verde de la culturile de toamnă a fost dată în consumul curent. în baza furajeră, în afara a 120 tone paie, se aflau circa 20 tone fîn dintr-o masă vegetativă din care lucerna a cam dispărut și pe care, așa cum am văzut ulterior, vițeii refuzau s-o mănînce. Secara este adusă direct din cîmp la iesle, administrîndu-se, sub formă de masă-verde, fără a se amesteca cu grosiere.Este un fapt pozitiv că în acest an, în majoritatea unităților agricole, se acționează cu răspundere pentru asigurarea nutrețurilor necesare și buna îngrijire a animalelor. Situația întîlnită însă la Fîntînele pune în evidență și un alt fapt, mai puțin îmbucurător, și anume că nu peste tot au fost trase învățămintele necesare din situația necorespunzătoare a anului trecut. Tocmai de aceea se impune intervenția fermă a organelor agricole județene, a tuturor factorilor chemați să asigure buna desfășurare a activității în acest sector.
Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii
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REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ Partidul,
Cu prilejul Zilei eliberării Africii — aniversarea creării cu 26 de ani în urmă a Organizației Unității Africane —, Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea și Liga Română de Prietenie cu Popoarele din Asia și Africa nizat, joi, în Capitală, o festivă.Au participat membri ai rii Ministerului Afacerilor reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.Au luat parte șefii misiunilor diplomatice ai țărilor africane acreditați în țara noastră, reprezentanți ai mișcărilor de eliberare națională africane, precum și directorul Centrului de Informare al O.N.U. la București.în cadrul adunării au fost evidențiate rolul și contribuția O.U.A. la întărirea solidarității și unității tinerelor state africane în lupta lor pentru lichidarea deplină a colonialismului, pentru apărarea și consolidarea independenței naționale, asigurarea dezvoltării de sine stătătoare în conformitate cu aspirațiile popoarelor lor.S-au evidențiat sprijinul și ajutorul politic, diplomatic, moral și material pe care România le-a acordat mișcărilor africane de eliberare națională, precum și strînsele relații de prietenie și colaborare statornicite cu statele africane pe baza principii-

au orga- adunareconduce- Externe,

lor respectului independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc. S-a subliniat că un rol hotăritor în întărirea conlucrării româno-africane l-au avut vizitele întreprinse de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în diferite state africane și întîlnirile la nivel înalt de la București, care, prin acordurile și înțelegerile realizate, au pus bazele unei rodnice colaborări reciproc avantajoase.în cuvîntul său, ambasadorul Sudanului la București, Ahmed Diab, a relevat rolul O.U.A. în lupta pentru eradicarea colonialismului în Africa, pentru întărirea unității statelor africane în eforturile de soluționare a problemelor care confruntă continentul. El a exprimat sinceră gratitudine față de România, pentru pozițiile sale privind țările continentului african.
★Ambasadorii țărilor africane la București au oferit, joi, o recepție cu prilejul Zilei eliberării Africii — cea de-a 26-a aniversare a creării Organizației Unității Africane.Au participat Cornel Pacoste, vice- prim-ministru al guvernului, miniștri, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de artă și cultură, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia
listă pe primele patru luni din acest an de colective fruntașe de oameni 

unități 
in-

di muncii din întreprinderi industriale, construcții, transporturi, 
agricole, din domeniul prestărilor de servicii, precum și din centrale 
dustriale.

in urma rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit în 
port cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a 
trecerii socialiste, la 30 aprilie pe primele locuri s-au situat;

IN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de Ex
ploatare și întreținere a Rețelelor 
și Instalațiilor Energetice și de 
Distribuție a Energiei Electrice și 
Termice Suceava.Locul II : întreprinderea de Exploatare și întreținere a Rețelelor și Instalațiilor Energetice și de Distribuție a Energiei Electrice și Termice Iași.Locul III : întreprinderea de Exploatare și întreținere a Rețelelor și Instalațiilor Energetice și de Distribuție a Energiei Electrice și Termice Pitești.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE

Locul III : Inspectoratul Silvic Județean Tulcea. strategul temerar
ra- 
in-

IN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE

(Urmare din pag. I)

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea 
Sticlărie și Porțelan Dorohoi, 
dețul Botoșani. _Locul GeamuriLocul Porțelan II : întreprinderea Buzău.III : întreprinderea „IRIS" Cluj-Napoca.

de judede
IN INDUSTRIA PIELĂRIEI,

CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI

deLocul I : întreprinderea
Spume Poliuretanice Timișoara.Locul II : întreprindereaPiele. încălțăminte și Marochină- rie „13 Decembrie" Sibiu.Locul III : întreprinderea de Piele și încălțăminte „Progresul" București.

de

întrunire a reprezentanților organizațiilor 
de foști luptători și veterani de război

Locul I : întreprinderea de Pros
pecțiuni și Explorări Geologice 
Argeș.Locul II : întreprinderea de Foraj și Lucrări Geologice Speciale București.Locul III : întreprinderea de Prospecțiuni și Explorări Geologice Maramureș.
ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE

Panoul fruntașilor pe 
primele 4 luni ale anului

1N DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII CĂRNII

Locul I: Trustul-Antrepriză Ge
nerală de Construcții-Montaj Mu
reș.Locul II : întreprinderea Antrepriză Generală de Construcții- Montaj Mehedinți.Locul Generală Bihor. III : Trustul-Antrepriză de Construcții-Montaj

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de Na

vigație Fluvială NAVROM Galați.Locul II : întreprinderea de Exploatare Portuară Constanța — Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor.Locul III ; Compania TAROM București.
In transportul local

Locul I : întreprinderea Jude
țeană de Transport Local Con
stanța.Locul II : întreprinderea Județeană de Transport Local Bacău.Locul III : întreprinderea județeană de Transport Local Timiș.

CENTRALE INDUSTRIALE

INDUSTRIA MINIERA

în zilele fășurat, la consultativă a reprezentanților organizațiilor de foști luptători și veterani de război din unele țări socialiste, membre ale Federației Internaționale a Rezistenților.în cadrul consfătuirii s-a făcut un schimb de informații privind activitățile desfășurate de aceste organizații neguvernamentale, atît în cadrul național, cit și internațional, privind lupta pentru consolidarea păcii, pentru securitate și dezarmare, în primul rînd dezarmare nucleară, pentru întărirea colaborării și prieteniei între popoare, pentru intensificarea luptei împotriva neonazismu- lui, neofascismului, terorismului și rasismului.Participanții la consfătuire au exprimat hotărîrea organizațiilor respective de luptători antifasciști șl veterani de război de a intensifica activitățile pentru pace, pentru dezarmare, pentru combaterea ori-
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din unele țări socialiste Locul I : întreprinderea de Pre
lucrare a Aluminiului Slatina.

Locul I : întreprinderea de Pre
parate și Conserve din Carne 
București.

Locul I : Centrala Sării și Neme- 
talifereior București.Locul II :Ploiești. Combinatul Minier

de 24—25 mai s-a des- București o consfătuire căror manifestări a fascismului, de generații în spiritul luptei pentru întărirea colaborării și înțelegerii între popoare.Participanții au exprimat sprijinul față de apelul statelor participante la Tratatul de la Varșovia către statele membre ale Alianței Nord-Atlantice privind renunțarea la modernizarea armelor nucleare cu rază mică de acțiune.Șefii delegațiilor au fost primiți la Comitetul Central al Partidului Comunist Român de către tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Pe timpul vizitei, delegațiile străine au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Luptei pentru Libertatea Poporului și a Patriei, pentru Socialism și la Monumentul Eroilor Patriei și au vizitat diverse obiective din Capitală.

de recrudescență educare a tinerei IN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC. PETROLIER, 

UTILAJ TEHNOLOGIC 
PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea Meca
nică Cîmpina, județul Prahova.Locul II : întreprinderea Mașini-Unelte pentru Presare și Forjare Tîrgu Jiu.Locul III : întreprinderea Mecanică de Utilaj Chimic București.

de
ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 

ȘI UTILAJE ELECTRICE. 
MOTOARE ȘI MATERIALE 

ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de Fri
gidere Găești, județul Dîm
bovița.

ÎN INDUSTRIA ARTICOLELOR
CASNICE

Cronica zileiLa București s-au încheiat, joi, lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româ- no-australiene de colaborare economică.In spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, au fost examinate noi modalități și acțiuni menite să conducă la dezvoltarea, în continuare, a cooperării economice româno-aus- traliene în domeniile industriei constructoare de mașini, miniere, chimice, lemnului, in agricultură și în alte sectoare de interes comun, la creșterea și diversificarea schimburilor reciproce de mărfuri.La încheierea lucrărilor, președinții celor două părți în comisie au semnat protocolul sesiunii.în timpul șederii în țara noastră,

delegația australiană a avut întrevederi cu loan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, cu membri ai conducerii altor ministere și a vizitat obiective economice, sociale și edilitare din Capitală.însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P.D. Coreene la București, Zu Ian Cian, a organizat, joi după-a- miază, o gală de film, urmată de un cocteil, cu prilejul împlinirii a 34 de ani de la înființarea Asociației Generale a Rezidenților Coreeni din Japonia.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai unor instituții centrale, activiști de partid și de stat, oameni de cultură și artă, ziariști. (Agerpres)

Locul I : întreprinderea „Ară- 
deanca" Arad.Locul II :Vase EmailateLocul III :August" Satu Mare.

întreprinderea Focșani, întreprinderea de
„23

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI, LACURI

Locul I : întreprinderea Chimi
că „Victoria" Tîrgoviște.Locul II : întreprinderea de De- tergenți „DERO" Ploiești.

(Urmare din pag. I)

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins intre 26 mai (ora 20) — 
29 mai (ora 20). In țară : Vremea va 
continua să se încălzească treptat, iar

cerul va fi variabil, mai mult noros în 
nordul, vestul și centrul țării, unde vor 
cădea ploi, mal ales cu caracter de 
aversă însoțite șl de descărcări electri
ce. In celelalte zone, izolat, averse de 
ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse, în general, între 6 și 14 grade, 
iar cele maxime între 16 și 26 de grade, 
mal ridicate în sud șl sud-vest în ulti
ma zl. Dimineața, pe alocuri în vestul 
șl centrul țării, se va produce ceață.

înapoi sub formă de postav și-ți ia pe aceeași oca 20 de franci ; franțuzul ia paie de orez, care nu-1 țin nimica și-ți împletește din ele o pălărie, pe care nevasta dumitale dă trei sau patru napoleoni.Nu-i mai cu cap, pentru că mintea nu se mănîncă cu lingura, ci o moștenește omul de la tată și de la mumă, incit un mocan poate fi tot atît de isteț și

IN INDUSTRIA VINULUI, 
BĂUTURI DIFERITE. 

PRODUSE SPIRTOASE 
ȘI INDUSTRIALIZAREA 

TUTUNULUI

INDUSTRIA ELECTROTEHNICA

ViI : întreprinderea de 
și Produse Spirtoase Con-

Loculnificație stanța.Locul II : întreprinderea de Țigarete București.Locul III : întreprinderea de Vi- nificație și Produse cea.

Locul I :
Mecanică și 
București.Locul II : de Electronică Calcul București.

Centrala Industrială 
de Articole CasniceCentrala Industrială și Tehnică de

IN INDUSTRIA CHIMICA 
ȘI PETROCHIMICASpirtoase Vîl-

Întreprinderi
de STAT cu 

ZOOTEHNIC

AGRICOLE 
PROFIL

Locul I : întreprinderea Agrico
lă de Stat Iași.Locul II : întreprinderea Agricolă de Stat Liebling, județul Timiș.Locul IIT : întreprinderea A- gricolă de Stat Peciu Nou, județul Timiș.
IN AGRICULTURA DE STAT — 

ÎNTREPRINDERI CU PROFIL 
MIXT

Locul I : întreprinderea 
„30 Decembrie", Sectorul 
Ilfov.Locul II : întreprinderea lă de Stat Rîmnicu Vîlcea.I-ocul III : întreprinderea Agricolă de Stat Copou, județul Iași.

de Sere 
AgricolAgrico-

IN DOMENIUL SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul Silvic Ju
dețean Sibiu.Locul II : Inspectoratul Silvic Județean Teleorman.

Inteligența lao >deschis la cap ca și un ceasornicar din Paris, numai vorba e că mocanul n-a deprins meșteșugul, și de aceea cîștigă într-un an cit cîștigă meșterul din străinătate într-o zi".S-ar bucura, credem, însuși Eminescu văzîndu-i astăzi pe nepoții și strănepoții mocanilor din vremea lui mînuind cu dexteritate

Locul I : Centrala de Utilaje și 
Piese de Schimb pentru Industria 
Chimică și Petrochimică București.

INDUSTRIA LEMNULUI
Locul I : Centrala de Exploatare 

a Lemnului București.Locul II : Centrala Industriei Sticlei și Ceramicii Fine București.Locul III : Centrala de Prelucrare a Lemnului București.
INDUSTRIA UȘOARA

Locul I : Centrala Industriei
Confecțiilor Sibiu.LoculMătăsii, rești.LoculTricotajelor București.

II : Centrala Industriei Inului și Cînepii Bucu-III : Centrala Industriei
INDUSTRIA ALIMENTARA

Locul I : Centrala Industrializării 
Tutunului București.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala Industrială de 

Reparații Auto București.Locul II : Centrala Mecanică de Material Rulant București.

examenul munciiși eficiență sporită complicatele, sofisticatele chiar, mașini și aparate electronice ale industriei românești moderne, create în ultimele decenii chiar de ei înșiși, cucerind astfel nu numai o condiție materială și socială superioară, ci însăși conștiința adevăratei putințe și valori umane. Confruntarea, în acest

domeniu, este cu ceea ce s-a creat și se creează mai valoros în plan mondial, dar și confruntarea, mai ales, cu noi înșine. Numai cine se învinge pe sine mereu, cine își depășește prin inteligență și efort creator propriile limite, care, la un moment dat, au însemnat ele însele cuceriri în plan avansat, se poate considera un adevărat învingător.

cordate la condițiile proprii țării noastre. De a se adresa direct și pătrunzător oamenilor, de a convinge, de a mobiliza, de a însufleți. Partidul a devenit centrul vital al întregii noastre națiuni. De la el emană clarviziunea în elaborarea programelor de dezvoltare economi- co-socială a țării, în activitatea concretă pentru îndeplinirea lor exemplară. Partidul dinamizează forțele creatoare ale poporului.Strategia politică elaborată de tovarășul Nicolae Ceaușescu situează, în prim-plan, cerința ca partidul să-și perfecționeze fără încetare activitatea, pentru a determina, mai departe, înnoiri profunde în afirmarea rolului statului, al organismelor democratice în dezvoltarea societății în general.Conducerea de către partid, ca fundament al conducerii științifice a societății, a dobîndit continuu noi valențe, noi trăsături. Au sporit fără încetare răspunderile partidului in organizarea vieții economico-sociale a societății, în activitatea de producție, în dezvoltarea creației științifice, a învățâmîntului și culturii, în promovarea noului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu limpezime : „Teza după care parti
dul nu trebuie să poarte răspunde
rea pentru înfăptuirea planurilor și 
programelor economico-sociale, ci 
trebuie să lase sectoarele și unitățile 
economico-sociale să soluționeze 
cum consideră mai bine problemele, 
o considerăm profund greșită și 
dăunătoare, de fapt lichidatoristă". Cu contribuția decisivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost și este continuu întărit rolul conducător al partidului ; s-a asigurat și se asigură participarea celor mai bune cadre de partid la activitatea statului, la întreaga viață economică, științifică, socială și culturală a țării. Activitatea de partid se împletește în mod armonios cu munca de conducere pe linie de stat, în diferite organisme, pentru că rolul conducător al partidului se realizează dinăuntrul societății, al colectivelor din unitățile economico-sociale. Partidul a aplicat cu consecvență teza revoluționară a rolului maselor în făurirea istoriei, prin instituționalizarea congreselor și consfătuirilor naționale, a adunărilor generale și consiliilor oamenilor muncii, prin trecerea fermă la autoconducere și au- togestiune economico-financiară.Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, „pentru îndeplinirea în viitor a misiunii sale, partidul nostru trebuie să rămînă și să acționeze întotdeauna ca un partid revoluționar !“ Lui îi revine rolul de a convinge, de a mobiliza, de a însufleți, de a se manifesta ca păstrător și purtător neobosit al spiritului revoluționar, de a fi permanent tînăr, mereu receptiv la tot ce este nou. în condițiile continuității procesului revoluționar, care nu a încetat în anii de după Congresul al IX-lea, ci, dimpotrivă, s-a intensificat, care nu va înceta nici de aici înainte, partidul asigură manifestarea activă a spiritului revoluționar în munca poporului, în acțiunea practică pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Rolul de generator al ideilor revoluționare, al faptelor revoluționare ale întregii națiuni revine partidului nostru comunist. Acest rol, așa cum a precizat secretarul general al partidului, riu poate fi înfăptuit decît prin luptă revoluționară. Se impune, în acest sens, să fie întărită și să se dezvolte continuu proprietatea socialistă, să fie păstrat caracterul ei unitar, atotcuprinzător și indivizibil. Numai pe o astfel de bază trainică întreaga noastră societate poate să acționeze ca

un organism unitar. Numai în acest fel se asigură conducerea științifică a societății, dezvoltarea economico- socială planificată a țării.Viața a dovedit că linia generală a politicii Partidului Comunist Român, strategia sa sînt pe deplin juste, corespund -atît cerințelor obiective, legităților generale, cit și necesităților și posibilităților dezvoltării patriei noastre. Desigur, partidul, tovarășul Nicolae Ceaușescu formulează continuu noi cerințe pentru perfecționarea societății în ansamblu. Aceste cerințe sînt elaborate în condițiile în care amploarea și complexitatea procesului de asigurare a progresului economic, social și spiritual, de formare a omului nou, de intensificare a activității de educație politică, științifică și culturală a maselor, a tinerei generații cunosc o continuă creștere. Au profunde semnificații, în această privință, tezele și ideile referitoare la creșterea, în continuare, a forței și capacității partidului de a analiza, pe temeiuri științifice, realitățile țării, cerințele actuale și de perspectivă ale societății românești, de a găsi și de a promova soluțiile care se impun în noua etapă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.O dată cu evidențierea succeselor obținute, a rezultatelor bune, partidul, secretarul său general au arătat că posibilitățile economiei noastre naționale sînt mai mari ; că industria modernă pe care o are România, agricultura sa, forța științei, în- vățămîntului și culturii din țara noastră oferă condiții pentru rezultate și mai bune. Sînt analizate deschis neajunsurile, deficiențele ce se mai înregistrează în activitatea desfășurată, cauzele ce au făcut ca posibilitățile existente să nu fie pe deplin valorificate. Desigur, aceasta înseamnă că în unele unități economico-sociale, în unele colective organizațiile de partid nu și-au îndeplinit întocmai rolul, nu au asigurat unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii în realizarea exemplară a sarcinilor de plan, a tuturor îndatoririlor și răspunderilor.Sînt de o deosebită însemnătate aprecierile și concluziile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind perfecționarea întregii munci a organelor și organizațiilor de partid, înnoirea continuă a partidului, păstrarea forței, vigorii și spiritului revoluționar de luptă, aceasta fiind garanția îndeplinirii în bune condiții a rolului de conducere de către partid a tuturor sectoarelor, de unire a eforturilor întregii națiuni în înfăptuirea istoricelor hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului, ale Conferinței Naționale.Mărețele realizări din prezent, încrederea într-un viitor luminos se întemeiază pe voința întregului nostru popor de a înfăptui neabătut Programul partidului, pe convingerea că munca unită a tuturor cetățenilor patriei române este cea mai de preț avuție națională — baza tuturor prefacerilor din societatea noastră socialistă, factorul hotăritor al progresului ei neîncetat.Poporul român întîmpină Congresul al Xiy-lea al Partidului Comunist Român și cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei cu noi și remarcabile succese. Prin rodnică a întregii națiuni trecerea României într-un nou, superior, de țară cu economie mediu dezvoltată. Se afirmă astfel cu putere forța și capacitatea Partidului Comunist Român, centrul vital al societății, de a organiza și conduce clasa muncitoare, țărănimea muncitoare, intelectualitatea, întregul popor pe drumul atotbiruitor al socialismului și comunismului.

munca asigură stadiu

Adrian VASILESCU

Centenar Eminescu

MUREȘ : înnoiri 
urbanisticeFață de numai 4 orașe în 1956 și 5 orașe în 1966, județul Mureș are în prezent 7 orașe, dintre care două sînt municipii. Prin înscrierea localităților Sovata și Luduș și, mai nou, a Iernutului în rîndul orașelor, cele 7 localități urbane existente în prezent au contribuit în mare măsură la ridicarea economi- co-socială a sistemului de localități din împrejurimi și, o dată cu aceasta, a standardului de viață al locuitorilor. Este o realitate ilustrată de faptul că, numai în ultimii 24 de ani, în localitățile urbane ale județului au fost date în folosință, din fondurile statului, peste 65 000 apartamente. Au fost înălțate noi ansambluri de locuințe — adevărate „orașe în oraș", cum sînt, între altele, marile cartiere „Tudor Vladimirescu", „1848", „7 Noiembrie" din Tîrgu Mureș, „6 Martie" și „Tîrnava" din Sighișoara, „Republicii" și „Unirii" din Reghin, „Seuca" și „Șoimilor" din Tirnăveni, „Gării" și „23 August" din Luduș, „Mihai Eminescu", „Turturelelor" din Sovata și ansamblul arhitectonic din centrul Iernutului — cel mai tînăr oraș — care însumează peste 800 de apartamente. De remarcat că, o dată cu înălțarea acestora, s-a realizat și echiparea teritoriului cu dotări tehnico-edilitare corespunzătoare. Totodată, în acești ani, în fiecare oraș din județ au fost realizate u- zine de apă și stații de epurare a apelor reziduale, iar în majoritatea centrelor mari rurale s-a soluționat alimentarea cu apă în sistem local și s-au realizat capacități de epurare a apelor menajere. 

(Gheorghe Giurgiu).

GALAȚI : Diversificarea 
serviciilor pentru populație înființată cu un an în urmă, cooperativa meșteșugărească „Crinul" din Galați a reușit să se impună în rindul celorlalte colective din cadrul Uniunii Județene a Cooperativelor Meșteșugărești prin calitatea prestațiilor și preocuparea pentru diversificarea serviciilor pentru populație. Pe lingă activitățile de spălat, curățat, vopsit confecții și construcții metalice, dactilografie, închirieri de obiecte și altele — preluate de la alte cooperative —, în ultima perioadă au fost înființate noi unități prestatoare de servirii. La rindul său, cooperativa „înfrățirea" achiziționează de la cetățeni și întreprinderi garnituri și piese de mobilă în vederea recondiționării și valorificării acestora. (Dan Plăeșu).

La 28 mai intră în vigoare

Noul mers al trenurilor
t V

Petre GHELMEZ

-

ora deȘi laDuminică, 28 mai 1989, de la zero, intră în vigoare noul plan mers al trenurilor de călători marfă, care este valabil pînă 26 mai 1990.Coordonat cu ora oficială de vară și normală, planul de mers al trenurilor este astfel proiectat încît să permită trecerea de la ora de vară la ora normală și invers, în depline condiții de siguranță, fără a mai fi necesare alte măsuri de adaptare, atît în trafic intern, cit și în trafic internațional.La proiectarea planului de mers al trenurilor s-a avut în vedere crearea condițiilor organizatorice pentru satisfacerea integrală și la timp a sarcinilor de transport din planul pe 1989, sporite față de 1988, valorificîn- du-se noile capacități create prin investiții și dotări cu locomotive și vagoane.Pentru transporturile de călători sînt prevăzute trenuri exprese și rapide, accelerate, de persoane și curse._ Capacitatea de transport asigurată prin planul de mers al trenurilor este de circa 1,3 milioane locuri pe zi, din care circa 1,2 milioane locuri în trenurile cu circulație permanentă, iar diferența în trenurile sezoniere și în trenurile care se pot pune în circulație suplimentar, în funcție de cerințele de vîrf ale traficului de călători, în vacanțe, sărbători legale, sfîrșit de săptămînă etc.în vederea îmbunătățirii condițiilor de călătorie în unele relații nedeservite în prezent, în viitorul mers al trenurilor s-au prevăzut în plus următoarele trenuri, care se vor pune în circulație pe măsura creării condițiilor materiale necesare : în relația București — Urziceni — Slobozia, o pereche de trenuri accelerate (839/840) ; în relația Galați — Buzău — Suceava, o pereche de trenuri accelerate (762/565 — 566/761) ; în relația București — Mărășești — Botoșani, o pereche de trenuri accelerate (531/532) avind și o grupă de 5 vagoane pentru Tg. Neamț cu deta- șare-atașare în stația Pașcani care formează trenurile accelerate 547/548 ; pentru distanța București — Suceava — Putna s-a prevăzut o grupă de 5 vagoane la trenurile accelerate 525/526 care își continuă cursa de la Suceava la Putna și invers ; în rela-

ția Iași — Adjud — Tg. Mureș — Timișoara s-a prevăzut o grupă de 5 vagoane (acceleratele 647/646 — 645/648) cu atașare-detașare la trenurile accelerate 748/745 — 747/746 în stația Adjud; în relația București — Pitești — Slatina — Craiova, o pereche de trenuri accelerate (145/146) cu legătură în Craiova la rapidul 15 pentru Timișoara și la acceleratul 124 de la Timișoara.Pentru sezonul estival ’89 și pentru o bună servire a călătorilor s-au prevăzut trenuri rapide și accelerate sezoniere spre litoral din majoritatea centrelor județene. De asemenea, s-au prevăzut trenuri care să deservească majoritatea stațiunilor balneoclimaterice.Pentru transporturile de copii spre litoral s-au prevăzut trenuri speciale din majoritatea centrelor județene. Acestea vor circula pe baza programelor întocmite de comun acord cu cei care organizează aceste transporturi.Sînt prevăzute, de asemenea, trenuri de călători, de agrement, între București — Snagov Plajă și București — Valea Prahovei și trenuri de călători pentru sfîrșit de săptămînă, vacanțe și sărbători legale între București — Craiova, București — Brașov — Cluj-Napoca — Oradea — Satu Mare, București — Brașov — Sf. Gheorghe — M. Ciuc — Baia Mare, București — Focșani — Suceava. București — Focșani — Vaslui — Iași, Brașov — Mărășești — Iași și Suceava etc.în vederea asigurării unui confort corespunzător rangului trenului, vagoanele compartimentate au fost incluse cu prioritate în garniturile trenurilor internaționale, apoi în garniturile trenurilor rapide, accelerate și personale de lung parcurs din traficul intern. De asemenea, vagoanele de dormit și cușetă vor intra în componența trenurilor internaționale și în trenurile rapide și accelerate cu parcurs de noapte din traficul intern.Broșura cu Mersul trenurilor de călători este tipărită. Ea are o calitate a informațiilor îmbunătățită față de edițiile anterioare, urmînd să fie în vînzare la toate agențiile de voiaj C.F.R. și stațiile din centrele urbane mari.

19,00 Telejurnal
19,25 Ctitorii ale Epocii de Aur (color) 

® Pe noul drum al Dunării spre 
mare

19,45 Tezele și orientările formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune re
voluționară 0 Folosirea rațională 
a resurselor materiale în procesul 
realizării exemplare a planului de 
producție

20,05 România In lume (color). Docu
mentar

20,25 Copiii cîntă patria și partidul (co
lor)

20,45 Tinerețe — educație — spirit re
voluționar (color) 0 Muzeele ță
rii — instrument ---------- "
educarea

21,05 Univers,
Emisiune 
științifică
Episodul .... _________

21,35 Mari ansambluri folclorice laurea
te ale Festivalului național „Cîn- 
tarea României" (color)

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

de valoare în 
patriotică a tinerilor 
materie, viață (color), 
de educație materialist- 

0 Istoria Pămîntului. 
X. Neozolcul

ACTUALITATEA SPORTIVA

(Agerpres)

VOLEI. O Turneul internațional feminin de volei de la Chengdu (provincia Sichuan) s-a încheiat cu victoria echipei Cubei, care in meciul decisiv a întrecut cu scorul de 3—0 (16—14, 15—2, 15—8) formația R. P. Chineze. în partida pentru locul 3, reprezentativa Japoniei a învins cu 3—0 (15—10, 15—8, 15—8) echipaS.U.A. ® întîlnirile desfășurate în ziua a doua a Turneului internațional de volei pentru juniori de la Novosibirsk s-au încheiat cu următoarele rezultate : Bulgaria — Ungaria 3—2 (13—15, 10—15, 15—6,15—10, 15—7) ; U.R.S.S. — R. D.Germană 3—1 (15—7, 15—7, 13—15, 15—3). 0 Turneul internațional masculin de volei de la Novi Sad s-a încheiat cu victoria selecționatei Iugoslaviei, care în ultimul meci a întrecut cu scorul de 3—0 (15—6, 15—4, 15—9) formația Olandei.
ATLETISM. în concursul internațional de atletism de la Sao Paulo, americanul Joe Deloach a cîștigat proba de 100 m plat, cu timpul de 10”28/100, iar coechipierul său Re- naldo Nehemiah s-a situat pe primul loc la 110 m garduri în 13”54/100.
TENIS. în turul II al Turneului internațional de tenis de la Florența, contind pentru „Marele premiu", suedezul Niclas Kron l-a e- liminat cu 6—4, 6—1 pe argentinianul Gustavo Giussani, portughezul Nuno Marques a dispus cu 6—4, 6—4 de australianul Jason Stoltenberg, francezul Thierry Tulasne l-a învins cu 4—6, 6—2, 6—0 pe Marcelo Filippini (Uruguay), iar spaniolul Fernando Luna a cîștigat cu 6—0, 6—4 partida cu Râul Viver (Ecuador).
FOTBAL. 0 într-un meci Internațional amical de fotbal disputat la Kenitra (Maroc), selecționata Marocului a întrecut cu scorul de 1—0 (1—0) formația Algeriei. • La Lomma (Suedia), în meci pentru

preliminariile Campionatului european de fotbal rezervat echipelor de juniori, selecționata Suediei a învins cu scorul de 4—0 (1—0) formația R. F. Germania. • „Cupa Bulgariei" la fotbal a fost cucerită la actuala ediție de echipa Sredeț Sofia, care a întrecut în finală cu scorul de 3—0 formația Cernomoreț Burgas.
BASCHET. în prima zi a Turneului internațional masculin de baschet, ce se desfășoară în diferite orașe din R.F. Germania, selecționata Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 74—61 (39—33) echipa Italiei. într-un alt joc, reprezentativa Greciei a dispus cu 83—77 (46—45) de formația Franței.

Universalitatea creației eminesciene, semnificația cuvîntuiui și originalitatea imaginii poetice, profunzimea ideii și determinarea ei lirică, locul poetului în spațiul culturii naționale și universale constituie doar citeva direcții de analiză ale volumului recent apărut la Editura „Junimea", intitulat „Eminescu", de Vladimir Streinu. Tot editura ieșeană scoate de sub tipar studiul „Eminescu și universul științei" de I.M. Ștefan.împlinirea unul secol de la moartea luceafărului poeziei românești prilejuiește desfășurarea unor bogate manifestări cultural-artistice. Academia Republicii Socialiste România a găzduit o ședință publică de comunicări cu tema ,,Mihai Eminescu și cultura populară", la care au participat academicieni, cercetători din București, Cluj-Napoca, Pitești, Cîm- pulung-Muscel.Muzeul Literaturii Române din Capitală, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, a organizat o manifestare omagială sub genericul „Eminescu în principalele ediții și exegeze".Același așezămînt muzeal marchează centenarul Eminescu prin- tr-un simpozion consacrat reverberațiilor în universalitate ale operei marelui nostru poet național, iar teatrul său, „Manuscriptum", are în repertoriu spectacolul-lectură piesa „Singurătatea zeului"Gheorghe Dumbrăveanu, realizat cu concursul unui colectiv de actori de la Teatrul de Comedie din București. „De la Mihai Eminescu la Tudor Arghezi" a fost genericul dezbaterii organizate la Casa memorial de la Mărțișor, în cadrul căreia a fost prezentată evoluția poeziei de la Eminescu încoace, valorile perene ale literaturii naționale. Tot

cu de

odată, la centrele de cultură și creație „Cîntarea României" au avut loc expuneri, însoțite de recitaluri literar-muzicale cu titlurile „Mihai Eminescu și literatura populară" și „Eminescu în gîndul nostru de azi". La Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice din Capitală s-au desfășurat simpozioanele „Eminescu, poet național și universal" și „Patriotismul în lirica eminesciană". La Institutul de Învățămînt Superior din Suceava a avut loc sesiunea de referate și comunicări științifice „Mihai Eminescu la centenarul trecerii sale în nemurire". Organizată sub egida filialelor locale ale Societății de Științe Filologice, manifestarea a reunit profesori de limba și literatura română, responsabili ai cenaclurilor și cercurilor literare din școlile și liceele județului, invitați din alte centre universitare.La Teatrul Dramatic „Maria Fi- lotti" din Brăila s-a desfășurat cea de-a Vil-a ediție a manifestării dedicate omagierii poetului nostru național, sub genericul „Eminesciana". A avut loc spectacolul de sunet și imagine „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie", la care și-au dat concursul elevi ai liceelor sanitar și forestier din Brăila, artiști amatori din cadrul Direcției județene de Poștă și Telecomunicații, corul „Armonia", grupuri vocale din localitate. La galeriile de artă ale municipiului a fost vernisată o expoziție de artă plastică dedicată poetului.La Teatrul pentru Copii „Vasi- lache" din Botoșani a fost prezentat, m premieră, spectacolul „Luceafărul", o transpunere în plan artistic a liricii eminesciene.(Agerpres)
teatre

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Trei surori. Spectacol pre
zentat de Teatrul de Stat Ploiești
— 18; (sala Atelier) : Intre patru ochi
— 18
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solist : Valeriu Rogacev — 19; (sala 
Studio) : „Treptele afirmării artisti
ce". Nicoleta Todea — pian, Iana 
Nagy Juhasz — pian — 17,30
0 Opera Română (13 18 57) i Don 
Quijote — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18
0 Teatrul „Nottara (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18; 
(sala Studio) : La un pas de fericire 
— 18,30
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 
18; (în foaier) : Pasărea măiastră — 
Maria Tănase — 18,30

• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) ; Concert de 
jaz cu „TRIO MOSALINI“ (Franța) 
— 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) : 
Toate pînzele sus — 9; Turandot — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Ileana Sînziana — 15; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Visul unei 
nopți de vară — 18
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele Circului din Varșovia — 19

cinema
0 Maria șl marea : SCALA (11 03 72) 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
0 O vară eu Mara î GIULEȘTI

(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 „Dragoste sublimă" („Zilele filmu
lui indian") : STUDIO (59 53 15) — 
9; 12,15; 15.30; 18.45
0 Expediția : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15: 17; 19
0 Vacanța cea mare
(35 15 17) — 15; 17; 19
0 Maria și Mirabela in
MUNCA (21 50 97) — 15;
0 De la literatură la film
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15;
0 Detașamentul 33 '
(16 28 79) — 9; 11; :: 
0 Dragonul alb :
— 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 6110)
— 9: 11’ 13* 15* 17* 19
0 Fotografiile Sidonieî : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Agentul de legătură nr. 8 : LIRA 
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

Caz cu caz nu se potrivește: FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17: 19
o Biciul fermecat: VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19

: POPULAR

Tranzistoria : 
17; 19

’■ : PATRIA
17; 19

VICTORIA
: 13; 15: 17; 19
: LUMINA (14 74 16)



Pentru trecerea de la confruntarea militară 
la colaborarea reciproc avantajoasă!

Acțiuni și luări de poziție în diverse țări pentru pace 
și dezarmareCOPENHAGA 25 (Agerpres). — La Copenhaga s-au încheiat lucrările celui de-al II-lea simpozion internațional în memoria savantului Niels Bohr. Participanții, oameni de știință din 21 de țări, s-au pronunțat cu hotărîre pentru instaurarea unui climat de pace în întreaga lume, pentru trecerea de la confruntarea militară la colaborarea reciproc avantajoasă.BONN 25 (Agerpres). — Oameni de știință aparținînd Fundației din Hessa pentru pace și studierea conflictelor au lansat un apel conducătorilor țărilor membre .ale N.A.T.O. in vederea inițierii de negocieri vizînd reducerea armamentelor nucleare tactice, pină la lichidarea lor totală, în cadrul unei conferințe de presă, organizate la Frankfurt pe Main, ei au prezentat un document adresat reuniunii la nivel inalt a țârilor membre ale N.A.T.O., ce va avea loc la Bruxelles, în care se subliniază că ar fi inadmisibil ca reuniunea să adopte decizia de a amplasa în țările Europei occidentale noi rachete nucleare, deoarece această măsură ar distruge baza continuării procesului de dezarmare. Amplasarea de noi rachete nucleare nu ar preveni o criză în cadrul Alianței atlantice, care are nevoie, de fapt, de o nouă politică — se arată în document.OSLO 25 (Agerpres). — Președintele Comitetului norvegian pentru apărarea păcii, Frederik Heffermel, s-a pronunțat împotriva planurilor

Proiecte care evidențiază ce înțelege N.A.T.O. 
prin „modernizare"

S.U.A. intenționează să amplaseze in Europa 1 000 de rampe 
de lansare pentru rachete nucleare și convenționaleBONN 25 (Agerpres). — Statele Unite proiectează amplasarea în Europa, pină în 1997, a aproximativ 1 000 rampe de lansare pentru rachete nucleare și convenționale, a declarat Katrin Fuchs, expert în probleme de securitate al fracțiunii Partidului Social-Democrat din Bundestag, citată de agenția D.P.A. Katrin Fuchs a precizat că, potrivit protocoalelor Camerei Reprezentanților a S.U.A. din 6 martie 1989, noile rampe pot lansa rachete convenționale cu o rază de acțiune între 40 și 200 km, precum și rachete nu

Consiliul de Securitate al O.N.U. informat asupra 
ultimelor evoluții din NamibiaNAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a informat Consiliul de Securitate asupra ultimelor evoluții din Namibia, inclusiv asupra activității Grupului de asistență al Națiunilor Unite pentru perioada de tranziție. Participanții la reuniune au exprimat satisfacția în legătură cu evoluția procesului de normalizare a situației, în perspectiva aplicării integrale a prevederilor Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate, subliniind, in același timp, necesitatea imperioasă a conformării tuturor părților in această direcție.în raportul prezentat Consiliului de Securitate, secretarul general al 

N.A.T.O. de modernizare a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune. El a subliniat, în cadrul unui interviu acordat Agenției norvegiene de presă, necesitatea începerii imediate a negocierilor în vederea reducerii acestei clase de armamente, pentru consolidarea climatului de încredere și securitate în Europa, pentru dezar- mari;. in primul rind dezarmare nucleară.PARIS 25 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă, Antoine Waechter, președintele Partidului Ecologist din Franța, s-a pronunțat pentru abandonarea strategiei franceze de „descurajare nucleară" și pentru participarea Franței la negocierile de dezarmare. Franța, a spus Waechter, trebuie să-și aducă contribuția la reducerea încordării internaționale, un prim pas în această direcție fiind încetarea experiențelor nucleare din Pacific.MADRID 23 (Agerpres). — Organizația ecologistă internațională „Greenpeace" a denunțat într-un comunicat dat publicității prezența a șase rachete nucleare antisubmarin de tipul „Asroc" la bordul a două din cele patru nave ale Flotei a șasea americane staționate în portul spaniol Alicante. Purtătorul de cuvînt al organizației „Greenpeace", Xavier Pastor, a declarat că prezența în portul Alicante a navelor americane cu arme nucleare la bord violează legile spaniole.

cleare care să înlocuiască sistemul „Lance", cu o rază de pină la 500 km. Aceste documente, a arătat ea, demonstrează fără echivoc ceea ce înțelege N.A.T.O. prin „modernizare". Raza de acțiune a rachetelor va fi sporită de patru ori, de la 120 la 480 km, iar numărul lansatoarelor — de 10 ori.Katrin Fuchs s-a pronunțat, în continuare, pentru inițierea cît mai urgentă a negocierilor asupra rachetelor cu rază scurtă de acțiune, o- biectivul final fiind realizarea „celei de a treia opțiuni zero".

O.N.U. a relevat că grupul de asistență al Națiunilor Unite pentru perioada de tranziție în Namibia (U.N.T.A.G.) a trecut, începînd de la 24 mai, la exercitarea misiunii sale conform planului O.N.U. de decolonizare a Namibiei. U.N.T.A.G. are misiunea de a pregăti toate condițiile necesare, inclusiv organizarea de alegeri libere, sub auspiciile O.N.U., în noiembrie a.c., pentru aplicarea prevederilor Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate privind accesul Namibiei la independență. Pentru îndeplinirea misiunii sale, U.N.T.A.G. are la dispoziție 4 650 militari, un efectiv de 500 de polițiști și 1 000 de civili, ce urmează să fie dislocați pe întreg teritoriul Namibiei.

Conferința extraordinară la nivel înalt
a LigiiRABAT 25 (Agerpres). — La Casablanca au continuat lucrările Conferinței extraordinare la nivel inalt a Ligii. Arabe. Participanții au avut o nouă reuniune cu ușile închise în cadrul căreia au continuat examinarea punctelor înscrise pe ordinea de zi și care includ problema palestiniană, criza libaneză și situația din Golf.RABAT 25 (Agerpres). — Șefii de stat participant la lucrările Conferinței extraordinare la nivel inalt a Ligii Arabe de la Casablanca au avut o serie de întîlniri bilaterale sau în grup pe marginea lucrărilor reuniunii, care au prilejuit abordarea unor chestiuni de interes comun sau continuarea examinării unor puncte înscrise pe ordinea de zi, informează agențiile M.E.N.A. și M.A.P. Astfel, președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a avut o întrevedere cu conducătorul Jamahiriei Libiene, colonelul Moammer Al-Kadhafi. Ulterior a avut loc o întîlnire între Hosni Mubarak, colonelul Moammer Al- Kadhafi și președintele Algeriei, Chadli Bendjedid.Totodată, a avut loc o întîlnire

Denunțarea amestecului străin 
în treburile interne ale altor țăriCIUDAD DE PANAMA 25 (Agerpres). — Adunarea Legislativă a Republicii Panama a adoptat o rezoluție în care denunță amestecul S.U.A. în treburile interne panameze — relatează agenția Prensa Latina. In document sînt enumerate o serie de ingerințe ale S.U.A. în treburile interne panameze și este condamnată blocada economică nord-a- mericană instituită împotriva Republicii Panama.MANAGUA 25 (Agerpres). — Comitetul executiv al Asociației americane a juriștilor, reunit la Managua, a difuzat o rezoluție politică în care se pronunță împotriva a- mestecului străin în treburile interne ale Republicii Panama — informează agenția A.N.N. în document este reafirmat sprijinul față

în Etiopia s-au instalat 
pacea și calmul 

după tentativa eșuată 
de lovitură de statADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — în întreaga Etiopie s-au instaurat pacea și calmul, după tentativa eșuată de lovitură de stat de săptămina trecută, a declarat ministrul etiopian al afacerilor externe, Berhanu Bayih, în cadrul unei întrevederi cu secretarul executiv al Comisiei Economice a 0-N.U. pentru Africa, Ade- bayo Adedeji. Poporul etiopian și forțele armate revoluționare — a subliniat ministrul — și-au manifestat sprijinul deplin față de partid și guvern, precum și hotărirea de a apăra unitatea și integritatea teritorială ale republicii.

5 iunie — Zinc Mondială 
a Mediului înconjurătorNAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Ziua Mondială a Mediului înconjurător, care se va marca la 5 iunie, se va desfășura în acest an sub deviza „încălzire globală — alarmă globală". în diferite orașe de pe glob vor avea loc manifestări diverse consacrate acestui eveniment.

Arabeîntre președintele Siriei, Hafez Al- Assad, președintele Statului Palestina, Yasser Arafat, și președintele Algeriei, Chadli Bendjedid, precizează agențiile citate.Miniștrii arabi de externe, care sînt prezenți la Casablanca cu prilejul reuniunii extraordinare arabe la nivel înalt, s-au întrunit în cadrul unei ședințe consacrate examinării crizei libaneze, informează a- genția M.E.N.A.în teritoriile din Cisiordania șl Gaza, ocupate , de Israel, populația palestiniană a participat la o grevă generală. Locuitorii arabi și-au exprimat astfel sprijinul față de reuniunea extraordinară arabă la nivel înalt de la Casablanca, care analizează problema restabilirii drepturilor legitime ale poporului palestinian, informează agenția T.A.S.S. Mari manifestații de protest împotriva ocupației au avut loc în orașele Nablus, Ramallah, Gaza, Beit-Lahm și în taberele de refugiați Nuseirat, Jabaliya, Mugazi și Rafah. (Agerpres)

de dreptul poporului panamez la suveranitate și la alegerea liberă a propriei sale căi de dezvoltare.NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a informat Consiliul de Securitate și A- dunarea Generală ale Națiunilor Unite asupra imposibilității de a trimite în America Centrală o misiune de verificare a modului de aplicare a acordurilor de pace în regiune. Perez de Cuellar a precizat că amînarea trimiterii în zonă a unui grup de observatori ai O.N.U. a fost determinată de rezervele exprimate de Honduras.
ILE DE PRESA
e scurt

DECLARAȚIE. Iuri Nazarkin, șeful delegației sovietice la nego- I cierile cu privire la armele nucleare și cosmice, a declarat la o conferință de presă, organizată la 1 Moscova, că tratativele cu S.U.A. i în această problemă vor reîncepe, așa cum s-a convenit pe canale diplomatice, la 19 iunie anul aces- I ta. Diplomatul sovietic a subliniat| că U.R.S.S. este gata să acționezepentru soluționarea problemelor existente încă, pentru eliminarea I suspiciunilor, finalizarea în comun *• a tratatului vizind reducerea cu 50 la sută a rachetelor nucleare stra- i tegice, care ar contribui la întărirea stabilității și la reducerea pe- ' ricolului izbucnirii unui război nuclear — relatează agenția T.A.S.S.
CONVORBIRI. La Berlin au avut loc convorbiri între Erich Honecker, secretar general al C.C. al I P.S.U.G., președintele Consiliului t de Stat al R. D. Germane, și Hans- Jochen Vogel, președintele Fracțiunii Partidului Social-Democrat din Bundestagul vest-german.
ÎNTREVEDERE. Primul-minis- , tru al Turciei, Turgut Ozal, va

PARIS

Acțiune dedicată 
centenarului 

Eminescu
PARIS 25 (Agerpres). — în 

contextul acțiunilor dedicate 
centenarului Mihai Eminescu, la 
Biblioteca Română din Paris s-a 
desfășurat o amplă acțiune cul
turală. Poetul francez Jean 
Paul Mestas, redactor-șef al re
vistei literare „Jalons", și alți 
vorbitori au evocat valoarea 
operei eminesciene și rolul aces
teia in cadrul literaturii române 
și universale. Au fost recitate 
poezii ale marelui poet traduse 
in limba franceză. Acțiunea s-a 
bucurat de un deosebit succes in 
rindul participanților — poeți, 
scriitori, artiști plastici, ziariști.

ITALIA

Consultări în scopul 
soluționării crizei 

de guvernROMA 25 (Agerpres). — Președintele Italiei, Francesco Cossiga, și-a încheiat seria de consultări în scopul soluționării crizei politice din țară, declanșată prin prezentarea demisiei de către premierul Ciriaco de Mita. După convorbirile purtate cu doi foști șefi de stat, președinții celor două camere ale parlamentului și liderii tuturor partidelor reprezentate în organul legislativ, se așteaptă ca președintele Cossiga să-și anunțe decizia în următoarele zile. Pină în momentul de față, singurul nume vehiculat pentru funcția de șef al guvernului este tot cel al fostului premier Ciriaco de Mita.

avea duminică la Bruxelles o întrevedere cu primul-ministru al Greciei, Andreas Papandreu. Cei doi șefi de guvern vor discuta cu acest prilej în special aspecte ale relațiilor bilaterale. întrevederea va avea loc cu ocazia participării lor la lucrările reuniunii la nivel înalt a N.A.T.O.
OPINIA PUBLICA DIN ELVE

ȚIA și-a manifestat nemulțumirea față de acțiunile brutale ale grupului de extremă dreaptă autointitulat „Frontul Patriotic". Poliția, care a arestat o parte din membrii grupului, a găsit la sediul organizației material de propagandă cu caracter neofascist, precum și arme și muniții. Problema activității organizațiilor de extremă dreaptă va fi dezbătută în Parlament.
PRODUSUL NAȚIONAL BRUT 

AL ISRAELULUI a înregistrat un spor de 1,6 la sută în primele patru luni ale anului în curs, potrivit datelor furnizate de Biroul central israelian de statistică. Creșterea este cea mai mică din 1982 și pînă în prezent. în același timp,

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR PRIMULUI CONGRES
AL DEPUTATILOR POPORULUI DIN U.R.S.S.j MOSCOVA 25 (Agerpres). — La I Palatul Congreselor din KremlinI și-a inceput lucrările primul Con- • greș al Deputaților Poporului dinU.R.S.S. El se va desfășura în zilele de 25, 26, 29, 30 și 31 mai, iar sesiunea Sovietului Suprem, care va fi ales la Congresul Deputaților Poporului, este programată pentru 27 mai și 1 iunie.Deputății aleși urmează să soluționeze sarcini de importanță unională încredințate de Constituție congresului, care, în calitatea sa de organ suprem al puterii de stat, este împuternicit să examineze orice problemă și să stabilească linia fundamentală a activității Sovietului Suprem și a tuturor celorlalte organe de stat.în prima zi a lucrărilor au fost aprobate ordinea de zi a Congresului si regulamentul provizoriu de desfășurare a lucrărilor. A fost prezentat, de asemenea, raportul Comisiei de validare. La congres participă 2155 de deputați ai poporului din cei 2 249 aleși.
Lucrările Seimului R.P. PoloneVARȘOVIA 25 (Agerpres). — La Varșovia s-au desfășurat lucrările ședinței Seimului R. P. Polone, care și-a concentrat atenția asupra unor probleme economice. Au fost dezbă

In favoarea instaurării unei noi ordini 
internaționale in domeniul informațiilorJAKARTA 25 (Agerpres). — Președintele Indoneziei, Suharto, a lansat un apel țărilor membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) să depună e- forturi susținute pentru intensificarea cooperării regionale, în avantajul tuturor statelor. Deschizînd o reuniune ministerială la Jakarta, Suharto a relevat importanța instaurării unei noi ordini internațio

rata șomajului a crescut la 8,2 la sută în luna martie, față de 6,4 la sută anul trecut. Observatorii politici explică actuala situație e- conomică a Israelului, între altele, prin continuarea politicii de înarmare.
IRANUL A DEPUS O PLÎNGE- 

RE ÎMPOTRIVA S.U.A. la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, cerînd compensații pentru doborîrea, în cursul anului trecut, a avionului iranian de tip „Airbus", cu 290 persoane la bord.
POPULAȚIA AMERICII LATI

NE este de 438 milioane de locuitori — relevă ziarul brazilian „Globo". Cel mai mare număr de locuitori din această zonă a lumii se află în Brazilia — 147 400 000 de oameni.
ÎMPOTRIVA FUMATULUI. Organizația Mondială a Sănătății a

C.I.A. și sectele din Honduras
TEGUCIGALPA 25 (Agerpres). — Autoritățile religioase din Hon

duras au denunțat, la Tegucigalpa, acțiunea de propagare in țară — cu 
sprijinul C.I.A. — a unor secte care propovăduiesc renunțarea la tradițiile 
populare honduriene, relatează agenția Prensa Latina. Reprezentantul bi
sericii honduriene, Luis Alfonso Santos, a declarat la o intilnire cu presa 
că agenți ai C.I.A. au vărsat fonduri importante in contul unor secte re
ligioase care și-au făcut apariția in Honduras și care nu au nimic comun 
cu tradițiile poporului hondurian. El a precizat că aceste secte încearcă 
să pătrundă pină și in cercurile militare naționale, cu predilecție in sferele 
de conducere ale forțelor armate honduriene.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată următoarea ordine de zi : alegerea Comisiei de validare : alegerea președintelui Sovietului Suprem al U.R.S.S. : alegerea Sovietului Suprem al U.R.S.S. : alegerea primului vicepreședinte al Sovietului Suprem ; stabilirea direcțiilor fundamentale ale politicii interne și externe a U.R.S.S. ; programul viitoarei activități a Guvernului U.R.S.S. ; confirmarea președintelui Consiliului de Miniștri ; alte probleme.Pentru funcția de președinte al Sovietului Suprem al U.R.S.S. a fost propusă candidatura lui M. S. Gor- baciov, secretar general al C.C. alP.C.U.S. După dezbaterile desfășurate în legătură cu această propunere, a luat cuvîntul M. S. Gorba- ciov, care și-a expus poziția referitoare Ia problemele abordate de vorbitori.Votul s-a desfășurat în cursul serii, rezultatele urmînd a fi comunicate ulterior.
tute raportul guvernului privind realizarea bugetului de stat și planurilor financiare pe anul trecut, precum și îndeplinirea planului economic pe anii 1986—1988.

nale și în domeniul informațiilor — de o mare importanță pentru decolonizarea mijloacelor de informare în masă, pentru prezentarea cît mai obiectivă a activității țărilor în curs de dezvoltare. Președintele indonezian a relevat că, adesea, informațiile parvenite din așa-numita „lumea a treia" sînt vehiculate în scopuri care nu servesc intereselor țărilor in curs de dezvoltare.
lansat, la seditțj O.N.U. din New York, un apel pentru organizarea, la 31 mai, a unei noi zile pe plan mondial împotriva fumatului. în documentul difuzat se arată că a- ceastă practică nocivă cauzează moartea a 2,5 milioane persoane anual, ceea ce înseamnă că tutunul distruge o viață de om la fiecare 13 secunde.

EXPERIMENT PENTRU MISIU
NILE SPAȚIALE. Italianca Stefania Follini și-a petrecut, în cadrul unui experiment pentru misiunile spațiale cu echipaj, 130 de zile într-o peșteră. Ea a stat izolată din ziua de 13 ianuarie. Cînd a ieșit la lumină, ea pierduse noțiunea timpului, crezînd că era în ziua de 16 martie și nu de 23 mai. Cît a stat în peșteră a slăbit cu zece kg și a suferit o serie de modificări ale ritmului biologic, dar altfel condiția ei fizică a fost bună.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

Orizonturi închise tinerei generații
Unul din marile paradoxuri ale societății capitaliste este și faptul că, in ciuda avansului tehnologic și științific, milioane de oameni, între care un număr din ce in ce mai îngrijorător de tineri, nu dispun de condiții elementare de viață decentă.Șomajul, lipsa de locuințe, toxicomania sînt doar cîteva din fenomenele care, departe de a cunoaște un început de rezolvare, continuă să se agraveze, punind in lumină incapacitatea societății capitaliste de a soluționa adecvat neajunsurile cu care Se confruntă mase mari de tineri. Relatările presei occidentale sint semnificative pentru condiția tot mai apăsătoare a tinerei generații care nu este în măsură - tocmai datorită acestei incapacități a societății in care trăiește - să beneficieze de drepturile elementare la învățătură, la muncă, într-un cuvint de toț ce constituie premisele unei existențe demne, evidențiind astfel și mai mult cît de inconsistente și demagogice sînt perorațiile despre „drepturile omului" ale anumitor cercuri politice, care ignoră sau se fac că nu cunosc realitățile din propriile țări.
Șomajul juvenil 

în continuă creștereUn raport privind situația socială din statele membre ale PIEȚEI CO
MUNE, intitulat „Ocuparea forței de 
muncă a tinerilor", dat publicității de 'Comisia C.E.E. pentru probleme economice și sociale, relevă că în țările vest-europene tot mai numeroase pături ale populației sint marginalizate. Cei vizați sînt în primul rind tinerii, care sînt nevoiți să trăiască fără nici un fel de perspectivă, 18,5 la sută din cei sub 25 de ani fiind șomeri, ceea ce, după cum subliniază raportul, „afectează societatea 
occidentală intr-un sector sensibil, 
deoarece exclude din procesul muncii 
tocmai pe aceia care constituie che
zășia ei pentru viitor, pentru pro
gresul economic, social și cultural". Potrivit raportului, în ITALIA șomajul juvenil a atins 35 la sută, in FRANȚA — 25 la sută, în MAREA BRITANIE — 20 la sută, în R.F.G. 
— 10 la sută.

„Din păcate, sărăcia nu este un fe
nomen pe cale de dispariție, ci, dim
potrivă, in Piața comună numărul să
racilor este in creștere, in primul 
rind ca urmare a persistenței crizei 
economice, iar in unele țări chiar s-a 
dublat", afirmă comisarul pentru problemele sociale al C.E.E.

Strada — 
un univers al disperăriiLa New York, în autogara de pe strada 42, este greu să fie păstrată ordinea. în acest univers al crimei și disperării, situat la mică distanță de străzile cele mai bogate ale orașului, mulțimea care sosește din cartierele- satelit situate in jurul New York-ului se întilnește față în față cu „indezirabilii" marii metropole : cei lipsiți de adăpost și consumatorii de droguri, șomerii și disperații, alcoolicii și hoții, toți cei care sînt în căutarea unui loc de dormit. „Nicăieri in 

STATELE UNITE, apreciază revista „NEWSWEEK", căreia îi aparține descrierea de mai sus, nu intilnești 
un portret mai viu al prăpastiei din
tre cei care au reușit in viață și cei 
care sint sortiți eșecului. Criminali
tatea și traficul de droguri au trans
format ceea ce in alte condiții ar 
fi putut fi o intrare primitoare a 
orașului intr-un loc de temut".„în 1988 consumul de droguri și atitudinea antisocială determinată de acest fapt au luat proporții fără precedent", a declarat Joseph Martella, căpitanul forței de poliție in raza căreia se află autogara.„în general, relatează revista. Ia ora 1,00 noaptea poliția efectuează un ultim rond înainte de închiderea sălii de așteptare a autogării, adunîndu-i 

pe alcoolici și pe cei care se mai găsesc în stație. Chiar și după aceea zeci de oameni rămîn și se adăpostesc în casa scărilor, în pofida murdăriei, mizeriei și frigului. Interogată, o tînără consumatoare de droguri declară că trăiește în sala,de așteptare de cîțiva ani".„Mulți dintre tinerii adăpostiți aici, afirmă sergentul Joe Giardina, provin din familii aflate într-o situație atît de disperată încît, dacă ar fi rămas acasă, ar fi murit cu siguranță. Chiar și strada, cît este de mizerabilă, le oferă o viață mai bună...".
într-un cerc viciosAproximativ 50 000 de adolescenți continuă să doarmă deasupra gurilor de evacuare a aburului de la stațiile termice, în tunelele metroului, în intrîndurile ușilor de la magazine sau pe băncile din parcurile marii metropole londoneze. Victimele mai recente ale politicii economice promovate de actuala administrație britanică sînt prizonierii unui adevărat cerc vicios, întrerupt deseori, în mod tragic, de sinucideri, relatează revista britanică „NEW STATESMAN AND SOCIETY".Pentru a lucra, tînărul are nevoie de o locuință stabilă, iar pentru a o obține trebuie să fie încadrat în muncă. Aproape a cincea parte din tinerii de 16—17 ani din MAREA 

BRITANIE caută însă zadarnic un loc de muncă. Pe planul sărăciei și lipsurilor, ei se alătură miilor de oameni care bat astăzi la porțile azilurilor — conchide publicația citată.
Sub povara datoriilorîn ultimii ani, peste 30 Ia sută din tinerele familii din FRANȚA au devenit debitoare la diferite instituții de credit și bănci, ca urmare a creșterii cheltuielilor de primă necesitate, între care chiriile, ajunse la nivel record, mai ales la Paris și în marile orașe franceze. Potrivit unui sondaj realizat la cererea Asociației franceze a băncilor, și dat publ’cității de revis

ta „LE NOUVEL ECONOMISTE", majoritatea celor care solicită credite sînt tineri între 25 și 34 de ani, care își încep în acest mod puțin încurajator viața de familie. îndatorarea accentuată a tinerilor francezi provoacă îngrijorare, cu atît mai mult cu cît a sporit cu 20 la sută numărul celor care întimpină dificultăți in rambursarea creditelor. Principalele cauze ale imposibilității de achitare a datoriilor sînt — menționează publicația franceză — pierderea locurilor de muncă și creșterea ratei inflației. în caz de neplată, băncile procedează la sechestrarea bunurilor debitorului și vînzarea lor prin licitație...
Cînd „epidemia 

drogurilor" scapă de sub 
controlîn prezent, relatează revista americană „TIME", ITALIA este confruntată cu problema gravă a „epidemiei drogurilor", care amenință să scape de sub control. Mai răspîndită și mai ucigătoare decît în celelalte țări vest- europene, aceasta poartă în întreaga peninsulă amprenta directă a Mafiei, care devine tot mai puternică de pe urma profiturilor obținute în acest mod.Recent, Vicenzo Parisi, o înaltă oficialitate a forțelor de poliție, declara că noua Mafie specializată în traficul de droguri amenință chiar și autoritatea statului, controlînd în întregime întinse zone din Sicilia, Calabria și Campania. Italia se situează în fruntea țărilor vest-europene în ceea ce privește numărul mare de consumatori de heroină — respectiv aproximativ 400 000 — majoritatea tineri. Anul trecut au fost înregistrate în jur de 700 de victime ca urmare a abuzului de heroină, alt trist record înregistrat cu precădere în centrele industriale Milano și Torino.

Statistici revelatoare
• Potrivit datelor publicate de 

sindicatele vest-germane, din cei a- 
proximativ 1,35 milioane de tineri 
din R.F.G. născuți intre 1960 și 1970, 
circa 13 la sută nu au reușit să 
obțină nici o pregătire profesională. 

Revista „Der Spie
gel" prezintă prin 
acest grafic cum 
a evoluat pro
porția șomerilor din 
R.F.G., care, timp 
de doi ani sau mai 
bine, s-au aflat in 
așteptarea unui 

loc de muncă

• In 1988, informează revista 
vest-germană „SONNTAGSBLATT", 
peste 13 000 de copii și adolescenți 
din R.F.G. au încercat să se sinu
cidă. 1 000 dintre aceștia nu au mai 
putut fi salvați.

Mitul „bunăstării" 
se spulberăSpaima s-a infiltrat în sufletele multor cetățeni din SUEDIA care, stînd liniștiți în fața rrticilor ecrane, urmăreau recent un film documentar realizat de Leif Stenberg și Johan Hellsten. O suită de imagini tulburătoare și interviuri au dezvăluit că la Stockholm, Oslo, Copenhaga și Helsinki există în prezent cel puțin 40 000 de persoane fără adăpost, în cea mai mare parte tineri, care nu au reușit niciodată să găsească de lucru. La începutul anilor

1980 81 82: 83

’70 la Stockholm existau 600 de locuri de dormit pentru cei fără adăpost — în prezent au mai rămas doar 100 de locuri pentru bărbați și 10 pentru femei ! Majoritatea celor lipsiți de locuință înnoptează în autobuze dezafectate, vagoane goale de tren, în holuri, în pivnițe și în garaje subterane, în cursul zilei căutînd să se aciuiașcă prin sălile de joc, biblioteci și gări.Incercînd să explice creșterea numărului celor fără adăpost, începînd din anii ’80, Leif Svanstrom, profesor la Institutul Karolinska și coordonatorul unui proiect de cercetare în a- cest domeniu, afirmă că numărul celor lipsiți de adăpost constituie o unitate de măsură pentru „viabilitatea sistemului de asigurări sociale", re- flectînd „neajunsurile politicii privind asistența medicală, viața socială, problema locuințelor și piața muncii".Mitul „bunăstării" începe, cu alte cuvinte, să se spulbere și în Suedia.

Cu prilejul Zilei 
eliberării AfriciiBAMAKO 25 (Agerpres). — într-a declarație dată publicității la Bamako, cu prilejul Zilei eliberării Africii, președintele Republicii Mali, Mousa Traore, președinte în exercițiu al O.U.A., a cerut comunității internaționale să-și concentreze atenția asupra dificultăților economice ale țărilor africane și s-a pronunțat pentru convocarea unei conferințe internaționale în problema datoriei externe a acestor state. O Africă unită, independentă, puternică și prosperă poate fi realizată doar pe calea dezvoltării cooperării economice, a spus Mousa Traore. El a subliniat rolul important al Organizației Unității Africane ca instrument puternic al luptei de eliberare a țărilor africane.

COREEA DE SUD

la amploare mișcarea 
de protest împotriva 

prezentei militare americaneSEUL 25 (Agerpres). — în ultimele zile, la Seul au luat amploare demonstrațiile studențești împotriva prezenței în Coreea de Sud a trupelor americane. Unități speciale ale armatei sud-coreene au fost dislocate pe străzile capitalei. Ciocnirile dintre armată și studenți s-au soldat cu numeroși răniți. într-o singură zi au fost arestate aproximativ 200 de persoane.PHENIAN 25 (Agerpres). — Agenția A.C.T.C. informează despre o nouă campanie de luptă inițiată de Consiliul Național al Studenților din Coreea de Sud împotriva prezenței militare americane în această țară. Cursanți de la 23 instituții de învă- țămînt sud-coreene au participat la ample demonstrații.Potrivit unor surse militare parvenite din Seul, forțele aeriene americane au efectuat noi exerciții militare în Coreea de Sud, folosind armament nuclear, in pofida protestelor opiniei publice sud-coreene. După cum transmite agenția A.C.T.C., două bombardiere „B—52“ au fost trimise in misiune din Insula Guam in Coreea de Sud. Această acțiune este de natură să agraveze situația in Peninsula Coreeană, apreciază agenția A.C.T.C.
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