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Prin proiectai Programula-Birectivă si Tezele pentru Congresul al XIII lea al partidului, 
nni si cutezătoare orizonturi dezvoltării socialiste, multilaterale a patriei

Pe temeliile prezentului, 
mărețele înfăptuiri ale viitorului

„Programul-Directivă și Tezele pentru Congresul al XlV-lea sinteti
zează dezbaterile ce s-au desfășurat timp de un an în partid și cu întregul 
popor și reprezintă gîndirea și conștiința revoluționară, voința întregii na
țiuni de a înfăptui neabătut Programul partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare fermă a României spre 
comunism".

NICOLAE CEAUȘESCUAu fost date publicității proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului — documente care definesc obiective și orientări strategice realiste, științific fundamentate, de largă și generoasă perspectivă, menite să asigure intrarea țării intr-o nouă etapă, superioară de dezvoltare, progresul multilateral al României, creșterea bunăstării întregului popor.Prin înfățișarea amplului tablou al mărețelor succese dobîndite de poporul nostru sub conducerea partidului !n edificarea noii societăți, cu deosebire in perioada de glorioasă istorie revoluționară inaugurată de Congresul al IX-lea, prin liniile directoare stabilite într-o serie de domenii de maximă importanță, cum sînt dezvoltarea societății românești, perfecționarea conducerii eco- nomico-sociale, ridicarea gradului de eficiență și competitivitate al producției, modernizarea ei în pas cu cerințele revoluției tehnico-științifi- ce, afirmarea unei noi calități, superioare, optimizarea funcționării structurilor democrației muncito- rești-revoluționare, creșterea rolului conducător al partidului, centru vital al societății noastre, sporirea importanței conștiinței noi, revoluționare și a activității politico-educative consacrate acestui obiectiv, continuarea politicii de pace, înțelegere și colaborare a partidului șl statului nostru, Programul-Directivă și Tezele se înscriu ca documente de importanță istorică în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, in pregătirea Congresului al XlV-lea — Congresul marilor victorii socialiste, al adevăratei suveranități și independenței depline a României, Congresul care deschide perspectivele minunate spre înaltele culmi ale societății fără clase. spre culmile comunismului.O contribuție decisivă la pregătirea și elaborarea acestor documente care stabilesc direcțiile prioritare de dezvoltare economico-socială a patriei in următorul cincinal și în perspectivă, pînă in anii 2000—2010, a avut secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se reliefează astfel cu putere rolul determinant al conducătorului partidului și statului nostru, in vastul proces revoluționar, unitar și neîntrerupt, pe care l-a cunoscut România în perioada de prestigioase realizări inaugurată de Congresul al IX-Iea, in definirea într-o viziune științifică a strategiei fiecărei etape de construcție socialistă, in conturarea unor noi orizonturi muncii poporului pentru edificarea societății dreptății și libertății pe pămintul patriei. Hotă- rirea recentei Plenare a C.C. al P.C.R., susținută eu entuziasm de către întreaga națiune privind realegerea la Congresul al XlV-lea a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, reprezintă o ilustrativă dovadă a înaltei aprecieri, a recunoștința! profunde cu care este Înconjurat tovarășul Nicolae Ceaușescu, o expresie elocventă a Încrederii, a cer

titudinii că avînd în frunte personalitatea sa de excepție, partidul, poporul vor putea înscrie noi și prestigioase realizări In cronica construcției socialiste, vor înainta neabătut pe drumul de lumină și adevăr al edificării noi societăți în patria noastră.întregul nostru popor privește cu Îndreptățită mîndrie la drumul parcurs în construcția socialistă, la mărețele realizări dobîndite in dezvoltarea economico-socială multilaterală a țării. Un drum care a cunoscut 
Creșterea produsului 

național brut

• După cum rezultă din cifrele prezentate, în cinci
nalul 1986-1990 produsul național brut sporește într-o 
măsură însemnată, corespunzînd unui ritm mediu anual 
de 6,9-7,4 la sută ; rezultatele de pînă acum și preve
derile pentru anul 1990 asigură realizarea obiectivului 
strategic al trecerii României la stadiul de țară socialistă 
mediu dezvoltată ;

® Accentuarea factorilor intensivi ai dezvoltării și 
creșterea ponderii serviciilor în structura producției - ca
racteristice unei economii dezvoltate — vor conduce la 
sporirea produsului național brut în cincinalul 1991 — 1995 
într-un ritm mediu anual de 6—7 la sută, egal cu cel al 
venitului național și superior celui al produsului social ;

® Calculele arată că în anul 1995 produsul național 
brut pe locuitor va ajunge la circa 70 mii lei.

și numeroase obstacole șl greutăți, ceea ce a presupus muncă, efort, încordare ; un drum luminat, în a- celași timp, de raza minunatelor realizări care Întruchipează biruința, voința de a izbîndi, hotărîrea de a face față oricăror dificultăți, de a 

asigura în permanență mersul neîntrerupt, dezvoltarea continuă a orin- duirii noastre noi. Comuniștii, toți oamenii muncii sînt chemați să a- nalizeze, în lumina aprecierilor din Programul-Directivă și Teze acest drum lung și giorios străbătut în edificarea noii societăți și, mai ales, în lumina învățămintelor desprinse, a orientărilor documentelor dezbătute, să propună și să stabilească noi modalități de acțiune pentru a ridica eficiența și calitatea propriei munci, pentru a asigura înfăptuirea 

exemplară a hotărîrilor privind dezvoltarea, in continuare, a României.Printre învățămintele pe care le pun în lumină documentele publicate in vederea pregătirii Congresului al XlV-lea, experiența României in edificarea socialistă, cea referi

toare la potențialul de progres al noii societăți ocupă un loc cu totul deosebit. Cronica eroică a construcției socialismului inscrie victorii istorice — cum sînt lichidarea exploatării, a inegalității, instituirea unor raporturi sociale de egalitate și colaborare, dezvoltarea puternică, de neconceput altădată, a forțelor de producție, repartizarea lor armonioasă pe întreg teritoriul țării, înfăptuirea unui vast program de construcții de locuințe, înflorirea invă- țămintului, cercetării științifice, a culturii ș.a.m.d. Toate acestea ilustrează pregnant forța transformatoare a noii orînduiri, capacitatea ei de a soluționa într-un mod superior problemele dezvoltării. „Trebuie — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — să subliniem cu întreaga forță că numai și numai socialismul asigură popoarelor condiții pentru lichidarea înapoierii, sărăciei, pentru adevărata independentă economico-socială, pentru bunăstare și fericire, pentru o pace trainică, pentru colaborare intre toate popoarele lumii".Din această apreciere decurg exigențe noi pentru activitatea teoretică Șt practică, pentru munca oamenilor consacrată dezvoltării patriei. în primul rlnd este vorba de cerința ca preocupările pentru dezvoltarea socialismului existente în diferite țări să pornească nu de la poziții de negare sau subapreciere a potențialului de progres al noii societăți, ci de la a- devărul, verificat de viață, al superiorității acesteia, al capacității sale de a asigura o viață mai bună, o viață demnă, eliberată de nesiguranță, de exploatare, de povara raporturilor sociale inechitabile, specifice orinduirii capitaliste.Firește, superioritatea societății socialiste este o superioritate de esență, care poate să se materializeze numai și numai prin munca oamenilor, prin elaborarea unei linii politice realiste, adecvate unor condl-
(Continuare in pag. a Il-a)

Mărețe înfăptuiri, 
luminoase perspective 

ale dezvoltării 
României socialiste
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Joi după-amlază au sosit la 
București, pentru a lua parte la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia, de
legațiile Republicii Populare Bul
garia, Republicii Populare Unga
re, Republicii Democrate Germa
ne, Republicii Populare Polone, 
Republicii Socialiste Cehoslovace și 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegațiile au fost salu
tate cu căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

în ordinea sosirii, au fost salu
tate :

Delegația Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Din delegație fac parte tovarășii 
Gheorghi Atanasov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri, Dobri Djurov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Bulgar, ministrul a- 
părării populare, Petăr Mladenov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Bulgar, ministrul a- 
facerilor externe, Dimităr Stani- 
șev, secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar.

Delegația Republicii Populare 
Ungare, condusă de tovarășul 
Rezso Nyers, președintele Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar.

Din delegație fac parte tovară
șii Miklos Nemeth, președintele 
Consiliului de Miniștri, Gyula 
Horn, ministrul afacerilor exter
ne, Ferenc Kărpâti, ministrul a- 
părării.

Delegația Republicii Democrate 
Germane, condusă de tova
rășul Erich Honecker, secretar

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI ' 

NICOLAE CEAUȘESCU

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării griului și orzului 

și obținerea unor producții mari la hectar

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Olt al P.C.R. raportează 
încheierea recoltării griului de pe întreaga suprafață 
planificată și realizarea unei producții medii de 
8 510 kg la hectar. Un număr de 26 unități agricole 
și consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste 
au obținut peste 9 000 kg la hectar.Animați da puternice sentimente de înaltă stimă și prețuire, de nețărmurită dragoste si profundă recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general. COMUNIȘTII, TOȚI OA
MENII MUNCII DIN AGRICUL
TURA JUDEȚULUI OLT VA RA
PORTEAZĂ CA, FOLOSIND LA 
ÎNTREAGA CAPACITATE FORȚA 
MECANICA ȘI UMANA ÎN FIE
CARE ORA BUNA DE LUCRU, 
AU REUȘIT SA ÎNCHEIE RE
COLTATUL GRÎULUI DE CON

general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii De
mocrate Germane.

Din delegație fac parte tovarășii 
Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Hermann Axen, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Heinz Kessler, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul apărării na
ționale, Egon Krenz, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Gunter Mittag, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Oskar Fischer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul afacerilor ex
terne.

Delegația Republicii Populare 
Polone, condusă de tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone.

Din delegație fac parte tovarășii 
Mieczyslaw Rakowski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Jozef Czyrek, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Czeslaw Kiszczak, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul afacerilor In
terne, Florian Siwicki, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul apărării naționale, Ta
deusz Olechowski, ministrul aface
rilor externe.

Delegația Republicii Socialiste 
Cehoslovace, condusă de to
varășul Milos Jakes, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Din delegație fac parte tovarășii 
Gustav Husak, membru al Prezi
diului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho

la grHj
Mul Olt-8 510 kg la hectar

SUM PE ÎNTREAGA SUPRA
FAȚA PLANIFICATA, OBȚINÎND 
O PRODUCȚIE MEDIE DE 8 510 
KG LA HECTAR.

TOTODATĂ, VA RAPORTAM 
CA 26 UNITĂȚI AGRICOLE ȘI 
CONSILII UNICE AGROINDUS
TRIALE DE STAT ȘI COOPERA
TISTE AU OBȚINUT PESTE 9 000 
KG GRÎU LA HECTAR.Producțiile mari realizate ne creează posibilitatea să livrăm suplimentar la fondul centralizat al statului însemnata cantități de 

slovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Ladislav 
Adamec, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele guvernului, Jozef Lenart, 
membru al Prezidiului, secretar aS 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Ja
romir Johanes, ministrul afaceri
lor externe, Milan Vaclavlk, mem
bru al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, ministrul apărării naționale.

Delegația Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, condusă de 
tovarășul Mihail Gorbaciov, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele 
Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste.

Din delegație fac parte tovarășii 
Nikolai Rîjkov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Eduard Șevardnadze, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe, Alek
sandr Iakovlev, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Dmitri Iazov, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul apărării.

Pe aeroport erau prezenți, pen
tru a Intîmpina delegațiile parti
cipante la Consfătuire, membri 
șl membri supleanțl al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari al C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului de Stat șl ai 
guvernului, alte persoane oficiale.

Erau de față șefii misiunilor 
diplomatice ale țărilor respective 
la București.

★
Pentru a participa la Consfă

tuirea Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, la Bucu
rești au sosit, de asemenea, ge
neral de armată Piotr Lușev, co- 
mandant-șef al Forțelor Armate 
Unite, general de armată Vladimir 
Lobov, șeful Statului Major al For
țelor Armate Unite.

grîu. Aceste producții sînt rodul măsurilor luate, la indicația dumneavoastră, de a spori gradul de fertilitate al solului, aplicînd a- nual circa 1,6 milioane tona Îngrășăminte naturale, 70—80 mii tone amendamente, lucrări de sca- rificare, afînare șl arături adinei, de a asigura densitatea optimă a plantelor și a folosi soiuri de Înaltă productivitate, care au fost încercate pe cîmpurile experimentale ale județului.Vă raportăm că am folosit soiuri cu plafon înalt de producție, care, în condițiile respectării riguroase a tehnologiilor, depășesc nivelul recoltelor de pe loturile de cercetare. Foarte bune rezultate au dat soiurile Fundulea 4 și Flamura 80, precum și soiul Malva, realizat în județul nostru.In această perioadă, sub directa îndrumare șl conducere a organelor și organizațiilor de partid, lucrătorii din agricultura județului, puternic mobilizați de indicațiile și îndemnurile pe care ni le-ați dat la fața locului, acțio-
(Contlnuare in pag. a V-a)

Moderna, înfloritoarea capitală a României Cooperativa Agricolă de Producție Scnrnicesii, județul Olt

O amplă prezentare a noii înfățișări a Capitalei, In pagina a lll-a

- 12 083 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, țăranii cooperatori, mecanizatorii și specia
liștii de la Cooperativa Agricolă de Producție Scorni- 
cești raportează încheierea recoltării griului de con
sum de pe întreaga suprafață cultivată și obținerea 
unei producții medii de 12 683 kg la hectar, cea mai 
mare din istoria acestor locuri.

Cu cele mal profunda sentimente de dragoste fierbinte, de stimă și neprețuit respect, cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii din Scornicești vă raportează, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, CA AU ÎNCHEIAT RE
COLTATUL GRÎULUI DE CON
SUM, PE ÎNTREAGA SUPRAFA
ȚA PLANIFICATA, OBȚINÎND O 
PRODUCȚIE MEDIE DE 12 683 KG 
LA HECTAR.Cu toate forțele acționăm acum
(Continuare in pag. a V-a)

întreprinderea Agricolă de Stat Mutatei, județul Dolj 
-8125 kg la hectar

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, oamenii muncii din întreprinderea Agricolă 
de Stat Moțăței, județul Dolj, raportează că au în
cheiat recoltatul griului de pe întreaga suprafață de 
450 hectare, obținînd o producție de 8 125 kg la hectar.

Vă raportăm, mult stimate șl iubite tovarășe secretar general, 
CA AM ÎNCHEIAT RECOLTATUL 
GRÎULUI DE PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚA DE 450 HA. AM AVUT 
PLANIFICATA O PRODUCȚIE 
MEDIE DE 7 500 KG LA HECTAR 
ȘI O PRODUCȚIE TOTALA DE 
3 375 TONE. AM OBȚINUT 8125 
KG LA HECTAR LA RECOLTARE
(Continuare in pag. a V-a)
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PROIECȚII PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ Al CONGRESULUI Al XIV-IEA Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI, LUMINOASE PERSPECTIVE
ALE DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI SOCIALISTE

r
I

Congresul al XIV-lea al partidului - Congresul marilor victorii socialiste, al triumfului principiilor 
socialismului științific în transformarea revoluționară a patriei, al independenței depline, economice și politice, 
a României - deschide poporului nostim perspectivele mărețe ale făuririi cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării ferme spre înaltele culmi ale orînduirii fără clase, spre comunism.

(DIN PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ AL CONGRESULUI AL XIV-LEA AL P.C.R.)

*
***

Creșterea volumului 
investițiilor

— în procente —

111-112

• Volumul total al investițiilor ce se realizează in 
acest cincinal este de circa 1 300 miliarde lei, ritmul 
mediu anual de creștere, calculat pe o perioadă de 5 
ani, fiind de 2,1-2,3 la sută ;

• In cincinalul viitor, o pondere importantă în totalul 
investițiilor în industrie va reveni realizării programelor 
de modernizare a utilajelor și instalațiilor; in agricultură 
se va avea in vedere îndeosebi finalizarea programului 
național de îmbunătățiri funciare ;

• Se vor urmări reducerea la strictul necesar a chel
tuielilor pentru construcții, sporirea gradului de tipizare 
și industrializare a lucrărilor, promovarea tehnologiilor 
de mare randament, reducerea accentuată a consumu
rilor materiale energointensive, intrarea mai rapidă în 
funcțiune a noilor obiective ;

• Investițiile destinate construcției de locuințe și 
altor edificii social-culturale vor însuma aproape 250 mi
liarde lei.

120*129
IÎ9951

Gîndurile și faptele
Milioanele și milioanele de oameni ai muncii au primit cu un interes 

eu totul deosebit documentele de covirșitoare importanță ale celui de-al 
XIV-lea Congres al partidului — proiectul Programului-Directivă și 
Tezele viitorului mare forum al comuniștilor. Sint documente ale con
științei noastre, exprimă năzuințele, visurile noastre, ne deschid in față 
orizonturile largi ale noii noastre deveniri socialiste și comuniste, sin
tetizează, totodată, în spiritul și in litera lor, uriașa experiență revoluțio
nară a unei epoci constructive de strălucire și rodnicie fără egal in isto
ria țării, capacitatea de înțelegere și de complexă prospecție in spațiul 
fenomenelor social-economice, gindirea vizionară, științifică, comunistă a 
partidului nostru, a secretarului său general in făurirea noii noastre 
vieți. In acest fel sint ele caracterizate de toți participanții la investi
gația pe care am întreprins-o. Tot timpul, pe parcursul ei, ne-am întâl
nit cu gîndurile și faptele de muncă ale țării, ginduri și fapte închi
nate in întregime celui de-al XIV-lea Congres al partidului.rii noastre. Socotim că faptele noastre de muncă constituie modul cel mai semnificativ de a ne _ exprima adeziunea -deplină la hotărirea Plenarei Comitetului Central al partidului privind propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie

aten-

Exprimindu-șl opinia în legătură cu importantele documente ale celui de-al XIV-lea Congres al partidului, majoritatea interlocutorilor noștri au remarcat că, de fapt, pe masa de lucru a viitorului mare forum al comuniștilor se află minunatele programe ale unor noi și impunătoare împliniri socialiste. Aceste programe solicită, au ținut ei să sublinieze, Importante eforturi materiale, impun oamenilor muncii exigențe sporite față de ei înșiși ca muncitori, tehnicieni, ingineri, țărani cooperatori și, îndeosebi, ca oameni stăpîni pe destinul lor, conștienți că opera la care sint chemați de partid să participe cu toată dăruirea le cere răspundere și iar răspundere, asumată cu toată hotărirea, angajare deplină în înfăptuirea cutezătoarelor programe de viitor ale comuniștilor. Despre toate aceste lucruri ne mărturisea cu multă însuflețire tovarășul Nicolae Simionescu, ingi- ner-șef la întreprinderea de Rulmenți din Alexandria :— Citesc și recitesc cu mareție documentele programatice ale celui de-al XIV-lea Congres al partidului. Mă simt obligat, ca om al muncii în această întreprindere, să trec în revistă, cu acest prilej, șl rezultatele muncii noastre, să fac comparații, să mă gîndesc la viitor. Amplificarea acțiunii factorilor intensivi, calitativi, de eficiență, rentabilitate și competitivitate constituie o preocupare permanentă și a colectivului nostru muncitoresc. Și in 1989, ca și în anii trecuți, ritmul realizărilor este la fel de susținut, ilustrat de faptul că pe primul semestru am depășit planul la producția fizică, la export, la ceilalți indicatori de bază. Sîntem însă conștienți că putem face mai mult și mai bine. De aceea, sîntem hotă- riți să acționăm în consecință. In acest sens, punem un accent deosebit pe perfecționarea tehnologiilor de fabricație, pe înnoirea și modernizarea produselor, pe folosirea la capacitate a mașinilor și utilajelor din dotare, pe gospodărirea severă a resurselor materiale și energetice. O atenție deosebită acordăm, in această perioadă, finalizării lucrărilor de investiții, care vor asigura dublarea capacității productive a întreprinde-

Creșterea productivității 
muncii în industrie

— în procente —

9 Creșterea într-un ritm mediu anual de 6,4—6,5 la 
sută a productivității muncii in industria republicană, în 
cincinalul 1986-1900, constituie suportul cel mai impor
tant al sporului producției industriale și venitului na- I 
ționai ;

9 Introducerea mai rapidă a tehnicii noi, aplicarea j 
fermă a măsurilor din programele de organizare știin- | 
țifică și modernizare a producției vor reprezenta și în > 
cincinalul 1991 — 1995 pîrghiile de bază ale sporirii pro
ductivității muncii ;

9 In cincinalul viitor, pe seama ridicării producti
vității muncii sociale urmează să se realizeze circa 90 la 
sută din sporul venitului național ;

® Creșterea mai rapidă a productivității muncii în 
raport cu retribuția medie constituie condiția hotăritoare, 
legică a dezvoltării pe baze sănătoase a economiei na
ționale.

de munca ale țăriitoată dragostea propunerea de a fl reales in suprema funcție de secretar general al partidului la cel de-al XIV-lea Congres. în numele tuturor minerilor Maramureșului exprim ho- tărîrea de a munci eu abnegație și răspundere comunistă pentru ca deviza noastră — „Țării cit mai mult minereu 1“ — să fie în fiecare zi realitate vie.Cu mare insuflețire, interlocutorii noștri s-au referit, cu deosebire, la capitolele din documentele recent apărute în care se demonstrează concret rodnicia înțeleptei politici a partidului nostru, în „Epoca Nicolae Ceaușescu", de repartizare echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, reținînd cu satisfacție faptul că și în cincinal se va acționa cu energie pentru înflorirea și ternică a tuturor zonelor și
ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ

reales la Congresul al XIV-lea în funcția de secretar general al paflidului — garanție sigură a con- tirfțyii ferme a procesului revoluționar de făurire a socialismului și comunismului pe pămintul scumpei noastre patrii.Ne mărturisea, la rindul lui, tovarășul loan Grad, miner, șef de brigadă la Mina Herja, din județul Maramureș :— Cum au dovedit-o ani la rînd, minerii de la Herja sînt oameni ai faptelor pentru țară. Mărturie stau realizările lor. Pe primul semestru din acest an s-a obținut o producție- marfă suplimentară in valoare de peste 5 000 000 lei, realizînd planul cu 106 la sută. Realizări bune avem aici, noi, minerii, și la minereul excavat. Iată, de pildă, numai brigada pe care o conduc a scos la suprafață pe primul semestru peste 600 tone minereu, depășind deci planul. Numai că, să știți, asemenea fapte de muncă nu se pot face decit într-un climat de muncă stăruitoare, desfășurată cu dăruire și cu inteligență. In felul acesta trebuie să muncim ; așa și muncim, de altfel. Comuniștii, minerii de la Herja, din întreg bazinul minier al Maramureșului iși exprimă deplina adeziune la importantele documente programatice ale celui de-al XIV-lea Congres, îi închină gîndurile lor și faptele lor de muncă. In aceste documente noi recunoaștem strălucita concepție științifică revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la căile de înaintare a țării noastre spre bunăstare și progres. De aceea și noi, asemenea întregului popor, il dorim în continuare pe tovarășul Nicolae Ceaușescu la cîrma partidului, susținem cu toată energia și cu

viitorul aceeași mai pu- localită-
primarul Ion

Creșterea retribuției medii 
reale

— în procente —

® Creșterea producției materiale și a venitului na
țional a asigurat condițiile obiective necesare sporirii 
retribuțiilor și ridicării nivelului de trai al poporului ; 
prin acțiunea de majorare a retribuțiilor — încheiată la
1 iulie 1989 — s-a asigurat o creștere mai accentuată a 
veniturilor mici, retribuția minimă crescînd de la 1 500 la
2 000 lei, iar retribuția medie a ajuns la 3 300 lei ;

9 Sporirea retribuției reale s-a asigurat în condițiile 
promovării cu fermitate a unei politici de stabilitate a 

i prețurilor și tarifelor, al căror indice se situează sub 
nivelul planificat.

• Raportul între retribuțiile mici și mari va fi de 
circa 1 la 4,5, asigurîndu-se în continuare creșterea mai 

, accentuată a veniturilor mici ;
® Prin construirea a 700 mii apartamente din fondu

rile statului va fi rezolvată problema locuințelor, asigu- 
rindu-se în orașe o suprafață locuibilă de 10—12 mp pe 
locuitor.

1
105-108

n?95!

Pe temeliile 
prezentului, 

mărețele 
înfăptuiri 

ale viitorului
(Urmare din pag. I)

ților. Iată ce ne spunea orașului Drăgășani, tovarășul Ban :— Pentru orașul Drăgășani, pentru toate localitățile patriei, tualul cincinal, de exemplu, a semnat și înseamnă o nouă și deosebit de rodnică perioadă, in care urbea noastră a fost efectiv propulsată pe traiectoria dezvoltării economico-sociale multilaterale. Zestrea industrială a orașului s-a îmbogățit cu o nouă și modernă Întreprindere de mecanică fină, in vreme ce celelalte unități, in care lucrează peste 15 000 de oameni ai muncii, au cunoscut și ele ample mutații prin dotările cu utilaje și instalații de mare randament, precum și prin modernizările de anvergură la care au fost supuse tehnologiile de fabricație. Așa se și explică faptul că numai în primii ani ai actualului cincinal producția-marfă industrială, la nivelul orașului nostru, a sporit într-un ritm mediu anual de 13 la sută, valoarea acesteia fiind, in acest an sărbătoresc, de două ori mai mare față de 1980. Dar Ca Drăgășanii sînt sute și sute de alte localități, care în acest răstimp și-au schimbat din temelii înfățișarea. Comuniștii, toți oamenii muncii din orașul Drăgășani, o dată cu făuritorii de bunuri materiale și spirituale din județul Vîlcea, cu întregul popor, vedem în proiectul Programului-Directivă și în Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului liniile de forță de mare amplitudine revoluționară, politică și economică, prin a căror materializare România socialistă va deveni, pină în anul 2000, o țară mult mai puternic dezvoltată, o țară a bunăstării, a demnității, a libertății de-

ca ac- in-

pline. De aceea, cu fierbinte dragoste și recunoștință oamenii muncii din țara mtrâagă susțin propunerea Comitetului Central al partidului privind realegerea la Congresul al XIV-lea a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul României moderne, în suprema funcție de secretar general al partidului, cu convingerea fermă că numai in felul acesta vom reuși să dăm viață marilor noastre speranțe și aspirații, urcind cu cutezanță culmile progresului și civilizației . socialiste și comuniste.Ne spunea, într-un răgaz al activității de strîngere a bogatei recolte de griu, tovarășul Ioan Burloiu, inginer-șef al Cooperativei Agricole de Producție din proaspătul oraș Pogoanele din județul Buzău :— Abia s-a uscat cerneala pe noile noastre buletine de orășeni și la arie, în scurtele pauze dintre orele fierbinți ale recoltării griului, ne gindim cum și ce mai trebuie să facem pentru înflorirea și dezvoltarea multilaterală a celui mai tinăr oraș din partea de nord a Bărăganului central. Pogoanele. La 26 iunie anul curent, cu satisfacția datoriei împlinite și _ cu legitimă mîndrie patriotică, am raportat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, că la orz am obținut o producție medie de 8 755 kg/hectar, aceasta fiind cea mai mare recoltă din întreaga istorie a cooperativei noastre. Acum, după recoltarea primelor lanuri de pe cele 1 400 hectare cultivate cu griu avem certitudinea că vom realiza o producție la fel de bună. Viitorul fiind un subiect de strictă actualitate pentru noi toți cei care făurim recoltele an de an, șporin- du-i pămintului rodnicia, am inceput studierea aprofundată a documentelor programatice ale celui de-al XIV-lea Congres al partidului. Dis- cutind. dezbătind aceste documente, hotărîm, de fapt, in spiritul demo- crației noastre socialiste, cum să dăm și mai mare strălucire și forță țării, nouă înșine, deci. Căci, de pildă, ce înseamnă orașul Pogoanele azi ? înseamnă în primul rind industrie — fabrica „Metalurgica", unde s-a format prima generație de peste 600 de muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri : înseamnă, de a- semenea, o puternică rețea de prestări de servicii, o puternică rețea comercială, un liceu cu profil agroindustrial, școli, grădinițe unde peste 1 000 de copii cresc și vor deveni schimb al nostru de miine, atit pentru cele două cooperative agricole de producție, cît și pentru unitățile industriale de aici. La Pogoanele avem un modern centru de creație și cultură, un cinematograf, 4 biblioteci, un spital cu 150 de paturi, o policlinică și aproape 300 de apartamente noi, confortabile. Toate acestea și multe altele constituie

deja atribute ale unui mod de viață urban. Iată de ce — discutind concret despre prezent și viitor — in numele tuturor oamenilor muncii din Pogoanele exprim deplina noastră a- deziune la prevederile documentelor de mare importanță pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, documente ce vor fi dezbătute și aprobate la Congresul al XIV-lea al partidului, in toamna acestui an.Orașul Giurgiu se inscrie in istoria țării cu o vechime de cîteva secole, atestată prin documente. însă de abia in acești ani localitatea de la Dunăre s-a întilnit cu adevărata ei tinerețe creatoare. Ne povestește despre un moment de inceput al acestei tinereți Marin Pavel, secretarul comitetului de partid al întreprinderii pentru Construcții de Mașini și Utilaje Grele :— Sint unul dintre cei care au participat cu vie emoție la așezarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a pietrei de temelie a întreprinderii pentru Construcții de Mașini și Utilaje Grele in anul 1976. Pentru orașul nostru, pentru cîteva mii de muncitori tineri era o mare binefacere. Politica partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor localităților tării avea aici o ilustrare concretă. Au trecut de atunci 13 ani. întreprinderea s-a dezvoltat continuu, s-a modernizat, este astăzi o unitate de frunte în industria constructoare de mașini a țării. Produsele noastre ? Iată unul dintre ele — instalația complexă pentru foraj geologic. Produsele noastre se bucură de o largă apreciere atît în țară, cît și în străinătate. Cine ar fi crezut vreodată, chiar dintre cei care le realizează acum, că la Giurgiu, oraș fără tradiție în acest domeniu, se pot construi astfel de utilaje de mare complexitate tehnică? Ne-a îndemnat tovarășul Nicolae Ceaușescu să îndrăznim, să ne însușim știința și tehnica moderne, să ne transformăm pe noi înșine : și am izbutit. am învins. Modernitatea mașinilor noastre, complexitatea tehnică a ceea ce realizăm demonstrează gradul de dezvoltare la care am ajuns. Sint valori uriașe create de mintea și miinile noastre. Pornim, deci, în viitorul prefigurat de documentele celui de-al XIV-lea Congres de Ia o bază solidă. Conduși de partid, de secretarul său general vom realiza tot ce ne propunem ; de aceea, întregul nostru colectiv de muncă, alături de întregul pooor. într-o entuziastă opțiune, aprobăm și susținem din adîncul inimilor propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în suprema funcție de secretar general al partidului Ia cel de-al XIV-lea Congres.în limbajul nostru obișnuit, noțiunea de tinerețe iși are o foarte largă arie de cuprindere. Tinere’sînt orașele și satele țării — chiar dacă hrisoavele lor de întemeiere sint semnate cu sute și sute de ani în urmă.

tinere și puternice .sînt modernele uzine și fabrici construite în anii socialismului, în „Epoca Nicolae Ceaușescu". Tineri sint oamenii, prin gindurile lor, prin năzuințele lor, prin energia creatoare cu care întîmpină ei viitorul prefigurat de documentele celui de-al XIV-lea Congres al partidului. Un exemplu în acest sens ? Să urmărim gîndurile unui alt interlocutor al nostru, ginduri pe care le socotim potrivite și ca încheiere a investigației noastre. Deci are cuvintul tovarășul Adrian Botezan, muncitor la întreprinderea „Electromureș" din Tirgu Mureș :— Citind proiectul Programului- Directivă și Tezele Congresului al XIV-lea al partidului, ne-am dat seama ce perspective largi de dezvoltare i se rezervă țării noastre prin înfăptuirea prevederilor conținute de aceste documente. Sînt prevederi cutezătoare, realiste. Stă în puterea noastră să le dăm viață. Cît de mult poate să însemne înfăptuirea ritmică, an de an, a tot ce ne-am propus și ne propunem să realizăm la un moment dat o relevă chiar întreprinderea în care lucrez de multă vreme. Știm, de pildă — de Ia director pină la ultimul muncitor — că pentru noi, cei de la „Electromureș", viitorul înseamnă electronică și electrotehnică, făcută la exigențele perioadei prefigurate în proiectul Programului-Directivă. De aceea, pentru viitor, preocuparea noastră de căpetenie este aceea de a moderniza continuu drumul spre tinerețea permanentă a unității. Cum va arăta în 1995 și în perspectivă unitatea noastră ? învățat să muncească cu gîn- dul la viitor — așa cum ne îndeamnă secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — colectivul nostru, scrutînd acest viitor, știe cu exactitate cum va arăta uzina în acei ani. Am prefigurat totul intr-un program amplu și ambițios, din care multe puncte au fost „bifate" și ele sînt cuprinse în bilanțurile cu care ne pregătim să întîmpi- năm marile evenimente politice din acest an. Acum, cind întregul nostru popor iși manifestă nemărginita bucurie și deplina adeziune față de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea al partidului, în suprema funcție de secretar general al partidului, și oamenii muncii de la „Electromureș" iși exprimă cele mai alese sentimente de recunoștință, de stimă și înaltă prețuire față de tot ce a făcut și face tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru fericirea poporului român, pentru prosperitatea, demnitatea și independența patriei noastre, fiind convinși că realegerea in funcția supremă este o garanție sigură a înfăptuirii pe pămîntul patriei noastre scumpe a societății socialiste multilateral dezvoltate.
Reporterii ți corespondenții 
„Scinteii"

ții și împrejurări concrete. Dacă astăzi putem spune că, în România, anii socialismului, și cu deosebire perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, au înscris strălucite realizări, aceasta se datorează, in primul rind. faptului că in centrul politicii partidului a fost permanent și consecvent situată dezvoltarea forțelor de producție, o adevărată strategie de accelerare a progresului economico-sociăl al țării. Pornind de la ideea că dezvoltarea este noul nume al independenței, că numai pe- temelia unei baze tehnico- materiale moderne se pot clădi, și afirma raporturile și valorile specifice orînduirii noastre, partidul a a- cordat o atenție prioritară acestui domeniu. Alocarea unei părți însemnate din venitul național fondului de dezvoltare, stăruința cu care s-a acționat pentru repartizarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul tării, importanța ce se acordă în Programul-Directivă, precum și în Teze accelerării procesului de modernizare, de înfăptuire a unei noi calități, ca și împletirii strinse dintre activitatea de producție și cea de cercetare științifică ilustrează elocvent consecvența politicii partidului. în acest domeniu hotărîtor al progresului contemporan, al afirmării superiorității noilor relații sociale.Vorbind despre forța de progres a societății socialiste, despre capacitatea sa de a asigura cerințele concrete ale umanismului revoluționar, se cuvine subliniată importanța deosebită pe care o deține in acest context împletirea armonioasă a dezvoltării creatoare a teoriei revoluționare cu promovarea consecventă a principiilor fundamentale ale socialismului științific. Așa cum se subliniază în Teze, este, o mare victorie a mișcării comuniste, că s-a depășit teoria „modelului unic", că este tot mai larg recunoscută necesitatea aplicării creatoare a principiilor generale la condițiile concrete din fiecare țară, la particularitățile fiecărei etape de dezvoltare. Dar acest lucru nu poate fi în nici un fel contrapus sau invocat drept justificare pentru încercările de a se renunța la principii fundamentale ale teoriei revoluționare, care conferă identitate distinctă acestei concepții. Asemenea cerințe fundamentale, cum sînt instituirea și consolidarea permanentă a proprietății socialiste, recunoașterea partidului ca forță politică conducătoare, a clasei muncitoare ca forță hotărî- toare a progresului social alcătuiesc coloana vertebrală a concepției revoluționare a clasei muncitoare. Re- nunțind la unul din ele, cu sau fără voie, se deschid porțile pentru instituirea de raporturi economice și politice străine socialismului, pentru influențe care nu concordă cu valorile, idealurile șl opțiunile acestei orinduiri. Tocmai de aceea, în spiritul orientărilor secretarului general al partidului, asemenea probleme se cer dezbătute cu toată răspunderea, pentru a se asigura înțelegerea fundamentală a promovării principiilor socialismului, în scopul materializării superiorității acestei orinduiri.O dată cu publicarea Programului- Directivă și a Tezelor începe dezbaterea în partid, cu întregul popor a acestor documente de istorică însemnătate pentru opera de construcție socialistă din țara noastră, pentru prezentul și viitorul României. O dezbatere amplă, de largi proporții, menită să asigure însușirea de către comuniști, de către întregul popor a fondului de idei și orientări din aceste documente, mobilizarea energiilor colectivelor la înfăptuirea concretă a "planului ia fiecare loc de muncă. Oricît ar fi de consistente din punct de vedere teoretic, dezbaterile iși vor atinge țelul numai dacă sînt ancorate în realitățile practice din fiecare unitate eco- nomico-socială, dacă descifrează în lumina aprecierilor din documentele publicate noi căi de acțiune pentru perfecționarea propriei munci, pentru ridicarea calității și eficienței sale. Acesta este obiectivul final al dezbaterii și el trebuie urmărit cu toată consecvența în toate colectivele.întreaga noastră dezvoltare socialistă pune cu putere în lumină adevărul că cea mai trainică premisă pentru proiectele de viitor o constituie realizările prezente. In lumina acestui adevăr fundamental, dezbaterea acestor documente trebuie sădeclanșeze o vie emulație în toate organizațiile de partid, în toate colectivele. să stimuleze creșterea considerabilă a preocupărilor pentru calitate și eficientă, a răspunderii și spiritului de inițiativă, astfel incit marile evenimente ale acestui an să fie întîmpinate cu tot mai mari succese, planul pe întregul cincinal să fie înfăptuit exemplar, asigurin- du-se, astfel, cea mai trainică premisă pentru realizarea grandioaselor obiective prefigurate în Programul- Directivă și în Tezele pentru Congresul al XIV-lea.

*
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BUCUREȘTI '
moderna, înfloritoarea capitală a României

„Am acordat și acordăm o atenție deosebită sistematizării și modernizării capitalei patriei noastre. Au fost construite 
mari cartiere și ansambluri de locuințe. S-au realizat metroul, a cărui rețea va ajunge la circa 60 km, precum și numeroase 
pasaje rutiere. A fost amenajată Dîmbovița, se execută mari lucrări pe acest rîu, în aval de oraș și pe Argeș, pentru 
realizarea unui important canal navigabil, astfel incit, în 1990, Bucureșliul va deveni port la Dunăre și Marea Neagră.

Se află în plină desfășurare lucrările de edificare a noului Centru poliiico-administrativ. La sfîrșitul acestui deceniu 
capitala patriei noastre va deveni o metropolă modernă, demnă de epoca marilor înfăptuiri revoluționare, demonstrînd ast
fel forța și capacitatea creatoare ale unui popor devenit pe deplin liber, stăpîn pe destinele sale și care își făurește viața 
nouă, socialistă, așa cum o dorește el“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Discuție Intre doi mal vechi bucureșteni :— în ultimii zece ani 
am cumpărat trei hărți ale Bucureștiului și una cite una s-au perimat : vrei să mergi intr-un vechi cartier, te uiți pe hartă, iți alegi traseul, dar cind ajungi acolo, cartierul nu mai este sau e cu totul altul, sau te trezești în- ti-un șantier...— Nu te mai lua după hărți, întreabă-i pe taxi- metriști...Ar fi putut părea un mic necaz. Dar nu era. Bucureșteanul In cauză vorbea zîmbind, erau in tonul și pe chipul lui o voie bună, o formă disimulată de admirație pentru ceea ce se întîmplă acum in capitala României.Evident, ceea ce se în- tîmplă acum în legendara cetate a lui Bucur (devenită în secolul trecut, după unirea Principatelor, capitala României) este intr-un perfect acord cu evoluția întregii Românii 
in anii de după Eliberare și, cu deosebire, în epoca 

adevăratei sale renașteri de după Congresul al IX-Iea al P.C.R. Capitala va trebui să exprime, prin întreaga ei structură, măreția a ceea ce s-a petrecut și se petrece în destinul întregii țări.Capitala României — București — nu este doar un puternic centru industrial... Ca oraș industrial, e ade'vărat, e cel mai mare. El realizează 13 la 
sută din producția indus
trială a țării. In București a fost creată o industrie în care sînt reprezentate toate ramurile industriale ale țării și, cu deosebire, cele ale tehnicilor de virf: electronica (platformelePipera și Băneasa), electrotehnica, construcțiileaeronautice, mecanica fină, chimia de sinteză, automatica, optica, motoare pentru cele mai diverse destinații, mașini-unelte, echipamente energetice și pentru energetica nucleară. Și multe altele...Bucureștiul nu este numai un mare centru științific. E adevărat, el deține cea mai mare con

centrație a activității de 
cercetare, proiectare și in
ginerie tehnologică. Au fost create aici (pentru că majoritatea sînt creații ale ultimelor două decenii) 99 de institute și centre de profil, a căror laborioasă muncă, îndrumată fiind de tovarășa Elena Ceaușescu, își spune un greu cuvînt în procesul modernizării producției, în progresul tehnic, în capacitatea economiei românești de a produce competitiv în toate domeniile...Bucureștiul nu este doar un mare centru universitar al țării... E adevărat, e cel mai mare; în cele 12 insti
tuții de învățămînt supe
rior (cu 33 de facultăți) se 
pregătesc pentru a fi spe
cialiștii de miine aproxima
tiv 60 000 de studenți.Bucureștiul nu este doar un vechi și cel mai însemnat centru cultural al României... — își desfă
șoară aici activitatea 14 
instituții teatrale și muzi
cale, peste 50 de muzee, 
cele mai mari biblio
teci, uniunile de crea
ție, edituri, zeci de cen

tre ale creației și eulturll 
socialiste „Cintarea Româ
niei", mii de formații 
artistice de amatori... Cu două zile în urmă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au inaugurat lucrările de construcție a Centrului național de creație și cultură socialistă „Cintarea României", edificiu monumental, ocupînd un Ioc distinct în salba grandioaselor realizări ce conferă Capitalei o nouă și strălucitoare înfățișare.Bucureștiul. nu este doar orașul unor vechi monumente istorice și de artă...Bucureștiul este, pe lingă toate acestea, o mare con- urbație modernă, devine o metropolă, o capitală europeană cu o personalitate distinctă, personalitatea pe care i-o conferă civilizația socialistă făurită în România acestor ani de r.emaiîntîlnit dinamism, de împlinire a vechilor noastre năzuințe.

Bucureștiul este orașul 
tn care, dintr-o populație 
de două milioane, un mi
lion și jumătate de oameni 
trăiesc în apartamente noi, 
moderne, confortabile,
construite in acești ani. Vă spune ceva acest fapt ? în istoria recentă, în nici o capitală europeană nu 6-a întimplat un asemenea lucrh intr-un timp atit da scurt. S-a început cu cîte- va noi cartiere care au înlocuit vechi șl insalubre periferii : Bucureștii Noi, Vatra Luminoasă, Ferentari, Giulești. . Apoi, după Congresul al IX-lea, cind forța economică a Capitalei și a țării a pornit în- tr-o vertiginoasă ascensiune. noua urbanistică a o- rașului a început o rapidă ofensivă. Pe harta orașului au apărut cartiere noi, a- devărate orașe in oraș. Balta Albă, de exemplu, are populația Ploieștiului. La fel Drumul Taberei, Berceni, Militari, Titan, apoi Cringași... în geografia orașului au apărut magistrale noi (fiecare echi- valind cu un cartier): Pan- 

w

telimon, Colentina, Giurgiului, Iancului, Calea Moșilor, Muncii, Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, Socului, Păcii și altele, șl altele... Și ofens.va continuă, masivă, impetuoasă, cucerind mereu noi teritorii (vechi zone fără valoare) pentru a fi transformate in adevărate perle arhitectonice, construcții unicat, încîntătoare prezențe urbanistice. Sînt acum cu zecile.Cu bună Intenție am a- mînat prezentarea celor mai impunătoare și reprezentative realizări, mari ctitorii ale acestei epoci pe care poporul nostru și-o înscrie cu litere de aur în istorie. Ele sînt corolarul.A fost mai tntîl (șl continuă) METROUL. A început cu săpături, cu un vast șantier. Bucureșteanul s-a simțit intrucitva incomodat de această incă o „răscolire" a orașului. Dar cind, după un timp foarte scurt pentru o lucrare do o asemenea anvergură și complexitate, primu’ tronson a fost dat în folosință, bucureștenii au venit intr-un adevărat pelerinaj să-1 vadă (erau, atunci, mai mulți cei ve- niți să se plimbe cu el și să-l pipăie, decit cei care 11 foloseau efectiv). A urmat întreaga magistrală unu, apoi magistrala a doua, e aproape gata a treia... Acum, cind rețeaua metroului s-a Întins și leagă intre ele marile zone ale orașului, metroul a devenit, prin utilitatea, confortul, eleganța și monumentalitatea sa, un atribut indispensabil al vieții de fiecare zi. Zilnic călătoresc acum, cu metroul, peste 700 000 de bucureșteni.Concomitent s-a desfășurat epopeea Dîmboviței. Riul care străbate orașul era un modest fir de apă, nu întotdeauna limpede și atrăgător. în doar cițiva ani, printr-un proiect ingenios, printr-un efort de construcție în care s-au consumat com

petență, hărnicie și în care, desigur, au fost antrenata considerabile mijloace tehnice, Dîmbovița a devenit cursul de apă care să-i dea Capitalei farmec și răcoare, devenind arteră de sănătate și agrement pentru marele oraș. Cu marile și frumoasele sale poduri, cu cheiurile sale, cu apele sale limpezi și largi, cu lacurile create pentru a-i întregi utilitatea șl farmecul (Lacul Dîmboviței, Lacul Văcărești, cu parcurile șl ștrandurile din jur), Dîmbovița Întregește magistral structura urbanistică a orașului, este incă o mărturia a ceea ce s-a făcut și se face pentru om, pentru calitatea vieții sale în România socialistă.în aceste limpezi apa ale Dîmboviței renăscute se oglindesc monumentalele zidiri ala Casei Republicii și ale Bulevardului Victoria Socialismului, ale altor impunătoare edificii social-culturale ce vor întregi noua zestre urbanistică a Vechii, dar total in- tineritei noastre capitale.O mențiune : tot acest uriaș volum de construcții a fost gindit cu maximă grijă pentru a se păstra, conserva și, unde era cazul, restaura ceea ce, în structura orașului, merita să fie păstrat.Aceste neasemuite realizări — tot atîtea izbinzl ale vocației constructive a românilor — poartă amprenta gîndiril și activității secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. A gîn- dit, a conceput, împreună cu constructorii, împreună cu bucureșteanul inimos, a fost uneori zi de zi pe marile șantiere ale noului București. Edificiul Capitalei moderne va purta, peste secole și milenii, semnătura marelui său ctitor.
Mihai CARANF1L 
Gheorqhe ION1ȚA 
Foto : S. CRISTIAN
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CONTROLUL DE PARTID - CONCRET, OPERATIVa fost inițiată o asemenea adunare la secția de componente pentru echipamente nucleare (care nu se încadra în termenele de livrare către centrala de la Cernavodă). Timp de patru ore s-au întors pe toate fețele probleme de organizare, de stil de muncă al cadrelor tehnice și de partid. S-au stabilit măsuri ; printre altele, directorul — ca membru al organului de conducere colectivă și al organului de partid — a primit sarcina să se ocupe și să răspundă direct de organizația de partid nr. 6 (din această secție). Dar nu numai atît. Lună de lună, inginerul-șef și maiștrii din secție au prezentat raport comunist de activitate în adunarea generală de partid. în scurt timp, secția s-a încadrat în ritmul de lucru și de livrare impus de necesitățile importantului obiectiv energetic. La fel s-a procedat. între timp, cu aceleași bune rezultate, și în secția 2, pentru produse de export.■ Controlul de partid a criticat, totodată, la această întreprindere (I.A.A.) și faptul că nu toate orga-

Cind atitudinea constructivă 
este urmată de acțiuni 

constructivemulte constatări pozitive realizarea planurilor dePrintre (privind școlarizare, buna pregătire in meserie și la materiile de cultură generală, prezentarea cu succes la concursurile școlare), la Liceul agroindustrial a reținut atenția legătura temeinică dintre învățămînt și practică. în acest an — expresie a întăririi preocupărilor organizației de partid și conducerii liceului pentru pregătirea forței de muncă din agricultură — în afara lucrărilor efectuate în ferma didactică proprie, din inițiativa organizației de partid în luna iunie. 100 elevi au lucrat zilnic pe cele 100 de hectare cu sfeclă contractate cu I.A.S. Alexandria.S-a spus deschis : la liceul agroindustrial există preocupări pentru pregătirea în meserie, dar mai puțin pentru cultivarea dragostei față de meserie — dovadă că mulți absolvenți nu se prezintă la posturile repartizate lor în agricultură. Secre-

prins o seamă de acțiuni susținute în acest sens : am prelungit perioada de perfecționare profesională (cursurile) acolo unde s-a simțit nevoia ; am făcut o nouă testare moral-poli- tică a tuturor lucrătorilor gestionari ; am organizat întîlniri pe tema apărării avutului obștesc cu reprezentanți ai asociației juriștilor și ai miliției ; am pus cazurile de sustrageri în discuția adunărilor generale deschise. Sint in scădere abaterile de această natură, dar rămîn în atenția noastră prioritară și acțiunile educative preventive pe care trebuie să le desfășurăm în acest sens.
★

LA ÎNTREPRINDEREA „AUTOMECANICA" DIN MEDIAȘ
I

Proba practică a modernizării

control inComitetul a trimis termenului de controlI al anului
munici- județean colectivul înscris în ce-1 avea trecut.

In municipiul Alexandria

în răstimp de un an și jumătate (cit a trecut de la 1 ianuarie 1988), activitatea organizației de partid din municipiul Alexandria a făcut în două rînduri obiectul unor controale complexe exercitate de organe superioare : în februarie 1988 — decătre un colectiv al Comitetului Județean Teleorman al P.C.R. ; in aprilie 1988 — de către o brigadă a C.C. al P.C.R.Cunoscînd că, de regulă, o organizație de partid primește mai rar analiza unui control complex (la interval de 1—2 ani), am întrebat dacă nu au fost prea apropiate in timp cele două acțiuni amintite. „Nicidecum !“ — ne-a răspuns secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de rulmenți, tovarășul Tincu Dode. Care a continuat : „Controlul de partid, așa cum este conceput acum, poate veni cit mai des la noi, fiindcă ne ajută — așa cum ne-am convins încă o dată — în rezolvarea mai operativă și mai bună a problemelor cu care ne confruntăm".La rîndul său. tovarășul Ion Cită, secretar cu probleme organizatorice al comitetului municipal de partid, preciza : „Nu cine știe ce situații sau cazuri deosebite au necesitat două acțiuni de piui nostru, de partid său potrivit planul unic pe semestrulConfruntînd concluziile acestui control cu cele stabilite apoi de brigada Comitetului Central, am putut completa planuri de măsuri bine fundamentate și realiste. Bineînțeles, pe parcursul îndeplinirii lor, aceste măsuri sînt treptat adaptate, îmbunătățite, in lumina Tezelor din aprilie, a orientărilor marelui forum democratic din noiembrie anul trecut, a sarcinilor și exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie și cu alte .prilejuri . Iar în aceste zile — la fel cu întregul partid, cu întregul popor — revedem ce avem de făcut și îmbunătățit pe baza studierii temeinice și aprofundării documentelor propuse dezbaterii în vederea Congresului *1 XIV-Iea al partidului"....Așadar, cu ' mai bine de un an de zile în urmă, organizațiile de partid din ’municipiul Alexandria au beneficiat de două acțiuni ale controlului de partid, care s-au materializat în concluzii clare, măsuri ferme și învățăminte utile. La comitetul municipal de partid, în mai multe organizații de partid din unități economice și sociale cu profil diferit, am constatat nemijlocit că aceste concluzii sînt fructificate cu consecventă și folos pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă în conducerea activității economice, sociale și politico-organizatorice, in aplicarea hotărîrilor de partid și a legilor țării. Constatarea, bazată pe o documentare largă și detaliată, are desigur acoperire în multitudinea de fapte și rezultate care au umplut carnetul de reporter. Dintre ele alegem citeva, menite să se constituie în argumente concludente. Sînt cele care pot răspunde, în fiecare loc, la două cerințe comune : 1. Ce inițiativă sau experiență a fost evidențiată de controlul complex și ce-ați făcut ulterior pentru dezvoltarea și permanentizarea ei 7 2. Ce deficiență mai importantă a fost semnalată si care este stadiul remedierii ei 7
Receptivitatea - 

condiție esențială 
a înlăturării neajunsurilorLa întreprinderea de Aparataje Accesorii a fost apreciată în mod deosebit metoda de a se organiza adunări generale de partid deschise, ori de cite ori apar probleme deosebite într-un loc de muncă și este nevoie de consultarea și intervenția întregului colectiv respectiv, nu numai a comuniștilor. Continuîn- du-se metoda, cu cîtva timp în urmă

nizațiile de bază se ocupă sistematic de primirea -de noi membri în partid. Tovarășul Nicolae Iorgulescu— secretarul comitetului de partid— ne informează că în această privință s-a reconsiderat activitatea desfășurată pînă atunci. „Spre exemplu, în organizația de bază nr. 2, care în anul 1988 nu primise nici un membru, au fost pregătiți temeinic mai mulți oameni ai muncii, cinci dintre ei- fiind discutați și primiți în primul semestru al anului. Nu e vorba numai de corectarea deficienței concrete semnalate cu ocazia controlului, ci de regindirea în spirit constructiv a stilului de muncă al comitetului de partid, al organizațiilor de bază în acest domeniu".
Calitatea muncii de partid 

a determinat îmbunătățirea 
calității produselor

tara biroului organizației de bază, tovarășa Matilda Manda, prezintă astfel situația actuală : „însușindu-și în mod autocritic această concluzie, organizația noastră de partid și-a intensificat și diversificat preocupările educative. Am pus accent mai mare pe activitățile de orientare școlară și profesională (de care mă ocup personal), profesorii și maiștrii au primit sarcina să vorbească elevilor la clasă despre frumusețea meseriei alese, o seamă de cadre didactice sînt trimise în școlile generale să recruteze elevi dăruiți muncii in agricultură, un colectiv special urmărește traiectoria profesională a fiecărui absolvent. Sperăm că absolvenții din acest an vor ilustra, prin prezentarea lor la locurile repartizate, eficiența muncii noastre de educație din acest an școlar".
Prioritate muncii de educație

și

La întreprinderea de Rulmenți controlul complex a apreciat că organizația de partid de la această unitate și-a înțeles și îndeplinit bine rolul ce-1 are în mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor economice, la asigurarea unei înalte calități si fiabilități a rulmenților — o parte însemnată fiind destinați exportului. Se acționează în continuare, astfel îricît rezultatele din primele șase luni din acest an, cind toți indicatorii de plan au fost îndepliniți, să fie amplificate în perioada următoare.Pentru îndreptarea unor deficiențe și stări critice, controlul de partid a făcut o seamă de recomandări concrete. Unele măsuri în acest sens au fost întreprinse operativ, chiar în perioada controlului ; altele — ulterior; unele sînt urmărite și de colective speciale, de cadre de partid din întreprindere, a căror activitate în acest sens se intensifică acum, în lumina Frogramului-Directivă și a Tezelor pentru Congresul al XIV-Iea al partidului. Organizația de partid din secția rectificare (criticată de colectivul de suficient de răspundere rarea uneimenților foarte mici, de mare precizie) a acționat cu fermitate, inițiind — împreună cu conducerea secției — dezbateri colective, noi cursuri de perfecționare profesională și alte măsuri, iar in anul 1989 secția realizează lună de lună numai produse de calitate superioară.

control că nu se ocupa a imprima comuniștilor o mai mare pentru asigu- calități ireproșabile rul-

Cu secretarul comitetului de partid din sectorul comerțului de stat, tovarășul Petru Săvușcă, am purtat următorul dialog :— Documentația avută la dispoziție și discuțiile cu unii cetățeni ne-au arătat că, în ceea ce privește desfacerea mărfurilor, aveți o situație bună. Mai puțin în privința diversificării serviciilor — drept pentru care, probabil, ați și înființat în ultima vreme o serie de servicii. Din experiența pe care ați a- cumulat-o in munca de partid, ce anume a atras atenția mai mult controalelor complexe ?— Modul în care în unele organizații de bază sint pregătite și se . desfășoară adunările generale de partid. Urmind o recomandare concretă, am și inițiat un schimb de experiență intre birourile organizațiilor de bază din sectorul producție și alimentația, publică asupra stilului de muncă și a modalităților dd pregătire a adunărilor. Pe măsură ce vom mai face asemenea acțiuni, vom contribui la generalizarea metodelor bune.— Realitatea arată (după cum sintem informați și controlul complex a sesizat) „că organizațiile de partid din comerț mai au încă multe de făcut în domeniul educării comuniștilor, al tuturor lucrătorilor, mai ales in ceea ce privește atitudinea față de avutul obștesc, corectitudinea și cinstea unora.— Deși procentul de pagube și sustrageri la noi este relativ mic. avem din păcate cazuri și avem deci mult de muncit pentru eliminarea lor totală. Așa cum am fost sfătuiți și de tovarășii care ne-au controlat munca, pe linie de partid am între-

Desigur, cum e firesc și necesar, comitetul municipal de partid coordonează activitatea de îndeplinire a măsurilor stabilite de controalele complexe, urmărind și ajutînd la aceasta prin activul său răspîndit in toate cele 22 comitete de partid, în toate cele 254 organizații de bază. De altfel, însăși brigada Comitetului Central aprecia că „la nivelul municipiului Alexandria se asigură mai bine coordonarea și îndrumarea unitară a activității organizatorice și politico-educative". Analizele la fața locului (în ultima vreme, în trei întreprinderi), schimburile de experiență asupra stilului de muncă, instruirile sistematice ale activului, repartizarea judicioasă a cadrelor de partid pe organizații (și controlarea permanentă a muncii acestor cadre), iată numai citeva dintre modalitățile folosite cu stăruință și succes prin care comitetul municipal de partid asigură acea coordonare bine apreciată.„înțelegînd din Tezele pentru Congresul al XIV-Iea al P.C.R. că trecerea la etapa superioară a societății socialiste multilateral dezvoltate cere perfecționarea și dinamizarea continuă a activității organelor și organizațiilor de partid — printre altele, prin dezvoltarea răspunderii revoluționare a comuniștilor și întărirea controlului de partid — sintem preocupați să întreprindem o seamă de acțiuni noi în acest sens" — ne spunea secretarul cu probleme organizatorice al comitetului municipal de partid. Acționîndu-se în acest spirit, fără îndoială viitoarele controale complexe vor putea consemna la Alexandria perfecționarea pe ansamblul municipiului a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, creșterea capacității lor politico-organizatorice în îndeplinirea sarcinilor economice, în afirmarea spiritului revoluționar al tuturor cadrelor de conducere, al tuturor comuniștilor.
Gheorqhe MITROI
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scinteii"

De la bun început trebuie precizat că întreprinderea „Automecanica" din Mediaș are un profil unic de fabricație in cadrul industriei noastre constructoare de mașini, aici realizîndu-se o serie de suprastructuri, care se montează pe autoșasiuri fabricate de întreprinderea de Autocamioane din Brașov, în variante diverse : autobetoniere, automacarale, autocisterne și semiremorci-cis- ternă, furgoane etc. Semnificativ este insă și faptul că unitatea a devenit, într-un interval de timp relativ scurt, o marcă de prestigiu, tot mai solicitată de beneficiarii din țară și partenerii de peste hotare.Referindu-se la saltul spectaculos înregistrat de unitate, directorul întreprinderii, ing. Dionisie Bucur, precizează : „De la un modest atelier de reparații cu ani în urmă, în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului valoarea producției-marfă industriale realizată de întreprinderea noastră a crescut de 20 de ori. Dar adevărata identitate a întreprinderii a fost câștigată in anul 1984, o dată cu vizita de lucru a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în unitatea noastră. Atunci s-au stabilit direcțiile de dezvoltare, un profil clar de fabricație și s-a formulat cerința diversificării producției destinate exportului, în intervalul care a trecut de atunci, gama sortotipodimensională a produselor s-a dublat, acoperind nevoile economiei naționale și creind. totodată, disponibilități mari pentru export. Semnificativ este faptul că în această perioadă volumul producției de export a sporit de 2,3 ori, numărul partenerilor tradiționali crescînd concomitent cu ciștigarea de noi piețe,— Cum a fost posibil acest salt ?— Am început cu regindirea întregului flux de producție, precizează Ion Vlăduțiu, inginer-șef cu pregătirea fabricației. Gama sortimentală diversă pe care urma să o realizăm ne-a obligat să organizăm întregul proces de producție pe linii specializate, pe familii de produse. De aceea, măsurile din programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție au vizat creșterea parametrilor de funcționare a tuturor utilajelor de pe fluxul tehnologic. Astfel, numai in primii trei ani ai cincinalului am prevăzut și aplicat 351 de măsuri, care s-au soldat cu un spor de pro- ducție-marfă de 464,86 milioane lei.' Pentru acest an am stabilit 99 de măsuri, cea mai mare parte din â- cestea fiind deja finalizate. Această continuă modernizare e cerută de procesul alert de înnoire și diversificare a producției. La doi ani

zile, fiecare produs este supus unei serioase analize din unghiul eficienței și al performanțelor, fiind re- gindit în concordanță cu parametrii produselor similare pe plan extern. Criteriile de analiză au în vedere : reducerea consumurilor de metal, energie și combustibil ; mărirea indicilor de fiabilitate și creșterea valorii de întrebuințare a produselor.Ilustrăm preocuparea constantă a colectivului de oameni ai muncii de aici pentru permanenta implementare a noului. în special în realizarea producției de export, cu o secvență înregistrată in secția autofurgoane, atelierul semiremorci, unde se execută semiremorci de 20 tone.— Mai mult de lumul producției este destinat exportului, explică ing. Iosif Zolnai, șeful secției. Față de anul trecut, producția la acest sortiment s-a dublat. Ca urmare a bunei organizări a muncii am reușit să realizăm programul de semiremorci pe acest an in proporție de 75- la sută. în vederea îndeplinirii ritmice a planului, in condiții de înaltă calitate, am luat o serie de măsuri teh- nico-organizatorice, cum ar fi : echiparea liniei cu dispozitive de strin- gere pneumatice ; dotarea cu platforme mecanice pentru ușurarea lucrului la înălțime; modernizarea a- paratelor de sudură, a lonjeroanelor de rezistență ; echiparea liniei cu un nou dispozitiv pentru montat căile de rulare ; realizarea de dispozitive pneumatice pentru fixarea semiremorcii în vederea termoizolării ; dotarea cu un ștand complex de verificare a instalației de frinare și reglare a unghiurilor de fugă și altele. Toate aceste măsuri s-au materializat intr-o însemnată creștere a productivității muncii și într-o fiabilitate sporită a produselor realizate de noi.Un aspect demn de relevat: întreprinderea nu a înregistrat nici un refuz de calitate la produsele exportate. Explicația acestui fapt, ne spune Emil Călbureanu, secretarul comitetului de partid, constă în faptul că aici calitatea este privită și asigurată din unghiul unei autoexigențe ce se manifestă permanent, pe întregul flux tehnologic. „Ne conducem, precizează in continuare interlocutorul, după judecata simplă potrivit căreia e mai ieftin să previi decît să constați. Potrivit acestui deziderat ne-am preocupat de dotarea cu laboratoare de încercări fizico-chimice și cu standuri de probă pentru reductoare, frîne, cilindri hidraulici, probe finale etc. Și rezultatele n-au întîrziat să se arate:

cu o sarcină utilăjumătate din vo- de semiremorci

într-un an de zile numărul remedierilor a scăzut de 2,5 ori".Desigur, calitatea este asigurată și de promovarea unor tehnologii noi, concomitent cu perfecționarea sistematică a celor existente. Ne referim aici doar la citeva de dată mai recentă : tehnologia de injectare cu spume poliuretanice pentru realizarea termoizolației la produsele tip izoterme, care garantează un coeficient global de transmisie a căldurii, încadrind produsele in normele internaționale pentru transportul produselor alimentare perisabile, prin aceasta ele situîndu-se la nivelul produselor similare realizate pe plan mondial; automatizarea procesului de sudură a componentelor de rezistență ce intră în profilul de fabricație: tehnologia de debitare oxi- acetilenică a tablelor groase prin copiere după desen, care conduce la o creștere a productivității muncii de 3 ori.Calitatea modernizării este hotSrî- toare pentru creșterea eficienței economice. Alături de aceasta insă, un rol determinant îl are continua ridicare a calificării profesionale a oamenilor muncii. In acest scop, în întreprindere se organizează cursuri de policalificare și de ridicare a calificării profesionale, prin care se asigură, pe de o parte, o mai mare mobilitate procesului de producție și, pe de altă parte, o nouă calitate a muncii. Dacă fiecare produs este supus unei analize, și implicit unei înnoiri la doi ani de zile, formele de perfecționare a calificării profesionale, de durate variabile, în funcție de profesii și de complexitatea produselor, se fac anual.Un export eficient e dat, în primul rînd, de o ofertă diversă. în atelierul de proiectare, află produsele ce semestrul II al anul viitor.— Am asimilat ing. Iosif Szabo, două autospeciale lichide alimentare _______ _ră pe autoșasiu de Roman ; se află în curs de definitivare automacaralele de 8 tone-forță și cea de mare capacitate de 45 tone-forță ; un autotren de transport mărfuri pentru autotractor DAC — adaptat cerințelor de transport confecții pe umeraș. Tot aici, ținîndu-se seama de pretențiile unui beneficiar extern, se fac modificările la un nou produs, autobetoniera de 6 mc, ce urmează, să fie livrat și expus la un tirg internațional.
Ton Onuc NEMES corespondentul „Scinteii*

pe planșete, se se vor realiza in acestui an și indeja, ne spune șeful atelierului, pentru transport și o autovidanje-

Tehnologii moderne de înalt randamentîn ultima perioadă de timp, la Fabrica Navală de Elice și Prelucrări la Cald din Galați au fost asimilate in fabricația curentă noi tehnologii. Este vorba, printre multe altele, despre crearea de noi echipamente și. dispozitive cu ajutorul cărora s-a extins gama prelucrărilor complexe ale corpului și palelor elicelor navale cu dia- metre cuprinse intre 2 000 și 10 900 mm. Aceste dispozitive

echipează mașini și utilaje de prelucrări cu înalt grad de automatizare.’ Noile dispozitive și programele de calculator aferente au fost, realizate de Colective de oameni ai muncii din întreprindere împreună cu specialiști de la 1CSITNAV din Galați.în imagine : aspect din secția de prelucrări mecanice, unde se pregătește pentru fazele finale de prelucrări o nouă elice navală. (E. Dichiseanu).
LA ÎNTREPRINDEREA FORESTIERĂ

DE EXPLOATARE Șl TRANSPORT SUCEAVA

LEMNUL
Cu ceasul pe masâ. A tre' cut vremea ședințelor interminabile, cu mult fum de țigară, referate kilometrice, luări de cuvînt ce semănau, mai curînd, cu niște exerciții de retorică și care nu spuneau mai nimic. Stilul de muncă al consiliilor populare a evoluat mult, valoarea timpului este prețuită, ședințele au ciștigat in substanță, „operativele" devenind ceva obișnuit. Din relatările interlocutorilor noștri din județul Constanța am dedus totuși că și această modalitate de lucru este perfectibilă.— Calitatea unei ședințe, oportunitatea ei, ne spunea tovarășul Mihai Marina, președintele Comitetului Executiv al Consiliului Popu- t j^.lar al județului Constanța, depind de cei care o organizează. Ei trebuie să urmărească ceva foarte precis, să pregătească și să conducă astfel dezbaterile încît, întorcind problema discutată pe toate fețele, să se ajungă la formularea unor programe de măsuri bine chibzuite. Calitatea unei ședințe este determinată și de substanța fiecărei intervenții, de densitatea observațiilor critice și autocritice, de valoarea propunerilor și inițiativelor. Dorim, deși nu reușim întotdeauna, ca acei ce iau cuvîntul, oricit de interesant ar vorbi, să se implice în ceea ce spun, să-și ofere sprijinul. Dar, se știe, greul începe după ce ședința s-a încheiat și urmează aplicarea în practică a hotărîrilor sau deciziilor adoptate. Acest aspect ne preocupă în mod deosebit. De aceea urmărim în mod deosebit ca, încă în timpul dezbaterilor, să conturăm, iar la sfîr- șitul ședinței să definitivăm și să stabilim planul concret de măsuri în problema dezbătută, termenele și mai ales responsabilitățile pentru îndeplinirea lor. Numai astfel sesiunile consiliilor populare, adunările cetățenești, ședințele de birou sau comitet executiv pot avea eficiența scontată.Iar faptele arată că la Constanța s-a conturat o experiență pozitivă, s-au născut forme noi de dialog cu cetățenii și de rezolvare a problemelor ridicate de aceștia. Este evident respectul pentru timpul celor convocați, fiecare minut petrecut într-o ședință, oricum s-ar numi ea, avînd justificarea în fapte. Se discută, cum s-ar spune, cu ceasul pe masă, nelăsîndu-i minutarele să a- lerge în zadar, eliminînd vorbăria goală. Este evidentă preocuparea de a însoți întocmirea planului de ședințe de o bună programare a activității și urmărirea multiplelor probleme cu care se confruntă consiliile populare, astfel incit îndeplinirea a- cestuia să nu se transforme intr-un mecanism ce merge de la sine, in virtutea inerției și a rutinei, ci să se integreze într-un sistem — sistemul democrației muncitorești-revo- luționare.

Un proverb perimat ? Se spune despre cite unul, care vorbește multe și nu spune nimic, cum că bate apa-n piuă. In prima sesiune din acest an a consiliului popular județean, primul punct pe ordinea de zi se intitula astfel : „Preocuparea pentru gospodărirea apelor, executarea lucrărilor de amenajare a cursurilor de apă, văilor și malurilor lacurilor și protejarea litoralului Mării Negre". O problemă de stringentă actualitate, dar care, prin amplitudinea ei, risca să încurajeze divagația. Tocmai pentru a nu se în- timpîa astfel, materialul întocmit de comitetul executiv (dens și la obiect) a fost citit dinainte de deputați

Ca să ne menținem în temă, discuțiile nu au curs ca o apă lină. Au fost și momente mai încordate ; unii deputați cu funcții de răspundere, „prinși" de etalarea cunoștințelor lor in materie, tindeau să transforme sesiunea intr-un curs despre importanța apei, uitînd de propriile obligații și subliniindu-le doar pe ale altora. S-au conturat, în final, citeva direcții de acțiune clare : eliminarea consumurilor necontrolate în unele unități industriale, a pierderilor netehnologice, a risipei. Multe dintre acestea sint in curs de realizare, deși nu a trecut mult timp de atunci.în mod asemănător s-a procedat

vorbe pentru a ne înțelege. Analizăm ce s-a făcut, din cele stabilite, ce mai rămine de făcut. Adinca cunoaștere a realității se vede mai ales în sesiuni, cind deputății nu iau cuvîntul ca să se afle in treabă, intervențiile lor fiind totdeauna la obiect."
Din sala de ședință pe 

teren ia 0 vrerae- căutînd o formă de apropiere a analizei de realitatea din localitățile din teritoriu, a fost instituit un nou sistem : deplasarea factorilor de răspundere de Ia județ, alcătuind o puternică brigadă — la fața locului. Mangalia.

gat sprijinul concret, asistența tehnică a organismelor județene. Astfel, în numai șase luni s-a realizat o modernizare radicală a localului Centrului de creație și cultură socialistă „Cintarea României", s-a a- menajat o sală de dans pentru tineretul comunei, precum și spații pentru diferitele cercuri de creație tehnică și artistică ; dispensarul uman a devenit o modernă unitate sanitară,cu cabinete de consultații pentru co- , pii și adulți, casă de nașteri, cabinete de stomatologie, de tratamente I — toate bine dotate : au luat ființă o spălătorie chimică, o baie comuna- I lă, s-au modernizat căile de acces", j
Totuși, formalismul 

are adepți. Dupâ cum
maiafirma

- valorificat superior

Stilul de lucru al consiliilor populare, 
la nivelul exigentelor

De la vorbe la fapte, pe drumul cei mai scurt
Experiențe din județul Constanța demne de a fi cunoscute

și invitați, așa că s-a trecut direct la dezbateri. Iar timpul, ca să folosim o veche zicală, nu s-a scurs pe apa simbetei. Ionela Daraban, vicepreședinte al consiliului județean de control muncitoresc, a arătat limpede că situația încadrării in nivelurile de consum stabilite nu este corespunzătoare. Cadrele de conducere din întreprinderi nu acordă atenția cuvenită gospodăririi apei, întreținerii instalațiilor, nu se asigură reparații de bună calitate. „Din circa 4 000 de măsuri raportate ca aplicate în întreprinderi, arăta vorbitoarea, nici una nu se referă la această importantă problemă. în schimb, se prepară betoane cu apă potabilă...". Din intervenția Elenei Paraschiv, director al Oficiului Județean pentru Gospodărirea Apelor, aflăm despre stadiul lucrărilor de investiții și contribuția populației la realizarea u- nora dintre ele. S-au făcut propuneri interesante privind reciclarea deșeurilor solide de pe nave (ceea ce înseamnă implicit curățenia apei din bazinele portuare), redimensio- narea serviciilor pentru populație, astfel incit ele să răspundă prompt cind este vorba de reparația instalațiilor de apă și sanitare, repunerea în funcțiune a atît de utilelor puțuri din sate și săparea altora noi in gospodăriile populației și altele, la fel de bine venite.

și în alte ședințe, de certă utilitate, în care din confruntarea de opinii, formularea de propuneri și critici au rezultat programe de măsuri valoroase. Așa, de exemplu, s-au petrecut lucrurile la sesiunea Consiliului Popular al municipiului Constanța privind stadiul sistematizării. Vasile Rusescu, secretarul comitetului executiv, ne relatează despre acțiunile ce au precedat-o : o largă consultare a specialiștilor in istorie și arheologie, in artă, a cetățenilor, expunerea și prezentarea unor schite și machete. Iată de ce discuțiile in sesiune au fost argumentate, deosebit de utile.La Cernavodă s-ar putea obiecta, la prima vedere — dar numai la prima vedere — că ședințele au loc prea des; aici, săptăminal, deputății se întrunesc într-o ședință scurtă, de 20—30 de minute. Nu sint cam... expediate 7 — ne interesăm. „Nu. Sînt foarte scurte, pentru că fiecare dintre cei 29 de deputați este cite o săptămină „primar", adică se implică direct și răspunde de rezolvarea problemelor gospodărești ale întregii localități, nu numai ale circumscripției pe care o reprezintă, de la constatarea pe teren la soluționarea celor mai complexe aspecte — ne explică Nicolae Butoi, președintele consiliului popular al orașului. Astfel, în aceste ședințe nu mai este nevoie de multe

Medgidia, Cernavodă, Năvodari, comuna Mihail Kogălniceanu au constituit obiectul unor asemenea analize. Cum se procedează ? Are loc, mai întîi, o întîlnire în care primarul localității prezintă problemele cu care se confruntă, iar membrii brigăzii — secretari ai comitetului județean de partid și vicepreședinți ai consiliului popular al județului, directori de unități subordonate acestuia — își expun propriile constatări. Se face un plan de măsuri cu obligații de o parte și de alta, a cărui îndeplinire se urmărește foarte riguros, se întreprind acțiuni concrete și compiexe. După un anumit termen are loc o nouă întîlnire pentru a se vedea, în ansamblu, ce s-a făcut. Prin ceea ce lasă in urmă, aceste analize constituie un moment de referință în viața localității.în comuna Mihail Kogălniceanu aceste urmări sînt deosebit de vizibile. Localitatea a primit, în 1988, titlul de „Erou al Muncii Socialiste", unitățile agricole de pe teritoriul ei dețin două înalte distincții de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Dar locuitorii aspirau la mai mult in ce privește dotarea comunei pentru a onora aceste titluri. „Prezența brigăzii complexe — după cum ne spune primarul comunei, Mircea Zlotea. a dinamizat forțele locale, ne-a stirnit ambiția. La aceasta s-a adău

tovarășul Dimitrie Ancuța, prim- vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean, inerția și formalismul nu au dispărut. „Mai există, la unele birouri executive, și m-aș referi la cele din orașele Năvodari și Eforie, precum și din comunele Istria, Ostrov, Horia, Independența și Ciocîrlia, concepția că, o dată închis registrul de procese-verbale, nu mai urmează nimic. Sînt date uitării propriile hotărîri. La Năvodari, de pildă, judecind după rezultate, putem spune că ne-am pierdut timpul in ședințe, stabilind împreună obiectivele prioritare ce trebuiau urmărite. După plecarea brigăzii, programul de măsuri a fost pus deoparte, consiliul popular pierzîndu-se în tot felul de mărunțișuri. Ca atare, au început să apară abateri de la Legea sistematizării, neglijență în curățenia localității etc. în comuna Ostrov ședințele se țin regulat. Dar ce se discută acolo dacă treburile gospodărești nu merg bine ? Se construiesc blocuri de locuințe, darcei de la consiliul popular nu sint văzuți pe șantier, neglijența și dezordinea domnesc peste tot, pină și in primărie. O importantă ședință a comitetului executiv al consiliului popular județean a fost, după părerea mea, ratată, pentru că materialul prezentat de municipiu privind antrenarea asociațiilor de locatari în buna întreținere a fondului locativ a fost deosebit de slab. In asemenea cazuri, este pur și simplu păcat de timpul irosit de deputați, de specialiști, dacă ședințele nu se finalizează cu nimic. Gîndind și acționînd permanent pentru perfecționarea muncii, la nivel județean, va trebui, pe viitor, să acordăm o atenție sporită îmbunătățirii stilului de muncă al tuturor consiliilor populare, contribuția lor fiind decisivă în îndeplinirea sarcinilor complexe pe care un județ ca al nostru le are".Bineînțeles că pentru a ajunge la o astfel de concluzie nu a fost nevoie de o... ședință. Faptele au impus-o.
Rodica ȘERBAN

în anul 1980, valoarea producției realizate dintr-un metru cub de masă lemnoasă intrată în fabricație era mai mică de 800 lei. In acest an ea va ajunge la peste 1 300 lei. A- cesta este, exprimat sintetic, rezultatul eforturilor depuse sistematic de colectivul întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Suceava pentru valorificarea superioară a masei lemnoase. Cum s-a obținut acest adevărat salt calitativ in activitatea colectivului ?Practic, două au fost direcțiile principale de acțiune : valorificarea, industrială a lemnului mărunt și sporirea ponderii produselor prelucrate superior in totalul producției întreprinderii. S-a pornit de la utilizarea lemnului de rășinoase de calitate inferioară. Din buștenii care nu erau buni pentru producerea cherestelei și se foloseau ca lemn de foc a început să se realizeze atit cherestea de clase inferioare — utilizată îndeosebi la fabricarea panourilor pentru construcții — cit și așchii pentru producția de celuloză, constituindu-se în acest scop secții- anexă special dotate pe lingă fabricile de cherestea. Metoda a fost generalizată în toate fabricile de cherestea ale Întreprinderii, dar poate fi extinsă și in alte unități de profil ale centralei de exploatare a lemnului. în același timp, in opt fabrici de cherestea au fost montate instalații de tocare a tuturor resturilor rezultate in urma prelucrării buștenilor pentru gater. Aceste resturi, folosite înainte ca lemn de foc, sint tocate și transformate în așchii tehnologice pentru producerea celulozei sau plăcilor aglomerate din lemn. Astfel, tot materialul lemnos care intră într-o fabrică de cherestea este transformat în produse industriale.Mai mult decît atit, de anul trecut a fost lansată, in cadrul unităților forestiere de exploatare și transport Rădăuți și Cîmpulung Moldovenesc, acțiunea de valorificare a tuturor resturilor rămase de la exploatare ; crăci subțiri cu diametrul sub 5 centimetri, spărturi, așchii rezultate din timpul răririi și căderii arborilor, care rămîneau in pădure ca deșeuri neutilizabile. Cum s-a procedat la cele două unități 7 „Tehnologia" folosită este următoarea : folosind dispozitivele pentru pachetizarea lemnului foarte subțire se fac baloturi de resturi de material lemnos. Baloturile sînt transportate în centrele de sortare și preindustrializare, unde sînt tocate și cernute. O parte se folosește pentru realizarea plăcilor a- glomerate, iar restul devine combustibil in centralele termice pentru uscarea cherestelei. Metoda are o eficiență mare și de aceea va fi extinsă in acest an și in cadrul unităților forestiere de exploatare și transport Gura Humorului, Rădăuți. Fălticeni si in sectoarele Botoșani. Dorohoi și Dolhasca, aparținind întreprinderii sucevene.

întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport Suceava este „pionierul" introducerii instalațiilor de cojit arbori in fabricile de cherestea și centrele de sortare și preindustrializare. Pe lingă sporirea considerabilă a productivității muncii și reducerea efortului fizic la a- ceastă operație s-a creat posibilitatea ca anual 50 000 metri cubi coajă să fie folosiți la realizarea compostului. Făcînd un scurt bilanț, rezultă că datorită măsurilor luate, a elaborării unor noi tehnologii de lucru sau perfecționării celor existente, cantitatea de lemn mărunt valorificat în scopuri industriale a crescut cu circa 30 000 metri cubi în numai patru ani.Concomitent, s-a acționat pentru creșterea gradului de prelucrare. Astfel, dacă in 1985 de-abia începuse producția de mic mobilier destinat exportului, in 1988 la secțiile de industrializare a lemnului Frasin și Putna producția a depășit 40 milioane lei. A crescut totodată și producția de mobilă, care va fi in acest an cu 43 la sută mai mare decît in 1985. Sporirea producției a fost determinată in bună parte de faptul că secțiile de industrializare a lemnului au fost modernizate și specializate in fabricarea anumitor repere pentru mobilă. Avantajele specializării sint multiple : se realizează elementele de. mobilier exact la dimensiunile cerute, scăzind astfel consumul de masă lemnoasă și crește productivitatea muncii în fabricile de mobilă.Rezultatele eforturilor de gîndire și creație ale oamenilor muncii de la această unitate pentru valorificarea superioară a masei lemnoase — unele dintre tehnologii fiind aplicate în premieră — sînt puse și mai bine in evidență dacă precizăm că, în condițiile reducerii cu 400 000 metri cubi a volumului de masă lemnoasă exploatată, valoarea produc- ției-inarfă se menține aproximativ constantă în intervalul 1985—1989. Ceea ce nu înseamnă insă că s-a ajuns la limita posibilităților. Astfel, ar fi utilă și justificată economic sporirea capacităților de uscare și prelucrare a cherestelei — solicitată de întreprindere, dar neavizată incă de centrala de resort —, acțiune prin care valoarea unui metru cub de cherestea poate spori de peste trei ori. satisfăcindu-se, totodată, mai bine nevoile economiei naționale.Ambiția și dăruirea în muncă a acestui harnic colectiv este o chezășie că și în viitor vor fi descoperite noi și noi modalități de valorificare mai bună a masei lemnoase. Esențial este însă ca toate bunele realizări să fie cunoscute și generalizate în întreprinderile de profil.
Sava BEJ1NARIUcorespondentul „Scinteii*
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In telegrame adresate TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășului REZSO NYERS

Președintele Partidului Muncitoresc Socialist Vngar

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării griului și orzului 

și obținerea unor producții mari Ia hectar

BUDAPESTAîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, vă exprim profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Jănos Kâdăr, militant de seamă al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al mișcării comuniste șt muncitorești internaționale.Totodată, transmit familiei îndoliate profunda noastră compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român

Județul 011-8510 kg I hectar

Sub semnul colaborării
prietenești, multilaterale

(Urmare din pag. 1)nează cu toate forțele la eliberarea terenului, insămințarea culturilor duble și succesive de porumb și legume, la recoltarea rodului bogat al grădinilor șt livezilor, la strlngerea și depozitarea furajelor. De asemenea, lucrăm intens la întreținerea culturilor prăsitoare, a căror stare de vegetație ne dă
IN JUDEȚUL OLT

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Brebeni — 10 136 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Redea — 10114 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro-

Cooperativa Agricolă de Producție Scornicesti
(Urmare din pag. I)pentru ca în 2—3 zile să punem la adăpost și griul de sămință. Aceasta ne creează posibilitatea să livrăm la fondul centralizat al statului 5 508 tone de griu față de 3 611 tone cit era planificat.Producția realizată — cea mai mare din istoria acestor locuri — ne readuce mereu în memorie generosul sprijin pe care dumnea

întreprinderea Agricolă de Stat Motătei, Județul Doiî
(Urmare din pag. I)
ȘI O PRODUCȚIE TOTALĂ DE 
3 656 TONE.înfăptuind cu răspundere indicațiile și orientările dumneavoastră formulate cu toată claritatea în vizitele de lucru în mai multe județe, între care și în Dolj, precum Si în magistrala cuvântare rostită

LA ORZ
ludetul Alba - 7050 kg la

în telegrama adresată tovarășului 
Nioolae Ceaușescu.. secretar general al Partidului 
Comunist Rămân, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Alba al P.C.R. raportează 
încheierea recoltării orzului de pe întreaga suprafață 
de 10 343 hectare și realizarea unei producții medii 
de 7 050 kg la hectar, superioară celei planificate. Un 
număr de 10 cooperative agricole de producție și 3 
unități agricole de stat au obținut, în medie, peste 
8 000 kg orz la hectar.Oamenii muncii din agricultura Județului Alba, acționind în spiritul însuflețitoarelor dumneavoastră îndemnuri, indicații șl orientări, raportează CĂ AU ÎN
CHEIAT RECOLTATUL ORZU
LUI DE PE ÎNTREAGA SUPRA

județul Maramureș -7025 kg la hectar
în telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Maramureș al P.C.R. 
raportează încheierea recoltării orzului de pe întreaga 
suprafață cultivată și realizarea unei producții medii 
de 7 025 kg la hectar, cu peste 1 300 kg mai mult 
decît prevederile de plan.Puternic mobilizați de orientările și indicațiile formulate de dumneavoastră. COMUNIȘTII, OAMENII 
MUNCII DIN AGRICULTURA 
JUDEȚULUI MARAMUREȘ RA
PORTEAZĂ CĂ AU ÎNCHEIAT 
RECOLTATUL ORZULUI PE ÎN

Județul Caras-Severin - 7 015 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Caraș-Severin al P.C.R. 
raportează încheierea recoltării orzului de pe întreaga 
suprafață de 6 880 hectare, obținînd o producție medie 
de 7 016 kg la hectar. Un număr de trei cooperative 
agricole de producție au obținut producții medii de 
peste 8 000 kg la hectar.Dind expresie sentimentelor de fierbinte dragoste, înaltă stimă și prețuire, OAMENII MUNCII DIN 
AGRICULTURA JUDEȚULUI CA
RAȘ-SEVERIN VĂ RAPORTEAZĂ 
CĂ AU ÎNCHEIAT SECERIȘUL 
ORZULUI PE ÎNTREAGA SUPRA
FAȚĂ DE 6 880 HECTARE, OBȚI-

★

IN JUDEȚUL HUNEDOARA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mărtinești — 8 400 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pricaz — 8 285 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ruși — 8 268 kg la 
hectar

• Unitatea Agroindustrială Deva 
— 8 180 kg la hectar

IN JUDEȚUL BRAȘOV
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Codlea — 8 612 kg la 
hectar 

garanția că în acest an vom obține producții mari, superioare celor de pină acum, îndeplinindu-ne angajamentele asumate în întrecerea socialistă pe țară.Susținind cu întreaga noastră ființă realegerea dumneavoastră la Congresul al XIV-lea în funcția supremă de secretar general al partidului, vă mulțumim cu
ducție „Unirea", Corabia — 
10 023 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ștefan cel Mare
10 007 kg ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Crîmpoia — 9 923 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gostavățu — 9 818 kg

voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, l-ați acordat și-l acordați agriculturii, dezvoltării proprietății socialiste.Cu înaltă mindrie patriotică și deplină responsabilitate comunistă, ne angajăm să aplicăm in continuare toate regulile agrotehnice necesare pentru a obține și la culturile de toamnă cele mai mari producții, corespunzător obiectivelor noii revoluții agrare.
Ia recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, toate forțele și mijloacele sînt concentrate la realizarea programului de insămîn- țare a culturilor duble, la continuarea lucrărilor de întreținere a culturilor prăsitoare, la care estimăm cele mai mari producții de pină acum, la strmgerea și depo

FAȚA DE 10 348 HA ȘI AU OB
ȚINUT O PRODUCȚIE MEDIE 
DE 7 050 KG LA HECTAR, ACEAS
TA FIIND CEA MAI MARE 
PRODUCȚIE REALIZATĂ PE 
ACESTE LOCURI.

DE ASEMENEA, UN NUMĂR

TREAGA SUPRAFAȚA, OBȚI- 
NÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 
7 025 KG LA HECTAR. CU PESTE 
1 300 KG MAI MULT DECÎT PRE
VEDERILE DE PLAN.Concomitent au fost luate toate măsurile pentru eliberarea terenu

NÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 
7 01G KG LA HECTAR. UN NU
MĂR DE TREI COOPERATIVE 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE AU 
OBȚINUT RECOLTE MEDII DE 
PESTE 8 000 KG LA HECTAR.Experiența acumulată la secerișul orzului ne oferă garanția că,

★
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Vulcan — 8 262 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de
Stat Rupea — 8 072 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă dc Pro
ducție Hălchiu — 8 050 kg la 
hectar

★în telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. oamenii muncii din aceste unități agricole raportează că. la terminarea recoltării, au obținut producții mari de griu și orz, depășind nivelurile planificate.în aceste zile se lucrează în 

toată căldura inimilor pentru tot ceea ce ați făcut, mult iubite $1 stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru necontenita propășire a patriei și ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, pentru sprijinul și grija statornică acordate dezvoltării agriculturii țării, înfăptuirii noii revoluții agrare, înfloririi satului românesc.
♦

la hectar
S Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cezieni — 9 760 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sprîncenata — 9 470
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vădastra — 9 372 kg 
la hectar

Este angajamentul nostru de a întîmpina cele două mari evenimente politice ale anului — cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea. al partidului cu realizări deosebite, aducîndu-ne în acest fel contribuția la ridicarea bunăstării și prosperității întregului popor.
zitarea furajelor, recoltarea și livrarea legumelor și fructelor de sezon.Vă asigurăm că, muncind la nivelul marilor exigențe pe care Ie implică înfăptuirea obiectivelor Noii Revoluții Agrare, vom obține recolte cit mai mari, sporindu-ne contribuția, alături de întregul popor. la continua dezvoltare econo- mico-socială a patriei.

hectar
DE 10 COOPERATIVE AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE SI 3 UNITĂȚI 
AGRICOLE DE STÂT AU OBȚI
NUT PRODUCȚII DE PESTE 8 000 
KG ORZ LA HECTAR, ÎNTREA
GA PRODUCȚIE REALIZATĂ 
FIIND LIVRATĂ LA FONDUL 
CENTRALIZAT AL STATULUI.Vă raportăm că sîntem ' pregătiți pentru recoltarea griului in cele mai bune condiții și desfășurăm in aceste zile o susținută activitate de eliberare a terenului de producția secundară și insămințarea grabnică a culturilor duble. Lucrăm, de asemenea, cu răspundere la întreținerea culturilor prăsitoare și recoltatul furajelor.Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar 'general, că vom acționa cu forțe sporite pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare și modernizare a agriculturii, fiind ferm hotărițl să obținem rezultate deosebite în toate sectoarele de activitate.
rilor, executarea arăturilor, lnsă- mințarea culturilor succesive, pentru declanșarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a recoltării griului.O atenție deosebită acordăm calității lucrărilor de întreținere a culturilor de porumb, de cartofi șl legume, stringerii și depozitării furajelor, livrării unor cantități sporite de produse agricole, vegetale și animaliere, la fondul de stat și de autoaprovizionare,Vă asigurăm, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din agricultura județului vor acționa cu abnegație și hărnicie pentru a obține în acest an producții mari în toate sectoarele, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.
nrin mobilizarea tuturor forțelor mecanice și umane din agricultura județului, vom reuși să strîngem întreaga recoltă de griu în cel mai scurt timp. Și la această cultură estimăm să obținem cele mai ridicate producții de pînă acum.Așa cum ne-ați indicat, organizațiile de partid, conducerile de unități și specialiștii acordă o atenție deosebită întreținerii culturilor, asigurării unei baze furajere corespunzătoare, sporirii efectivelor și producțiilor animaliere, prin valorificarea superioară a condițiilor naturale de care dispune județul nostru.Ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să depunem toate eforturile pentru a realiza în acest an producții cit mai mari, contribuind astfel la continua dezvoltare a agriculturii, la înflorirea multilaterală a patriei noastre socialiste.

♦ritm susținut la eliberarea terenurilor și insămințarea culturilor duble. De asemenea, importante alte forte sînt concentrate la întreținerea culturilor prășitoare, la culesul și valorificarea legumelor și fructelor, stringerea și depozitarea furajelor, la efectuarea celorlalte lucrări de sezon.Comuniștii, toți oamenii muncii din unitățile agricole de stat și cooperatiste respective — se arată in încheierea telegramelor — sînt ferm hotărîți să acționeze cu înaltă responsabilitate pentru a obține în acest an producții vegetale și animaliere cit mai mari, sporin- du-și astfel contribuția la dezvoltarea agriculturii, la înflorirea multilaterală a țării, la creșterea nivelului de trai material și spiritual a) întregului nostru popor.

Constructorii hidrocentralei Tileagd ou efectuat

Primul paralel la 
grup de într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Bihor al P.C.R. raportează că la 5 iulie constructorii hidrocentralei Tileagd din cadrul amenajării hidrotehnice a Crișului Repede au e- fectuat primul paralel la cel de-al doilea grup de 9 MW. Prin finalizarea acestei lucrări, puterea instalată în hidrocentralele din județul Eihor crește, comparativ cu începutul actualului cincinal, de peste 11 ori. asigurîndu-se, în același timp, multiple folosințe riului Crișul Re-

Cronica zileiCu prilejul celei de-a 68-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole, la Ambasada R.P. Mongole la București a avut loc, joi, o conferință de presă. Au luat parte reprezentanți ai presei centrale, Agenției Române de Presă Agerpres și Radioteleviziunii, corespondenți ai presei străine acreditați în țara noastră.Despre însemnătatea evenimentului aniversat a vorbit Șatarîn Dorj- gotov, însărcinat cu afaceri ad-inte- rim al R.P. Mongole în țara noastră. Vorbitorul a subliniat succesele obți
COMERȚ MODERN, CIVILIZAT

Asemenea tuturor localităților țării, profunde prefaceri înnoitoare a cunoscut și orașul-stațiune Breaza. Situată pe Valea Prahovei, vizitată anual de mii de turiști în căutarea destinderii binemeritate de la sfîrșit de săptămină sau in zilele de concediu, la numai 100 km de București, localitatea se prezintă ca o adevărată oază de liniște și verdeață, in care casele de odihnă, intr-o arhitectură deosebită, se armonizează cu noile ansambluri^ de locuințe și unități comerciali. Prezentînd activitatea comercială a întreprinderii. Alexandru Mladin. directorul întreprinderii Comerciale de Stat Breaza, ne-a vorbit despre realizările deosebite obținute in dezvoltarea bazei materiale, aprovizionării și asigurării unui comerț modern și civilizat Ia nivelul cerințelor actuale. Dintre cele 48 de unități comerciale ale întreprinde
t V

19,00 Telejurnal
19,25 Epoca Nicolae Ceaușescu — Epoca 

marilor înfăptuiri revoluționare • 
întărirea și dezvoltarea proprietă
ții socialiste — factor obiectiv ai 
progresului multilateral al patriei.

19,45 România in lume
20,05 Creșterea nivelului ds trai —

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 7 iulie (ora 201 — 10 iulie (ora 20). 
In țară : vremea va fi călduroasă, iar 
cerul variabil, mai mult senin. Pe 
alocuri, in zonele deluroase și de mun
te se vor semnala descărcări electri
ce și, Izolat, averse de ploaie, vîntui

cinema
ft Secretul... armei secrete î LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; îl; 13; 15;
17,15; 19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9: 11: 13; 15; 17; 19, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Noiembrie, ultimul bal : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11; 13,15; 17; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20. STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,15: 14,30: 17; 19,15
• Maria șî Mirabela In Tranzistoria j 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; ÎS
0 Francois Villon : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 18,45
$ Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri și azi) — 19. Alo, aterizează 
străbunica — 13; 17 : POPULAR
(35 15 17)
ft O vară cu Mara s ARTA (21 31 86) 
— 15; 17; 19
ft Maria și marea — 17; 19, Aventu
rile veveriței Miști — 9; 21; 13; 15: 
DOINA (16 35 38)

cel de-al doilea
9 MWpede și afluenților săi. în prezent, eforturile constructorilor și mentorilor se concentrează asupra intensificării ritmului de lucru la hidrocentralele Sacadat și Fughiu de 10 MW aparținind amenajării hidrotehnice a Crișului Repede.In încheierea telegramei se exprimă angajamentul de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor, pentru a întimpina marile evenimente politice din acest an cu cele mai bune rezultate in toate domeniile de activitate. (Agerpres)

nute de oamenii muncii, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, în construirea socialismului, în ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual.Au fost relevate, de asemenea, bunele relații de prietenie statornicite între partidele, țările și popoarele noastre, însemnătatea convorbirilor și hotărîrilor convenite ia nivel înalt în dezvoltarea continuă a acestor raporturi. în interesul reciproc, al cauzei socialismului, păcii și înțelegerii în lume. (Agerpres)

rii. se detașează magazinul universal din cartierul Podul Vadului, complexul comercial din cartierul blocurilor noi de locuințe și, îndeosebi, magazinul general. Amplasat în centrul orașului-sta- țiune, magazinul general Breaza se desfășoară pe o suprafață de 2 500 mp și dispune de unități tip „Alimentara", de menaj, articole electro- casnice, textile, încălțăminte, cosmetice, articole sport-turism, decorative și artizanat. Tot aici ființează o adevărată expoziție a cooperativei „Arta Populară" din Breaza. Deși are numai un an de Ia deschidere, magazinul s-a impus ca o unitate-etalon, iar a- fluența de care se bucură este un convingător răspuns la eforturile colectivului de a prezenta un fond de marfă cit mai bogat pentru satisfacerea cerințelor cumpărătorilor.
obiectiv prioritar al partidului 
nostru. Documentar

S0,23 Copiii cintă patria și partidul. 
Program Uterar-muzlcal-coregra- 
flc

20,40 Ctitorii ale Epocii ele Aur 
Metroul

21,05 Univers, materie, viață. Emisiune 
de educație materlalist-științlflcă 
• Din tainele pădurii

■1,35 Te cintăm, iubită țară !
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse, în 
general, intre 16 ș! 22 grade, iar cele 
maxime între 30 șl 36 grade în sudul 
și sud-vestul țării și, in general, intre 
20 și 34 grade în rest. In București : 
vremea va fi călduroasă, iar cerul 
mal mult șenln. Vintu! va sufla slab. 
Temperatura minimă va oscila in ju
rul valorii de 20 de grade, iar cea 
maximă va fi cuprinsă Intre 32 și 35 
grade.

ft Actrița : SCALA (11 03 72) — •; 11; 
13; 15; 17,13; 19,30
ft Locuri în inimă î UNION (13 49 04)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
ft Caz cu caz nu se potrivește s PA
CEA (71 30 85) — 9; 11; 13,15; 17; 19 
ft Jandarmul și jandarmerițele : ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15,15;
17.30; 19,30, AURORA (33 04 66) — 9; 
11; 13,15: 15,30: 17,45; 20; la grădină
— 21, MODERN (85 77 12) — la grădi
nă - 21
ft Oricare fată Iubește un băiat : 
MUNCA (21 50 97) — 13; 17; 19, LUMI
NA (14 74 16) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 13; 
20,15
ft Omul de pe bulevardul capucini
lor : DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
ft Bucuria lui Matveev : COTRO- 
CENI (81 68 88) — 15: 17.15; 19,30
• Duminica în familie : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
ft Cale liberă : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11; 13; 13: 17; 19
ft Iubire statornică : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.13

Se împlinesc, astăzi, 19 ani de la semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică — document politic de deosebită importanță, care, dezvoltînd prevederii© primului tratat, din 1943, a creat cadrul politico-juridic pentru extinderea în continuare a relațiilor de Conlucrare multilaterală româno- sovietică. Perioada care a trecut de la semnarea tratatului a scos cu putere în evidență însemnătatea sa pentru întărirea colaborării prietenești dintre cele două țări, atît pe plan bilateral, cit și in domeniul vieții internaționale.Tratatul aniversat astăzi se înscrie pe linia continuității. Ia un nivel superior, a îndelungatelor și bogatelor tradiții de prietenie dintre popoarele noastre, relații care. în anii construcției socialiste. s-au dezvoltat necontenit in cele mai diferite domenii de activitate. Așezată trainic pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectării independentei și suveranității naționale, neamestecului In treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, a- ceastă colaborare este menită să contribuie la înfăptuirea programelor de dezvoltare economică si socială ale celor două țări și se afirmă ca un factor al promovării cauzei securității, înțelegerii și cooperării în Europa și în lume.Este un adevăr confirmat de viață că factorul hotărîtor al extinderii și aprofundării colaborării româno- sovietice îl constituie relațiile de strînsă prietenie ce s-au statornicit și se dezvoltă intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. în prezent, relațiile româno-sovietice se dezvoltă sub înrîurirea deosebit de favorabilă a înțelegerilor la care s-a ajuns cu prilejul vizitei oficiale de prietenie întreprinse în toamna anului trecut în Uniunea Sovietică de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, precedată de vizita oficială de prietenie întreprinsă in țara noastră de tovarășul Mihail Gorbaciov. Documentele încheiate cu aceste prilejuri, pornind de la potențialul cres- cînd al celor două țări și exprlmînd voința ambelor partide și state de a valorifica mereu mai deplin noile posibilități existente, au trasat importante jaloane conlucrării reciproc avantajoase și au deschis perspective și mai largi ansamblului relațiilor româno-sovietice.Cu satisfacție se poate constata că, în acest spirit, raporturile de colaborare dintre țările noastre cunosc o evoluție ascendentă pe plan politic, economic, tehnico-științiftc și cultural, în toate domeniile de în- N teres reciproc, evoluția acestor relații confirmînd aprecierile făcute de cei doi conducători. Astfel, așa cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. „există 
largi posibilități ca, prin eforturi 
comune, să asigurăm o dezvoltare șl 
mai puternică a colaborării și con
lucrării dintre partidele și țările 
noastre, în interesul dezvoltării con
strucției socialiste in România și 
Uniunea Sovietică, al cauzei genera
le a socialismului și păcii". In ace

La aniversarea noului 
Tratat de prietenie, 

colaborare și asistență 
mutuală dintre România 

și U.R.S.S.

ACTUALITATEA SPORTIVA
FOTBAL. • Joi, pe stadionul Giu- lești din Capitală, s-a disputat meciul internațional de fotbal dintre Rapid București și formația marocană Assania, Încheiat cu scorul de 4—1 (4—0) în favoarea fotbaliștilor români. • Corespondentul sportiv al agenției Prensa Latina evidențiază, intr-un comentariu, succesul’jucătorului român Dorin Mateuț (Dinamo București), care s-a situat pe locul întii in clasamentul golge- terilor campionatelor naționale de fotbal din țările europene, cu 43 goluri marcate, urmat de compatriotul său Coraș (Victoria București) — 36 goluri și de Baltazar (Atletico Madrid) — cu 35 goluri. a în cadrul „Cupei Americii de Sud“ la fotbal, ce se desfășoară în Brazilia, selecționata Paraguayului a învins echipa Columbiei cu scorul de 1—0 (0—0). într-un alt joc, formațiile Perului și Venezuelei au terminat la egalitate : 1—1 (1—1),în clasamentul grupei A conduce echipa Paraguayului (4 puncte), urmată de formația Braziliei (3 puncte). • Rezultate înregistrate în competiția internațională de fotbal „Cupa de vară Intertoto" : Hansa Rostock — B. K. Copenhaga 3—3 ; Lokomotiv Leipzig — Tatabanya 0—0 ; F. C. Kaiserslautern — Carl Zeiss Jena 3—1 ; Etlr Tîrnovo — F.C.S. Tirol 2—1 ; Wettingen — Sio- fok Banyasz 3—1; Brondby — Admira Wacker 5—0 ; Vejle — G.A.K. 1—1 ; Hanovra — Banik Ostrava 1—1 ; Waalwijk — F. C. Viena 3—4; F. C. Liege — Karlsruhe 1—1 ; Den Bosch — Lucerna 1—3.
SCRIMA. Campionatele mondiale de scrimă au debutat la Denver (Colorado) cu întrecerile preliminare ale probei feminine de floretă, la care participă 69 de sportive. In tu-

teatre
A Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Festivalul 
national „Cintarea României" i Or
chestra de cameră „Virtuozii din 
București". Dirijor : Horia Andrees- 
cu. Soliști : Georgeta Stoleri u, Cristi
na Anghelescu — 12: „Erainescu... 
după Eminescu", spectacol realizat și 
interpretat de Ion Caramitrn șj Dan 
Grigore — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mizantropul — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Stu
dio, 59 31 03) : Cuibul — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Clșmigfu) : Cintăm 
România de azi (spectacol de sunet 
șl lumină) — 21
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30 

lași sens, tovarășul MIHAIL GORBACIOV, sintetizînd rezultatele convorbirilor cu conducătorul partidului și statului nostru, a relevat că în cadrul acestora „a fost făcut încă un pas important pe calea adincirit cooperării între partidele noastre, a întăririi relațiilor de alianță dintre statele noastre socialiste".în ansamblul relațiilor româno- sovietice o însemnătate deosebită are colaborarea economică și teh- nico-științifică, menită să asigure, pe baze reciproc avantajoase, cerințele celor două țări de e- nergie, materii prime, combustibil, mașini și utilaje moderne. Evoluția colaborării în aceste domenii se înscrie pe linia aplicării în viață a prevederilor Programului pe termen lung al colaborării economice și tehnico-științifice pe perioada pină in anul 2000, semnat Ia nivel înalt. în acest cadru, o însemnătate crescîndă revine, de a- semenea, intensificării cooperării și specializării in producție, prin promovarea unor forme noi, moderne de conlucrare. Totodată, se înfăptuiesc măsurile prevăzute vizînd valorificarea mai deplină a potențialului tehnico-ști- ințific crescînd al ceior două țări, în scopul extinderii conlucrării în acest domeniu, pentru a- plicarea în producție a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice. România și Uniunea Sovietică acordă o mare însemnătate perfecționării colaborării și activității în cadrul C.A.E.R.. menita să contribuie la progresul fiecărei economii naționale, la apropierea, nivelurilor de dezvoltare economică ale țărilor membre, Ia creșterea bunăstării popoarelor lor.Se dezvoltă, totodată, legăturile, la diverse niveluri, pe linie de partid și de stat, între parlamente, organizații de masă și obștești, schimburile de experiență in dife-, rite domenii ale construcției socialiste, ca factor important pentru mai buna cunoaștere reciprocă, pentru întărirea prieteniei intre popoarele celor două țări.România și Uniunea Sovietică dezvoltă, de asemenea, conlucrarea pe arena mondială, acționind, împreună cu celelalte țări socialiste, cu forțele progresiste, democratice, realiste de pretutindeni pentru înlăturarea pericolului unui război nuclear nimicitor și înfăptuirea dezarmării, pentru rezolvarea pe cale pașnică, prin tratative a problemelor litigioase dintre state, instaurarea In Europa și în lume a unui climat de destindere, securitate și pace, de înțelegere și colaborare.La cea de-a 19-a aniversare a noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală, poporul român adresează popoarelor sovietice cele mai calde felicitări și urarea de a dobindi noi succese în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XXVII- lea Congres al P.C.U.S., vizînd accelerarea și perfecționarea construcției socialiste în U.R.S.S., nutrind în același timp convingerea că relațiile de conlucrare multilaterală româno- sovietice se vor dezvolta neîncetat, în interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului, înțelegerii, securității și conlucrării internaționale.
rul II, scrlmera româncă Georgeta Beca a cîștigat grupa a 2-a, cu 5 victorii, fiind urmată de L. Traversa (Italia) — 4 victorii, A. Gross (Franța) — 4 victorii și M. Sullivan (S.U.A.) — 2 victorii. Dintre sportivele românce au mai obținut calificarea în turul următor Claudia Gri- gorescu, Elisabeta Tufan și Reka Lazăr.

ATLETISM. « în concursul internațional de atletism de la Berlin, proba feminină de săritură in lungime a fost ciștigată de Helga Radtke (R.D.G.), cu 6,92 m, urmată de Liliana Năstase (România) — 6,76 m și Gaby Elitei t (R.D.G.) —6,36 m. Alte rezultate : triplu salt : Ghenadi Valiuevici (U.R.S.S.) —16,83 m ; săritura in înălțime : Gerd Wessig (R.D.G.) — 2,24 m ; aruncarea discului femei : like Wyluda (R.D.G.) — 71,04 m. • în urma rezultatelor înregistrate în concursul de la Stockholm, în clasamentul general al „Marelui premiu — I.A.A.F." conduce americanul Larry Myricks— 39 puncte, urmat de Steve Lewis, Roger Kingdom (ambii S.U.A.), Rodion Gatauiin (U.R.S.S.), Said Aouita (Maroc) și Robson da Silva (Brazilia) — cu cite 27 puncte. La feminin, pe primul loc se află sovietica Galina Cistiakova — 36 puncte.
CICLISM. Disputată contracrono- metru individual pe traseul Dinard— Rennes (73 km), etapa a cincea a Turului ciclist al Franței a fost ciștigată de americanul Greg Le- mond cu timpul de lh38’12’’ (medie orară 44,602 km). Pe locul al doilea, la 24 secunde, s-a clasat spaniolul Delgado, iar pe locul trei. Ia 56 secunde, francezul Fignon. Tricoul galben a fost preluat de Lemond (S.U.A.), urmat de Laurent Fignon la 05”, Thierry Mărie la 20”, Breukink (Olanda) la 1’51”.TIR. După prima zi de întreceri, în proba masculină din cadrul Campionatelor mondiale de tir cu arcul de la Lausanne conduce americanul Allen RasOr cu 647 puncte, urmat de Vadim Șikarev (U.R.S.S.) și Torni Poikolainen (Finlanda) — cu cite 645 puncte.
VOLEI. într-un meci internațional amical de volei masculin disputat in localitatea olandeză Den Helder. selecționata Olandei a învins cu scorul de 3—1 (10—15, 15—2, 15—13, 15—9) formația Franței.TENIS. Turneul internațional de tenis de la Wimbledon a continuat cu sferturile de finală ale probei masculine, in care s-au înregistrat următoarele rezultate : Ivan Lendl (Cehoslovacia) — Dan Goldie (S.U.A) 7—6, 7—6, 6—0; John McEnroe (S.U.A.) — Mats Wilander (Suedia) 7—6, 3—6, 6—3, 6—4; Boris Becker (R.F. Germania) — Paul Chamberlain (S.U.A.) 6—1, 6—2, 6—0: Stefan Edberg (Suedia) — Tim Mayotte (S.U.A.) 7—6 7—6, 6—3. In semifinale. Lendl ÎI va intîlni pe Becker, iar Edberg va juca in compania lui McEnroe.



Datoriile externe frinează progresul 
economico-social al popoarelor 

latino - americane
O declarație a președintelui VenezueleiCARACAS 6 (Agerpres). — Președintele Republicii Venezuela, Carlos Andres Perez, a cerut „o schimbare substanțială* 1 în atitudinea țărilor industrializate față de problema datoriei externe latino-americane, ca unica formulă pentru a face mai eficace programele economice de dezvoltare ale țărilor din regiune.

• Datele publicate de guvernele

într-un discurs rostit cu prilejul Împlinirii a 178 de ani de la Declarația de independență a Venezuelei,
„Decalajul între țările bogate și cele în curs 

de dezvoltare devine lot mai acut“ 
se relevă intr-un raport al B.I.R.D.

Demers iugoslav 
pe lingă autoritățile americane

Surprindere și preocupare față de tratarea tendențioasăWASHINGTON 6 (Agerpres). — In anul care a trecut, decalajul de dezvoltare dintre Nord si Sud a devenit și mai acut, iar în următorii ani se va menține tendința de polarizare a bunăstării — se arată intr-un raport cu privire la evoluția mondială publicat de Banca Internațională pentru Reconstrucție șl Dezvoltare. Confruntate cu problema dificilă a datoriilor externe, țările
Efectele dăunătoare ale pieței unice 

vest-europene asupra „lumii a treia" 
reliefate in raportul publicat de Mișcarea pentru dezvoltare 

mondialăLONDRA 6 (Agerpres). — Economiile țărilor „lumii a treia11 dependente de producția de materii prime vor fi afectate in mod deosebit de puternic de piața vest-euro- peană unică după 1992, potrivit raportului publicat de Mișcarea pentru dezvoltare mondială, cu sediul în Marea Britanie.Raportul, Întitulat „După anul 1992 — efectul pieței unice vest-eu- ropene asupra săracilor11, avertizează că unele dintre țările cele mai sărace din lume vor înregistra mari
In pregătirea unei conferințe internaționale privind 
transformarea Oceanului Indian Intr-o zonă a păciiNAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Aplicarea prevederilor declarației cu privire la transformarea Oceanului Indian într-o zonă a păcii, pe linia acțiunii sprijinite, încă din 1971, de Adunarea Generală a O.N.U., reprezintă subiectul central al dezbaterilor sesiunii Comitetului ad-hoc pentru Oceanul Indian, care a început, miercuri, la New York. Comitetul are sarcina pregătirii unei conferințe internaționale pe această temă, progra

președintele Andres Perez a arătat că „dacă băncile creditoare nu îmbunătățesc termenii de negociere, orice politică economică ce s-ar pune în aplicare în America Latină este condamnată la eșec".Președintele Venezuelei a apreciat, de asemenea, că o reducere substanțială și efectivă a datoriei externe constituie o condiție indispensabilă pentru redresarea reală a economiilor statelor debitoare.

în curs de dezvoltare — africane și latino-americane — au înregistrat o stagnare economică sau chiar un regres.Potrivit unei prognoze a B.I.R.D., apreciată ca realistă, în următorii ani nici țările dezvoltate, nici cele în curs de dezvoltare nu vor reuși să realizeze schimbările necesare, iar rata de creștere economică se va reduce considerabil.

pierderi, ca urmare a creării pieței unice a „celor 12". Documentul examinează programul pieței unice, sector cu sector, și analizează impactul pe care fiecare sector îl va avea asupra comerțului, mediului înconjurător și fluxurilor de investiții către lumea a treia.In realitate, piețele Europei „celor 12“ sînt practic deja închise pentru țările cel mal puțin dezvoltate. Pentru acestea fortăreața Europei există deja, conchide raportul 

mată să ee desfășoare la Colombo, în 1990.Deschizlnd lucrările sesiunii, președintele Comitetului ad-hoc. Daya Perera (Sri Lanka), a declarat că, după cum au evidențiat consultările de plnă acum, majoritatea statelor membre sînt în favoarea convocării conferinței la data stabilită.Comitetul ad-hoc pentru Oceanul Indian a fost creat în 1972 și cuprinde 49 de state.

Denunțarea acțiunilor de intimidare 
ale S.U.A. pe teritoriul Republicii Panama 

Scrisoare adresată secretarului general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Guvernul Republicii Panama a denunțat escaladarea acțiunilor de provocare și intimidare militară întreprinse de S.U.A. pe teritoriul țării sale — transmit agențiile Prensa Latina și Efe.Intr-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U., reprezentantul permanent al Republicii Panama Ia Națiunile Unite, Leonardo Kam, informează că la sfîrșitul săptămînii trecute unități militare nord-ameri- cane din zona canalului au efectuat manevre care încalcă tratatele Tor- rijos-Carter. In acest sens se arată

a unor aspecte aleBELGRAD 6 (Agerpres). — Secretarul federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, Budimir Lon- cear, a exprimat ambasadorului S.U.A. la Belgrad surprinderea și preocuparea în legătură cu adoptarea în Congresul Statelor Unite a unui a- mendament, în care sînt tratate incorect, unilateral și tendențios anumite aspecte ale situației din Iugo-
încălcarea unui acord americano - niponTOKIO 6 (Agerpres). — Forțele militare americane nu au informat, în pofida acordului existent între S.U.A. și Japonia, în legătură cu aterizarea forțată efectuată de un elicopter militar în imediata apropiere a unei zone rezidențiale a orașului Towa (insula Yashiro), transmite agenția Kyodo. Elicopterul se Îndrepta spre baza militară, pilotul reușind să se salveze după ce aparatul s-a lovit de un pîlc de copaci pe un versant muntos.

Document în consens cu cerințele reconcilierii

naționale înMANAGUA 6 (Agerpres). — Comisia de reconciliere națională din Nicaragua — din care fac parte majoritatea sectoarelor politice — a a- juns la un consens privind amnistierea, dialogul național, demobilizarea forțelor „contras" și supravegherea procesului electoral nica- raguan — transmite agenția Prensa Latina. Președintele Comisiei de reconciliere națională, cardinalul Miguel Obando, a anunțat că documentul semnat de participanți consideră acordurile de pace în America Centrală „un tot indivizibil, pre- supunînd obligația tuturor țărilor din regiune de a le respecta întocmai". El cuprinde, intre altele, prevederi pentru demobilizarea, repatrierea sau reașezarea în terțe state a e- fectivelor „contras" din Honduras și 

că trupe nord-americane, sprijinite de care blindate și elicoptere, au pătruns în localitatea Gamboa, la 40 km de Ciudad de Panama, și au înconjurat instalațiile uzinei de la Chilim- bre, care asigură cu apă potabilă capitala și orașul Colon. Acest fapt este de o foarte mare gravitate, în- trucît uzina de apă potabilă nu are nici o legătură cu funcționarea sau protecția asupra Canalului Panama și se află într-o zonă care a fost din- totdeauna sub jurisdicția panameză în exclusivitate — se subliniază în scrisoarea Guvernului Republicii Panama.

situației din R.S.F.I.slavia — relatează agenția Taniug. Această poziție — a adăugat el — constituie o încurajare efectivă a unor tendințe naționaliste și separatiste din R.S.F.I., în contradicție cu declarațiile conform cărora Statele Unite sprijină suveranitatea și integritatea Iugoslaviei și cu spiritul relațiilor iugoslavo-americane.
Agenția niponă reamintește că un avion de tipul F-18 s-a prăbușit cu o zi Înainte la această bază, mențio- nînd și alte incidente, unul petrecut în iunie anul trecut, cînd un elicopter american CH-53-D s-a prăbușit în apropierea unei centrale nucleare din prefectura Ikata, iar altul în mai anul acesta cînd un elicopter de tipul HH-46 s-a prăbușit în mare, în apropiere de coasta sudică a insulei Okinawa.
Nicaraguatrimiterea de observatori internaționali la procesul electoral nicaraguan, care va culmina cu alegerile prezidențiale de la 25 februarie 1990 din țară. •

Acțiuni armate 
în SalvadorSAN SALVADOR 6 (Agerpres). — In opt din cele 14 departamente ale Salvadorului se desfășoară lupte între forțele Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) și soldați ai guvernului Salvadorian, Potrivit postului de radio „Vencere- mos", în cursul luptelor au fost avariate două elicoptere militare, informează agenția Prensa Latina.

La încheierea convorbirilor sovieto-franceze la nivel înalt ^AGENȚIILE DE PRESĂ

PARIS 6 (Agerpres). — Joi a avut loc, la Paris, o ultimă rundă de convorbiri între președintele Franței, Francois Mitterrand, și Mihail Gor- baciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., care a efectuat o vizită oficială în Franța.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Dueluri de artilerie la Beirut • Intîlnire între reprezentanți ai 
intelectualității israeliene și o delegație a O.E.P. • Siria și 
Turcia se pronunță pentru convocarea unei conferințe interna

ționale in vederea reglementării situației din zonăBEIRUT 6 (Agerpres). — Joi, la Beirut s-au produs dueluri de artilerie cu arme de mare calibru, tiru- rile izbucnite în primele ore ale dimineții continuînd pe parcursul zilei. Activitățile cotidiene au fost paralizate din cauza luptelor. Mal multe obuze au căzut în perimetrul unor clădiri administrative și al porturilor Junyieh, Amshit, Kessrawan și Jbeil, Informează agenția KUNA.MADRID 6 (Agerpres). — în orașul spaniol Toledo a avut loc o întîlnire între reprezentanți ai intelectualității Israeliene și o delegație a Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.). Deși nu a fost adoptată o declarație comună, participanții au convenit asupra faptului că dialogul 
a fost util. S-a exprimat consensul în legătură cu necesitatea de a se pune capăt actualei situații în care se

Criza de guvern din ItaliaROMA 6 (Agerpres). — Premierul desemnat al Italiei, Ciriaco de Mita, a fost primit, joi, la palatul Quiri- nale de către președintele Republicii Italiene, Francesco Cossiga. Cu acest prilej, Ciriaco de Mita a depus mandatul de formare a unul guvern. El a procedat astfel după ce a eșuat în încercarea de a constitui un nou cabinet, în urma cri
Intensa activitate 

politică în campania 
electorală din JaponiaTOKIO 8 (Agerpres). — în aceste zile se desfășoară campania eleotora- iă pentru alegerea a jumătate din cel 252 de membri ai Camerei Consilierilor a parlamentului japonez. Noul scrutin este așteptat cu un deosebit interes în cercurile politice, mai ales ca urmare a reculului sprijinului electoral față de candidații P.L.D. — partidul de guvernămînt — în ultimele alegeri parlamentare parțiale sau pentru adunarea metropolitană Tokio.La urne sînt chemați circa 90 milioane de cetățeni cu drept de vot.Alegerile vor avea loc la 23 iulie.

La încheierea convorbirilor oficiale, cei doi șefi de stat au semnat Declarația privind principiile dezvoltării șl perfecționării colaborării e- conomice, industriale, științifice și tehnice dintre U.R.S.S. și Franța, informează agenția T.A.S.S.

află palestinienii din teritoriile ocupate, recunoscîndu-se dreptul lor la autodeterminare șl la crearea unul stat independent — relatează agenția Efe.DAMASC 6 (Agerpres). — Siria și Turcia consideră că întrunirea unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu sub auspiciile Națiunilor Unite constituie cea mai bună cale de găsire a unei reglementări durabile în regiune — a declarat ministrul de externe sirian, Farouk Al- Sharaa, la încheierea convorbirilor cu omologul său turc, Mesut Yilrnaz. Un asemenea eveniment ar trebui să conducă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate și să garanteze drepturile naționale ale poporului palestinian, inclusiv cel Ia autodeterminare șl la constituirea unui stat propriu, au subliniat cei doi miniștri.
zei guvernamentala declanșate la 19 mai.După cum s-a anunțat în capitala italiană, președintele țării va începe noi consultări cu liderii politici pentru a depăși starea de „vid de putere". Se preconizează că, sîmbătă, Francesco Cossiga va avea întîlniri cu delegațiile partidelor democrat- creștin, comunist, ale altor formațiuni politice.
încetarea din viață 
a lui Jănos KădărBUDAPESTA 6 (Agerpres). — După cum transmite agenția M.T.I., Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Adunarea de Stat, Consiliul Prezidențial și Consiliul de Miniștri ale R.P. Ungare anunță că, după o suferință grea și îndelungată, la 6 iulie a încetat din viață Jănos Kădăr, fost președinte al P.M.S.U., aflat la pensie.Timp de peste trei decenii. J. Kădăr a îndeplinit funcțiile de prim- secretar și de secretar general al partidului, de președinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, de două ori, închinîndu-și întreaga viață, toate forțele luptei pentru transformarea socialistă a țării — relatează agenția M.T.I.

TRANSMIT:

CONVORBIRI LA BELGRAD.

Iîn cursul convorbirilor care au I avut loc la Belgrad intre președin- | tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia,
IJanez Drnovșek, și ministrul afa- ■ cerilor externe al Iranului, Aii I Akbar Velayati, s-a exprimat do- ■ rința promovării relațiilor dintre
Icele două țări pe multiple pla- I nuri. Au fost, de asemenea, abor- I date aspecte ale situației politice
I internaționale, in special situația I din zona Golfului și eforturile I pentru promovarea procesului de 1 pace în regiune, .

PRECIZARE PRIVIND ALEGE- | 
REA PREȘEDINTELUI R.P. PO-

ILONE. Președintele grupului I parlamentar al P.M.U.P. în Seimul I R.P. Polone, Marian Orzechowski, 1
Ia anunțat că alegerea președinte- . lui țării se va face după înche- I ierea vizitei pe care președintele I S.U.A., George Bush, o va efec-| tua, in zilele acestea, in Polonia. I
• VORBIND ÎN NUMELE PARTI- * 

DULUI COMUNIST ITALIAN, Re- .I nato Zangheri, membru al Direc- I I țiunii P.C.I., a condamnat energic I o afirmație făcută de noul amba-
Isador al S.U.A. la Roma, Peter I Secchia, potrivit căreia Adminis- | trația americană ar prefera ca
IP. C. Italian să nu facă parte din i viitorul guvern al Italiei, transmite I agenția A.N.S.A. 1

EXPERIMENT ÎN MAREA NEA- I 
GRA. După cum transmite agen- | ția T.A.S.S., in Marea Neagră a fost realizat un experiment negu- i vernamental sovieto-american pentru determinarea posibilităților de * a se descoperi la bordul navelor de suprafață existența unor arme I nucleare. Pentru experiment, gu- | vernul sovietic a pus la dispoziție crucișătorul „Slava", cu arme | nucleare la bord, o navă de spri- I jin și două elicoptere. Experimen- 1 tul s-a realizat pe baza acordului . dintre Academia de Științe a I U.R.S.S. și Oficiul american pen- I tru protecția resurselor naturale. Au fost testate citeva metode de I descoperire a armelor nucleare a- | flate la bordul navelor.

BUGETUL R.F.G. Guvernul R. F. Germania a aprobat proiectul de buget pentru exercițiul financiar 1990. Totalul'cheltuielilor se ridică la 301,4 miliarde mărci, reprezen- tînd o creștere de 3,4 la sută față de bugetul precedent. Alocațiile militare se vor cifra la 54,5 miliarde mărci, cuprinzînd astfel o majorare de 1,7 miliard» mărci față de anul trecut.
O NOUA ÎNCĂLCARE A ACOR

DULUI DE ÎNCETARE A FOCU
LUI ÎN ANGOLA. Postul de radio național din Angola a făcut cunoscut că la 4 iulie o formațiune aparținînd grupării UNITA a atacat, pe teritoriul angolez, un convoi de refugiați namibieni. O persoană a fost ucisă, iar alte 9 rănite, dintre care șase se află fn stare gravă. Prin acest atac, UNITA comite o nouă încălcare a acordurilor de încetare a focului realizat în cadrul reuniunii interafricane de la Gbadolite (Zair).

ÎN LUMEA CAPITALULUI

Milioane de tineri - lipsiți de perspectiva unui loc 
de munca, a unei vieți sigure și demne

De la primii pași In viață, milioane șl milioane de ti
neri din țările capitaliste sint privați de cel mai elemen
tar drept — dreptul la muncă. Absolvenți de licee și școli 
profesionale, ai unor institute de invățămînt superior - 
tineri medici, ingineri, juriști, economiști, profesori - își 
fac Intrarea in viață prin înscrierea pe... „listele de aș
teptare” ale oficiilor de plasare a forței de muncă. In 
condițiile în care insecuritatea socială se accentuează, 
cind alocațiile, și așa modeste, pentru formarea ori re

calificarea profesională scad continuu, viața tinerilor de
vine tot mai precară și mai umilitoare. Ca urmare a 
acestei situații, mase de tineri sint împinse la marginea 
societății, în mediul generator de violență, toxicomanie, 
de disperare.

Sint realități dramatice, despre care mijloacele de in
formare din Occident scriu adesea, realități ignorate însă 
cu bună știintă de pretinșii apărători ai drepturilor omu
lui.

„Oameni de prisos" 
de la primii pași 

în viațăȘtirile publicate în aceste zile în presa occidentală pun în evidență acuitatea șomajului în rîndurile tineretului. Dacă în țările capitaliste cele mal dezvoltate numărul celor lipsiți de dreptul la muncă este de 
peste 30 de milioane, totalul tineri
lor Intre 16 și 30 de ani care de la 
primii lor pași în viață devin „oa
meni de prisos" se ridică la circa 
13 milioane.• în STATELE UNITE, procentul tinerilor din totalul șomerilor este de 40 la sută. Mult mal ridicat — atingînd procente de 60—65 la sută — este șomajul în rîndul tinerilor „de culoare" și al celor proveniți din familii originare din America Latină ;• In țările EUROPEI OCCIDEN
TALE, din cei 19 milioane de șomeri, mai mult de 45 la sută sint tineri pină la 35 de ani. Procentul cel mai ridicat de șomaj — în unele țări chiar 65 la sută — este în rîndul tinerelor fete și femei ;• Potrivit cifrelor oficiale, în 
ITALIA numărul tinerilor între 15 și 29 de ani care nu au un loc de muncă atinge 70 la sută din totalul celor circa 3 milioane de șomeri ;• în FRANȚA, SPANIA șl MA
REA BRITANIE, tinerii sub 25 de ani reprezintă 40 la sută din totalul șomerilor ;• Statisticile oficiale estimează că în R.F. GERMANIA sint peste 300 000 tineri, pînă la 25 de ani, apți de muncă, dar care nu au de lucru ;• Sociologii din OLANDA avertizează că în multe familii șomajul „se moștenește" de la o generație la alta : un șomer fără venituri nu poate asigura copiilor săi pregătirea profesională, aceștia devenind la rîndul lor șomeri ;

„Muncă pentru toți I”. Sub această deviză în R.F.G. se desfășoară ample 
demonstrații ale tinerilor șomerirespective privind numărul tinerilor șomeri sînt mult inferioare celor a- nunțate de sindicate sau de alte organizații sociale, care evidențiază că oficialitățile, din motive lesne de înțeles, distorsionează cifrele reale. Astfel, se arată că, în cele 24 țări capitaliste membre ale O.E.C.D., mai 

există încă 5—6 milioane tineri șo
meri care nu figurează In statisticile 
oficiale.

Șomeri cu diplomeîn țările capitaliste, milioane și milioane de tineri din familii cu venituri modeste nu-și pot desăvîrși educația și formarea profesională din cauza taxelor prea ridicate. Sint însă multe cazuri de tineri provenind din familii de muncitori și fermieri care izbutesc cu mari eforturi să obțină o diplomă. Dar, după ani de muncă și sacrificii, un număr tot mai mare de ingineri, doctori, econo

miști, cadre didactice se văd în situația de a nu găsi de lucru. Aceștia sînt „șomeri cu diplomă" — fenomen devenit o realitate pregnantă în lumea capitalului.în R.F. Germania, numărul șomerilor din rîndul absolvenților cu studii academice este deosebit de ridicat — fiind, anul trecut, potrivit datelor oficiale, de 138 869. în fruntea listei se află învățătorii (29 092), urmați de specialiști în economie și științe sociale, de medici și farmaciști, de ingineri. Această situație l-a determinat pe Walter Barsch, președintele Asociației pentru apărarea tinerilor, să afirme : „R.F.G. este 
țara europeană care dă dovadă de 
cea mai dușmănoasă atitudine față 
de copii și tineri".în Austria, potrivit ziarului „Die Presse", absolvenții institutelor de Invățămînt superior reprezintă 39 la sută din totalul șomerilor.în Franța, totalul medicilor care nu 

reușesc să-și exercite profesiunea a ajuns la peste 21 000, cifră care este de două ori mai mare decît acum zece ani.George Richard Beck, inginer mecanic din Chicago, și-a pierdut locul de muncă. A plecat la țară în căutare de lucru. „Am venit ca un în
vins. Și sint în continuare un în
vins" — spunea el. A făcut 300 de cereri pentru a solicita un loc de muncă, iar în prezent candidează pentru postul de...'portar la o creșă. De fapt, se îndoiește că-1 va obține : 
„Cine va angaja un inginer ca să 
spele podelele ?“ — se întreabă el.

„Pentru noi, proaspeții absolvenți 
ai medicinei — afirmă doctorul Luca Pogii, în vîrstă de 27 de ani, din Pavia (Italia) — perspectivele sint 
intr-adevăr tragice". în interviul acordat ziarului „II Corriere della Sera", dr. Luca Pogii, ca și dr. Giancomo Naj, președintele Ordinului profesional al medicilor din Pavia, se referă la situația dificilă a tinerilor absolvenți. „Universitatea din 
Pavia este una din cele mai bune din 
Italia și poate din Europa, declara dr. Giancomo Naj. Absolvenții uni
versității noastre pot susține orice 
examen. Și, totuși, din 3 000 de me
dici înscriși în ordinul nostru, peste 
1 000 sînt șomeri !“.

Mii de solicitanți 
pentru cîteva posturi 

libereCreșterea șomajului în multe țări occidentale, în ciuda „retușurilor" operate de autorități în datele statistice, se datorește — după cum relatează agenția „A.P.A." — în principal „încetinirii ritmului de creștere economică", fenomen care se face tot mal simțit în ultimul timp. Și mai există un fenomen : numărul mare de falimente, precum și concentrarea capitalului — care face ca întreprinderi sau societăți mai mici să fie „înghițite" de cele mari. Cei rămași fără lucru, în rîndul cărora tinerii sînt primele vittime, încearcă cu disperare să-și găsească un nou loc de muncă. Pentru aceasta bat zilnic 
drumul la birourile de plasare, unde, 
de obicei, primesc același răspuns : 
„Ne pare rău, dar astăzi nu avem 
nimic. Mai încercați".Cînd la vreun birou de plasare se anunță existența unuia sau a cîtorva locuri de muncă libere, mii și mii de șomeri se îmbulzesc în speranța soluționării acestei probleme vitale. Asemenea scene se petrec la birouri de plasare din Ruhr sau Frankfurt pe Main (R.F.G.), la 

Buffalo sau Atlanta (S.U.A.), la Londra sau Birmingham (Marea Britanie), la Lyon sau Marsilia (Franța), la Roma ori Milano (Italia).
Fiii imigranților — 

cei mai defavorizațiîn ultimul timp, despre imigranți se spune, de obicei, că presa îi menționează „numai atunci cînd se în- 
timplă ceva rău". („Le Monde"). Intr-adevăr, foștii „muncitori oaspeți" au devenit persoane indezirabile, fiind adesea dați afară de la locurile de muncă. După cum evidențiază un raport al Comitetului italian pentru U.N.I.C.E.F., în Italia, 74 la sută din 
imigranții proveniți din „lumea a 
treia" sint șomeri, în ciuda faptului că 55 la sută din aceștia au izbutit, în țările de origine, să obțină un anumit nivel de pregătire profesională, unii terminînd studii medii, iar alții chiar universitare.

Pentru copiii lor insă, imigranții 
n-au mai putut asigura in țările ca
pitaliste unde s-au stabilit reali
zarea acestei cerințe esențiale de 
calificare profesională, deoarece acum mulțl sînt fără venituri. Ca urmare, o bună parte din tinerii 
provenind din familii de imigranți 
sint necalificați. Aceasta le îngreunează și mai mult șansele de a găsi un loc de muncă. Cel mult, izbutesc să efectueze munci ocazionale, foarte prost plătite. Așa se face că în 
unele orașe din sudul Italiei șomajul 
în rîndul tinerilor din familii de imi
granți atinge chiar procentul de 90 la 
sută.Tinerii din familiile de imigranți constituie astfel o „generație a discriminării". El se află în postura de a oscila între două lumi — țara de proveniență a părinților și societatea occidentală, complet străină de toate obiceiurile și modul de a fi al celor din familia lor. La aceasta se adaugă și atitudinea de ostilitate față de ei, xenofobia practicată de elementele de extremă dreaptă, neofascistă. Un studiu elaborat de O.N.U. („Situația tineretului în anii ’80 ; perspective pentru anul 2 000") menționează că, în Franța, din totalul șo
merilor străini, o mare parte este re
prezentată de tinerii sub 25 de ani. Situații asemănătoare se întîlnesc în țări ca R.F.G., Marea Britanie, Austria, Elveția. Adesea au loc demonstrații de protest împotriva prezenței „străinilor", presa citind cazuri cînd tineri imigranți au fost uciși sau răniți de bandele extremiștilor fasciști, care-i învinuiesc pe imigranți de înrăutățirea situației din țările respective.

„Vreau să muncesc 1” — un strigăt 
de disperare, nerecepționat insă in 
cercurile administrației S.U.A. In 
imagine : o demonstrație a șomeri

lor din Atlanta (statul Georgia)

I
I

Destine 
sub seninul disperării„Nu știu de ce m-am șlmțit atit de nefericită în ultimele zile. Am 20 de ani. Nu am nici de lucru, nici unde să dorm, iar familia nu vrea să știe nimic de mine. Va trebui, însă, să fiu tare, să dovedesc că sînt om, și nu o zdreanță. Am cerut ajutor de șomaj, dar am fost refuzată. Mi-au mai rămas doar cîțiva bani de care trebuie să trag citeva săp- tămîni. Știu însă că nu îmi vor ajunge".„Stau într-un cămin pe Dean Street. Nu găsesc în nici un fel de lucru. Am primit un ajutor de șomaj, cu care am reușit să plătesc un pat și mîncarea pentru 7 zile. Am zăcut o zi întreagă profund deprimat, pentru că peste două zile trebuia să părăsesc locul. Am Încercat să-mi tai venele, dar de la spital m-au trimis la o clinică psihiatrică, unde mi-au spus că aș fi „inadaptabil" din punct de vedere social. Și nu am decît 22 de ani !“„Este răcoare în parc. Am căutat peste tot un loc să dorm, dar nu am găsit. Am făcut cerere pentru un ajutor de șomaj, însă de șase săptă- mîni nu am primit nici un răspuns. Caut de lucru și un adăpost. Nu am nici bani, nici mîncare. Pentru o fată de 19 ani, aceasta nu este o viață ușoară".Relatările de mai sus reprezintă spicuiri din însemnările unor tineri între 19 și 24 de ani, adunate de Asociația „Shelter" din Marea Britanie pentru un document care să pună în lumină condițiile de viață a 150 000 de tineri britanici.

„OMUL, 
TATEA ÎN colocviului desfășoară me cum

ȘTIINȚA ȘI SOCIE- 
ANUL 2000", este tema internațional ce se la Veneția. Proble- sînt calitatea dezvoltării, alfabetizarea. necesitatea îmbunătățirii mediului ambiant, cooperarea Est-Vest și Nord- Sud constituie sectoarele asupra cărora vor trebui să-și concentreze eforturile oamenii de știință ai anilor 2000 — s-a relevat în cadrul dezbaterilor desfășurate in prima zi a lucrărilor acestui forum. desfășurat sub auspiciile UNESCO.

NOILE ALEGERI GENERALE 
DIN GRECIA vor avea loc în prima jumătate a lunii octombrie — a anunțat guvernul elen. Purtătorul de cuvînt al guvernului, A. Kanel- lopoulos, a declarat la o conferință de presă că prelungirea mandatului cabinetului interimar, constituit la sfirșitul săptăminii trecute, nu reprezintă o problemă care să facă obiectul unor dezbateri.

NOUA NAVA SPĂRGĂTOARE 
DE GHEAȚA sovietică cu propulsie atomică a ieșit din portul Leningrad pentru probe de marș. Aceste nave, de tip „Taimîr", au un pescaj mult redus față de alte spărgătoare de gheată, ceea ce le permite însoțirea caravanelor de nave pe traseele nordice cu adincimea mică și unde navigația este închisă pină in vară. Navele de tip „Taimîr11 vor face ca marile fluvii siberiene să devină accesibile navigației, ceea ce va permite transportul unei cantități mult mai mari de mărfuri spre adincurile Siberiei.

VALOAREA TOTALA A DATO
RIEI EXTERNE A TURCIEI se ridică în prezent la 40 miliarde dolari, s-a anunțat oficial la Ankara. Turcia va rambursa 20,99 miliarde dolari din datoria externă, pe termen mediu și lung, pină in 1992, informează presa din această țară. În acest an. Turcia va rambursa 5,851 miliarde dolari, inclusiv capitalul și dobinda, anunță un comunicat al Băncii Centrale dat publicității la Ankara.

I

RACHETĂ PURTĂTOARE TES- , 
TATĂ ÎN R.S.A. Autoritățile Africii I de Sud au anunțat, oficial, că la I poligonul de la Overberg, în apropiere de Capetown, a fost tes- I tată o rachetă purtătoare. De- I clarația Companiei de stat de fabricare a armelor „Armscor" nu face . nici un fel de precizare în legătură I cu caracteristicile rachetei.

I MASURI DE COMBATERE A I I FUMATULUI. Guvernatorul statu- |
1 lui New York. Mario Cuomo, a a-

Inunțat noi măsuri în campania de ■ 
combatere a fumatului in Statele I 
Unite. Conform acestor regiemen- I 
țări, este interzis fumatul in săli

I publice, în ascensoare, magazine a- I 
limentare și în taxiuri, sint întărite | 
restricțiile privind consumul de

I tutun în unele restaurante, în spi- i 
tale, teatre, bănci și săli de aștep- I 
tare. Anumite cofetării și cantine 1

Iau fost obligate să amenajeze sa- . 
Ioane speciale pentru nefumători. I 
tncălcarea acestor măsuri se sane- I
ționează cu amende de pînă la 1 000 
dolari.
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