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In spiritul orientărilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceausescu 
ia ședința Comitetului Politic Executiv al G.C. al P.C.R.
IN INIIMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI 

TOATE SARCINILE ECONOMICE REALIZATE EXEMPLAR I
Fiecare fapt de muncă, fiecare tonă de cărbune sau de minereu extrasă peste plan, fiecare nouă capacitate pusă în funcțiune la termenul stabilit ori în avans, fiecare utilaj sau instalație livrată suplimentar la export are în această perioadă o semnificație aparte, exprimînd — dincolo de efortul concret care se face pentru depășirea sarcinilor asumate în activitatea productivă — hotărîrea unanimă a clasei noastre muncitoare, a întregului popor de a întîmpina cu rezultate cit mai bune în producție Congresul al XIV-lea al partidului. Se face astfel dovada deplinului atașament al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii la politica partidului de dezvoltare intensivă. multilaterală a economiei, acționîndu-se neabătut pentru continuarea procesului de perfecționare a formelor de organizare și modernizare a producției.Fără îndoială, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan, a obiectivelor înscrise in ampla întrecere socialistă ce se desfășoară în cinstea apropiatului forum al comuniștilor români trebuie rezolvate multe probleme tehnice șî organizatorice deosebit de complexe, incepind de la cele referitoare Ia asigurarea bazei materiale pînă la cele care vizează contractarea și livrarea producției. De altfel, avîn- du-se in vedere cerințele activității productive, sarcinile și orientările subliniate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, In zilele premergătoare recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pțoblejrțele realizării planului au fost amplu discutate cu conducerile ministerelor, centrale

Consecventa orientare a partidului nostru de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor se oglindește concludent în documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, care prevăd sporirea fondurilor sociale de consum de la bugetul de stat pentru fiecare familie de la 14 900 în 1990 la 15 500—16 000 in 1995. Cerințele cetățeanului se vor satisface astfel nu numai pe baza veniturilor individuale, ci intr-o măsură tot mai mare pe calea sporirii rolului cheltuielilor sociale, crescind ponderea problemelor de civilizație și cultură rezolvate de societate. >»în această sferă — se arată în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului — intră perfecționarea invățămintului gratuit pentru toți fiii patriei, soluționarea problemei locuințelor și a o- crotirii sănătății, stimularea creșterii demografice, sprijinirea familiilor cu mai mulți copii, lichidarea deosebirilor intre munca fizică și cea intelectuală, ridicarea gradului de civilizație ai tuturor localităților patriei, intensificarea vieții cultural-artistice, lărgirea orizontului de Înțelegere și cunoaștere al maselor, ridicarea conștiinței Întregului popor".Această orientare fundamentală a partidului nostru, promovată cu consecvență după Congresul al IX-lea din inițiativa secretarului general al partidului, se regăsește și in faptul că în cadrul formelor prin care se asigură ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, un rol tot mai important îl au fondurile sociale de consum. Adică acea parte din venitul național care se repartizează populației în funcție de nevoi si care se alătură fondului de retribuire repartizat oamenilor după cantitatea și calitatea muncii depuse.Să exemplificăm : din 1950 șl pină în prezent, volumul total al fondurilor sociale de consum de la 

Constanța : Noile blocuri de pe Bulevardul Lenin

lor industriale și ale marilor întreprinderi, cu organele de sinteză, cu directorii institutelor de cercetare și alte cadre din economie. Cu acest prilej au fost clarificate o serie de probleme și s-au stabilit măsuri concrete în vederea îndeplinirii în bune condiții a planului pe luna septembrie și pe cele patru luni care au mai rămas din acest an. Deosebit de important este să se rețină că, așa cum s-a precizat, realizarea producției de export și a exportului trebuie să constituie o problemă centrală pentru toate unitățile economice. Ca atare, activitatea trebuie astfel organizată încit pină cel tîrziu la 20—25 ale fiecărei luni să se asigure realizarea și livrarea producției de export a lunii respective. De asemenea, efete necesar să se manifeste mai multă preocupare și răspundere pentru înfăptuirea programelor de modernizare a producției pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru creșterea permanentă a productivității muncii și a calității produselor, reducerea consumurilor specifice de materiale și energie, utilizarea la întreaga capacitate a mașinilor, utilajelor și instalațiilor din dotarea unităților economice.Măsurile și sarcinile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. se constituie prin urmare intr-un cuprinzător program de lucru pentru organele și organizațiile de partid, pentru organele de con
Avind in vedere aceste exigențe, „Scinteia* inițiază un sondaj în 

mai multe județe cu privire la rezultatele obținute in îndeplinirea pla
nului pe opt luni din acest an și acțiunile ce se întreprind pentru ca, 
in intimpinarea Congresului al XIV-lea al partidului, toate sarcinile eco
nomice să fie realizate exemplar.

In grupajul de azi, publicat in pagina a III-a, ne vom referi la acti
vitatea desfășurată in județele Giurgiu și Buzău.

bugetul de stat au crescut de 31 DE ORI, din care de 25 DE ORI după anul 1965. Ca urmare, paralel cu creșterea însemnată a numărului familiilor (numai după 1965 populația țării a sporit cu peste 4 milioane persoane) — fondurile sociale de consum de la bugetul de stat pe o familie sporesc de la 3 530 in 1965 la 14 900 lei în 1990.14 900 lei ! Adică peste PATRU ȘI JUMĂTATE retribuții medii lu
14900 lei 

de la bugetul statului 
pentru fiecare familie

nare acordate anual pentru fiecare famijie de Ia bugetul de stat. Pentru o mai bună edificare, să concretizăm prin citeva cifre. In domeniul invățămintului : populația școlară care beneficiază de învățămint gratuit a sporit de la 2,3 milioane în 1950 la 5,6 milioane în prezent. A- nul viitor se va generaliza învăță- mintul obligatoriu de 12 clase. Baza materială a invățămintului dispune de peste 29 000 de unități școlare cu peste 100 000 de săli de clasă șl 14 500 laboratoare și cabinete științifice. în domeniul sănătății : fiecare cetățean al tării beneficiază de asistență sanitară gratuită. Au fost construite zeci și zeci de spitale noi, în prezent re-, venind 9.3 paturi de spital la fiecare 1 000 de locuitori, față de 4,2 paturi în 1950, indicator ce situea

ducere colectivă din întreprinderi, centrale și ministere, pentru toți oamenii muncii, care au acum datoria să acționeze prompt, cu competență și hotărîre pentru Îmbunătățirea întregii activități productive. Rezultatele obținute, munca desfășurată în perioada care a trecut din acest an sînt relevante pentru stabilirea acelor probleme asupra cărora trebuie să se insiste în fiecare unitate, în fiecare județ și ramură a economiei. Pretutindeni se impune să se acorde însă o atenție deosebită realizării ritmice, integrale, la toate sortimentele a planului la producția fizică, în condiții de eficiență și calitate superioare. Mecanismul activității productive este în prezent atît de complex, legăturile dintre ramuri atît de strînse incît orice rămînere in urmă în realizarea planului dintr-o întreprindere poate să determine adevărate reacții în lanț, să perturbeze buna desfășurare a producției în multe alte unități și ramuri ale economiei. Iată de ce, numai comparînd prevederile de plan cu rezultatele obținute, cu nivelul producției și al indicatorilor de eficiență se poate aprecia dacă într-o unitate sau alta, intr-un județ sau altul s-au manifestat exigența și răspunderea necesare, dacă organele și organizațiile de partid, organele de conducere colectivă din întreprinderi și-au făcut pe deplin datoria.

ză astăzi România pe un loc de frunte pe plan mondial. în domeniul culturii : funcționează în prezent circa 8 000 centre de cultură și educație socială, 25 000 biblioteci cu peste 185 milioane volume, 5 500 cinematografe, 436 muzee, 46 teatre, alte numeroase instituții cultural-artistice. La ultima ediție a Festivalului național „Cintarea României" au participat circa 230 000 formații și cercuri artistice 

de amatori însumînd 5 milioane de participanți.Așadar, prin implicațiile și efectele lor directe, fondurile sociale de consum sînt expresia cea mai fidelă a preocupării constante a partidului nostru pentru statornicirea și în domeniul repartiției, ca și în întreaga viață economico-socia- lă. a principiilor eticii și echității socialiste. Pentru că serviciile sociale oferite gratuit din fondurile statului asigură tuturor membrilor societății, indiferent de naționalitate, de sex sau vîrstă, condiții egale de pregătire generală și profesională, de instruire și cultură, de menținere și îmbunătățire a stării de sănătate și, implicit, a capacității de muncă, de dezvoltare a valențelor creatoare și a personalității fiecăruia, condiții
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CĂ PRIN VALORIFICAREA POTENȚIALULUI HIDROENERGETIC

A fost asigurată energia necesară 
pentru cinci comune

BACĂU : Rezultate 
ale modernizării producțieiColectivele de oameni al muncii din intreprinderile industriale ale județului Bacău au acționat și acționează stăruitor pentru aplicarea măsurilor înscrise în programele de organizare și modernizare a producției și a muncii. Prin reorganizarea fluxurilor tehnologice, introducerea unor noi mașini și utilaje realizate cu forțe proprii, promovarea unor tehnologii moderne de lucru, in marea majoritate a unităților industriale și economice au fost obținute producții suplimentare de cărbune, energie electrică, utilaje tehnologice, ma- șini-unelte pentru prelucrarea metalelor, mobilier din lemn, produse ale industriei electrotehnice etc. Demn de relevat este faptul că de la începutul acțiunii de modernizare și pină acum au fost înfăptuite 3 258 de măsuri de înnoire și modernizare a proceselor de fabricație care au contribuit la obținerea unui spor de producție- marfă în valoare de aproape 8 miliarde lei. în același timp, s-au Înregistrat însemnate economii la costurile de producție și un însemnat spor la productivitatea muncii. Cheltuielile totale au fost reduse cu 1,4 miliarde lei, iar cele materiale cu 1 miliard lei. Rezultate deosebite s-au înregistrat la Combinatul Petrochimic și întreprinderea de Utilaj Chimic Borzești. Combinatul de Hirtie și Celuloză Letea, Combinatul de Prelucrare a Lemnului și întreprinderea Metalurgică din Bacău. (Gheorghe Baltctj.

ale exercitării pe baze egale a dreptului la muncă și repartiție. Practic, creșterea continuă a fondurilor sociale de consum pentru asigurarea serviciilor social-cultu- rale oferite gratuit sau cu tarif redus populației constituie una din premisele de bază în conturarea și aplicarea în viață a modelului comunist de repartiție, în care repartizarea se face după nevoile fiecăruia.Această consecventă orientare a partidului se Întemeiază pe concepția secretarului general al partidului nostru potrivit căreia făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate se poate realiza numai pe temelia de nezdruncinat a principiilor de egalitate și echitate între oameni.. Iar baza obiectivă pentru realizarea in practică a egalității și echității în relațiile dintre oameni o constituie existența proprietății socialiste a- supra mijloacelor de producție. Socialismul a pus astfel pe membrii societății in mod obiectiv într-o poziție de adevărată egalitate : ei sînt proprietari ai mijloacelor de producție, producători ai bunurilor materiale și spirituale, precum și beneficiari ai activității din toate domeniile. O a doua concluzie este aceea că tot ceea ce am realizat, tot ceea ce realizăm și ne propunem să realizăm în viitor este destinat dezvoltării generale a patriei, ridicării continue a bunăstării poporului, pornind de la faptul că tot ceea ce se realizează aparține poporului și trebuie să asigure bunăstarea și fericirea fiecărui cetățean, a întregii națiuni. De aici rezultă și a treia concluzie, ce trebuie subliniată, și anume aceea că ridicarea nivelului personal de viață, bunăstarea fiecărui cetățean al patriei noastre nu se pot realiza decit o dată cu dezvoltarea generală a forțelor de producție și a nivelului de dezvoltare a patriei, cu bunăstarea întregului popor, a întregii națiuni.

într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Suceava al P.C.R. raportează că, în atmosfera de muncă însuflețită și puternică angajare patriotică în care tara întreagă intîmpină marele .forum al comuniștilor, Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, în acest județ, prin valorificarea potențialului hidroenergetic, s-a reușit să se asigure energia electrică necesară desfășurării în bune con

IN DEZBATEREA PARTIDULUI, A ÎNTREGULUI POPOR

PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ, 
TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA

® Creșterea substanțială a producției de cereale
— obiectiv al noii revoluții agrare

® Conștiința angajării se măsoară in faptele de muncă
IN PAGINA A ll-A

Deplina independentă economică și politică 
-realizare de prestigiu, factor hotărîtor 
pentru progresul multilateral al patrieiProgresul economico-social și cultural al popoarelor în întreaga lor evoluție este corelat organic cu ideea de libertate și independență națională. Istoria devenirii și consolidării națiunilor, rezultat al luptei popoarelor pentru înlăturarea dominației străine, pentru afirmarea propriei lor identități exprimă aspirația spre libertate și independență. „Cucerirea independenței și suveranității naționale — sublinia secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — se dovedește a fi o legitate obiectivă a dezvoltării sociale, o necesitate a mersului inainte al civilizației umane, un imperativ fundamental al istoriei. Nu poate fi vorba de nici un fel de drept cind nu există dreptul fundamental de a fi stăpin Ia tine acasă, de a fi stăpin pe destinele tale". Evidențiind a- ceastă fundamentală cucerire revoluționară obținută de poporul român sub conducerea partidului, Tezele pentru Congresul al XIV-lea caracterizează acest eveniment istoric pentru dezvoltarea patriei ca un eveniment al „adevăratei suveranități și al independentei depline, economice și politice, a României".Partidul Comunist Român a ținut șl ține în permanență seama de a- cest principiu sacru al respectării libertății și independenței popoarelor, al neamestecului in treburile interne ale altor țări. Corespunzător acestei cerințe, strategia social-eco- nomică stabilită in anii construirii socialismului. cu deosebire după Congresul al IX-lea, izvorîtă din cunoașterea temeinică a legilor obiective ale dezvoltării economico-sociale, din aplicarea principiilor generale ale socialismului științific la realitățile concrete din țara noastră, a asigurat obținerea unor mărețe 

diții a vieții economico-sociale din comunele : Panaci, Șaru Dornei, Dorna Arini, Poiana Ștampei și Dorna Cândrenilor. Centralele hidroelectrice de mică putere puse în funcțiune în zona acestor comune, racordate la sistemul energetic național, produc suplimentar, față de necesarul acestor localități, o cantitate de energie de 10 800 MWh. De asemenea, au fost realizate 77 instalații de biogaz, 6 pe baza folosirii energiei vintului și 12 solare. în prezent, alte lucrări de acest gen se află in curs de finalizare.

realizări in toate domeniile vieții materiale și spirituale. Deschizind o nouă epocă revoluționară în activitatea partidului, în construcția socialistă din România, prin lichidarea conservatorismului, șablonismu- lui și concepției „modelului unic" in edificarea noii orînduiri sociale, Congresul al IX-lea, cind în fruntea partidului și statului a fost ales eminentul om politic, inflăcăratul patriot, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pus capăt atitudinii de ploconire față de ceea ce este străin și a redat partidului și poporului încrederea în forțele lor, în capacitatea efortului propriu de gîndire și creație, ca factor hotărîtor al făuririi și consolidării unei economii naționale moderne, capabilă să valorifice la un nivel ridicat de competitivitate resursele naturale și munca poporului, să ridice necontenit calitatea vieții oamenilor muncii, în toate județele și localitățile patriei.Această strategie se Întemeiază pe încrederea nestrămutată in capacitatea creatoare a poporului român, pe principiul revoluționar al edificării socialismului cu poporul pentru popor, consecvent transpus în viață de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care arăta : „Marile realizări obținute in anii socialismului in dezvoltarea forței economice a țării sint rodul activității neobosite, pline de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, ai eforturilor considerabile, materiale și umane, ale întregului popor pentru ridicarea economico-socială a patriei. Nimic nu am primit din afară in mod gratuit, nimic nu a căzut din cer".Ca urmare a aplicării acestei stra

Folosim acest prilej — se spuae în telegramă — pentru a ne exprima adeziunea deplină față de politica internă și externă a partidului și statului, aprobarea unanimă față de hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere a dumneavoastră, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, garanția înfăptuirii cu succes a programelor de dezvoltare multilaterală a scumpei noastre patrii. România socialistă.
în aceste zile, oamenii murt- cii de la întreprinderea „Automatica" din Capitală depun e- forturi susținute pentru finalizarea unor importante instalații de automatizare și control ale proceselor tehnologice. Aceste echipamente, atît de necesare unor domenii prioritare ale e- conomiei naționale, cum este cel energetic, se disting prin calitățile lor tehnico-funcțio- nale. în ultima perioadă de timp au fost livrate către beneficiari asemenea instalații complexe de comandă cum sînt cele pentru C.E.T. Drobeta- Turnu Severin, „înfrățirea" Oradea ș.a.în întrecerea socialistă care se desfășoară intre secțiile de producție ale întreprinderii se evidențiază secția a VI-a echipare electrică, unde oamenii muncii de aici, prin organizarea superioară a fluxurilor de montaj, cit și prin respectarea riguroasă a disciplinei muncii și a tehnologiilor, reprezintă un bun exemplu pentru celelalte secții și ateliere de producție.în imagine : în secția a VI-a echipare electrică, montorii conduși de Gheorghe Crai finalizează un nou panou de automatizare și control, care va fi livrat Centralei Electrice de Termoficare de Ia Drobeta- Turnu Severin. (Eugen Dichi- 

seanu).

tegii, țara noastră a obținut succese remarcabile in toate domeniile de activitate și, fapt cu multiple semnificații, în prima parte a acestui an a fost lichidată datoria externă, aceasta constituind o mare victorie a poporului român, care a produs o largă apreciere în întreaga lume. „Pentru prima dată în istoria sa îndelungată — proclama la 14 aprilie 1989 președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu — România nu mai are nici o datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic, și politic".Neîncrederea în rolul împrumuturilor externe ca factor al dezvoltării s-a manifestat pe plan mondial încă din anii ’70 și s-a accentuat ulterior foarte mult. Astfel, cu aproape două decenii in urmă, Jan Tinbergen, laureat al Premiului Nobel, arăta : „în multe cazuri, creditarea dezvoltă un sistem atit de complex de dependență și servitute, încit efectele de propagare a dezvoltării economice în planul optimizării condițiilor generale de viață devin puțin sesizabile". într-adevăr, datoria externă imensă a țărilor în curs de dezvoltare, precum și a altor țări, inclusiv a unor țări socialiste, a avut, alături de uriașele cheltuieli pentru înarmare, efecte dezastruoase asupra procesului dezvoltării, în fond asupra încercării țărilor lumii de a eradica sau cel puțin de a atenua subdezvoltarea, sărăcia, uriașele decalaje economice și tehnico-științifice internaționale. Mai mult decit atît, prin diferite mecanisme de piață, precum și prin reeșalonarea datoriilor externe s-a mărit marja ingerințelor în cadrul politicilor so- cial-economice ale țărilor lumii, r-n

(Continuare in pag. a V-a)
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CREȘTEREA SUBSÎANW A PRODUCTE! DE CEREALE-OBOI Al NOII REVOUIJD AGRARE
Obiectivele de perspectivă ale noii revoluții agrare în cincinalul viitor trebuie să fie 

obținerea de producții de peste 10-12 mii de kg grîu, orz, ovăz, orez la hectar și pînă 
în anii 2000 să ne apropiem și să realizăm circa 15 mii kg la hectar

NICOLAE CEAUȘESCU
*

Creșterea producției globale agricole
— în procente —

(Din cuvîntarea rostită la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor)

Unul din obiectivele prioritare privind dezvoltarea a- griculturii, atît in cincinalul actual, cit și în cincinalul viitor, îl constituie creșterea accentuată a producției de cereale. Această cerință majoră este distinct formulată în proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991—1995, în acest sens subliniindu-se că in domeniul producției agricole vegetale realizarea unor recolte mari de cereale va continua să dețină locul principal.Referindu-ne Ia sarcinile stabilite in acest domeniu, de la început se cuvine reliefat faptul că acestea pot fi îndeplinite în ceie mai bune condiții. In cuvîntarea rostită la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

accentua că în ultimii ani s-a obținut o producție de cereale bună, de 32 milioane tone, iar în acest an recolta obținută la cerealele de vară reprezintă, se poate spune, un adevărat record pentru agricultura românească — de peste 8 000 kg griu la hectar pe întreaga țară, de peste 7 000 kg orz la hectar și peste 5 000 kg la. hectar la or- zoaică și ovăz. Toate aceste rezultate permit, așa cum aprecia secretarul general al partidului, să se realizeze încă din acest an obiectivele în domeniul producției de cereale prevăzute in proiectul Programului-Directivă pentru cincinalul următor și pentru anul 2000, ceea ce evidențiază prin puterea faptelor justețea obiectivelor noii revoluții agrare, forța și potențialul productiv uriaș de care dispune agricultura noastră socialistă.Ceea ce trebuie să caracterizeze acum activitatea din toate unitățile agricole este tocmai stabilirea unor pro

grame cuprinzătoare de măsuri subordonate pregătirii în cele mai bune condiții a producțiilor mari de cereale din anul 1990 și din viitorul cincinal. Cum se acționează in această direcție ? Ne-arn oprit asupra experienței dobin- dite de unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Argeș care, deși nu dispun de terenuri dintre cele mai fertile, au obținut în acest an, în medie, la hectar 8 114 kg grîu, 7 506 kg orz și 5 035 kg orzoaică. La dezbaterea organizată de redacția ziarului, cu sprijinul comitetului județean de partid, au participat activiști de partid cu munci de răspundere în agricultură, specialiști șl cadre de conducere de la organele agricole șl unitățile de producție. Din problematica amplă a pregătirilor, consemnate de redactorul nostru Aurel Papadiuc, vom insista asupra citorva din măsurile preconizate și direcțiile de acțiune stabilite, capabile să asigure creșterea mai puternică a producției de cereale păioase.
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OPINII ALE UNOR ACTIVIȘTI DE PARTID Șl SPECIALIȘTI DIN AGRICULTURA JUDEȚULUI ARGEȘ

Pămîntul—mereu mai bun, mai productivREDACȚIA : Argeșul nu se poate 
lăuda că dispune de terenuri cu un 
grad ridicat de fertilitate. Dimpo
trivă ! Preponderente sint podzolul 
și smolnița, soluri reci, greu per
meabile, cu un potențial productiv 
natural scăzut. Cum au evoluat 
aceste soluri și care este nivelul lor 
actual de fertilitate 2Vasile Duță, directorul general al direcției agricole : Intr-adevăr, în județul nostru preponderente sint solurile reci, mai sărace în elemente nutritive. Dar acum ele nu mai sint așa cum le știam. Așa cum arăta secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, și solurile reci pot fi încălzite, pot fi făcute mai productive, la un nivel apropiat și chiar egal cu cernoziomul. Este un lucru demonstrat cu prisosință de activitatea noastră. Pentru aceasta, de mai mulți ani aplicăm în mod sistematic, pe baza unui program stabilit cu rigoare științifică, întregul complex de măsuri agrope- doameliorative specifice pentru creșterea fertilității solurilor podzolice. Așa cum se subliniază și în proiectul Programului-Directivă, vom continua să executăm în mod ciclic toate lucrările de ameliorare și de creștere a potențialului productiv pe toate terenurile planificate, aceasta constituind o pîrghie esențială pentru sporirea producției de cereale. Dintre lucrările preconizate, un rol hotăritor în acest sens il au administrarea unor mari cantități de îngrășăminte organice, afinarea profundă si scarificarea. corectarea acidității prin aplicarea de amendamente. Toate aceste lucrări se află în al doilea ciclu de realizare pe suprafețele afectate, ceea ce a determinat să cîștigăm puncte prețioase pe scara creșterii fertilității pă- mintului. Altfel spus, ridicarea potențialului productiv al solului permite acum aplicarea celor mai moderne și intensive tehnologii de cultură.Marin Popescu, directorul I.A.S. Costești : Prima verigă din tehnologiile pe care le avem, nu numai la cerealele păioase, ci și la celelalte culturi, asupra căreia insistăm cu deosebire, este realizarea punct cu punct a lucrărilor din programul de creștere a fertilității solurilor. Fără acestea nici nu ar fi de imaginat producțiile mari obținute in acest an sau cele pe care ni le-am propus să le obținem in anul viitor și în continuare. Anul acesta, așa cum avem stabilit în program, pe 500 hectare au fost aplicate amendamente, pe 400 hectare s-a făcut scarificarea. toatț arăturile se execută obligatoriu cu scormonitorul și avem împrăștiată o mare cantitate de îngrășăminte organice.Constantin Olteanu, președintele Consiliului Unic Agroindustrial To- poloveni : Consider deosebit de valoroasă prevederea din proiectul Programului-Directivă privind continuarea pe un front larg a lucrărilor de ameliorare și creștere a fertilității solurilor. In zona consiliului nostru, executarea unor astfel de lu

crări are un caracter vital. De eficienta lor s-au convins toate unitățile agricole, programele pe care le avem fiind realizate punct cu punct. Experiența ne-a dovedit însă că, in continuare, este nevoie să se acorde o atenție mai mare realizării unui raport optim între elementele ferti- lizante asigurate prin îngrășămintele chimice. La nivelul foarte ridicat al producției pe care ni l-am propus pentru anul viitor, îngrășămintele azotoase trebuie însoțite obligatoriu de cantități corespunzătoare de fosfor.Constantin Tămagă, director cu producția vegetală Ia direcția agricolă : Indiscutabil, primul element
Amplasare judicioasă pe terenuri 
și după plante bune premergătoareDumitru Luca, inginerul-șef al Consiliului Unic Agroindustrial To- poloveni : Experiența anului acesta ne-a dovedit ce importanță majoră are cerința din proiectul Programului-Directivă privind aplicarea celor mai moderne tehnologii de lucrare a pămîntului și de cultură pentru obținerea de producții mari. Iar între elementele din tehnologie asigurarea amplasării judicioase a cerealelor păioase pe terenul potrivit și după cele mai bune plante premergătoare joacă un rol esențial. Anul trecut am fost nevoiți să semănăm grîu după griu o suprafață destul de mare. Pentru a diminua în această toamnă, pînă la cel mult 20 la sută din total, suprafețele semănate cu grîu după grîu, a fost mărită ponderea porumbului ca plantă premergătoare. Pentru aceasta, în toate cele șase cooperative agricole din consiliu au fost organizate recoltarea și eliberarea cu prioritate a acestor terenuri, astfel îneît ele să poată fi arate pînă la 15 septembrie. Intrucît însă structura actuală de culturi stabilită pe consiliu nu permite alegerea celor mai bune plante premergătoare, mai ales a celor care eliberează repede terenul, consider util ca direcția agricolă să analizeze posibilitatea reintroducerii în zonă a florii-soarelui, plantă la care s-au obținut rezultate foarte bune, fiind scoasă nejustificat din planul de culturi.Marin Popesou : In ce ne privește, pot spune că la noi în unitate s-a făcut cea mai bună amplasare a cerealelor de toamnă, în funcție de structura de culturi pe care o avem. Fiind unitate specializată pe produ-

Semințe valoroase, din soiurile 
cele mai productiveREDACȚIA : Este bine cunoscută 

corelația dintre calitatea semințelor 
și capacitatea productivă a soiurilor 
pentru obținerea de producții mari. 
Ce concluzii a impus atenției expe
riența acestui an 2 

pentru obținerea de producții ridicate il constituie creșterea și apoi menținerea la un nivel ridicat a potențialului productiv al pămintului. Din acest punct de vedere avem o situație bună. Acțiunile pentru creșterea fertilității solurilor se desfășoară pe un front larg. Anul acesta au fost afinate și scarificate 49 000 hectare, pînă în prezent fiind administrate amendamente pe 16 300 hectare, iar îngrășăminte organice pe 12 000 hectare, acțiuni ce vor continua pină la realizarea integrală a sarcinilor din program de 28 300 hectare și, respectiv, 16 800 hectare. In felul acesta, mai mult de 35 la sută din suprafața ce o vom semăna cu cereale păioase va fi amplasată pe terenuri care au beneficiat de lucrări agropedoameliorative.
cerea de semințe, aceasta are un rol decisiv pentru obținerea de semințe sănătoase, cu înaltă valoare biologică. Toată suprafața de grîu — 850 hectare și de orz — 950 hectare este amplasată numai după in pentru ulei, floarea-soarelui și doar 100 hectare de porumb din hibrizi timpurii.Ion Proca, inginer principal cu producția vegetală în cadrul Trustului I.A.S. : De altfel, ca și în anul trecut, pe ansamblul trustului s-a realizat o amplasare foarte bună pentru cerealele de toamnă. Nici un hectar nu va fi semănat cu griu după grîu. Dintre plantele premergătoare, ponderea o dețin inul pentru ulei, leguminoasele boabe și furajere, floarea-soarelui și porumbul din hibrizi timpurii. După cum se vede, sint plante care eliberează repede terenul, ceea ce permite pregătirea din timp, corespunzătoare, a patului germinativ.Constantin Tămagă : Una din măsurile luate în mod expres pentru însămînțările din această toamnă, pe baza concluziilor reieșite din activitatea din anul trecut, se referă la excluderea cu desăvîrșire a mo- noculturii de grîu și reducerea substanțială a suprafețelor semănate cu griu după griu in anul lntîi în sectorul cooperatist. Astfel, în acest an vom cultiva cu grîu după grîu în anul întîi numai 25 la sută din Suprafață, față de 43 la sută in anul trecut. A crescut în schimb ponderea plantelor bune premergătoare, cum sint leguminoasele perene și anuale, floarea-soarelui și mai mult porumbul.

Ion Florea, inginer-șef și președintele C.A.P. Strimbeni : Realizarea producției de cereale la nivelul stabilit în proiectul Programului-Directivă pentru cincinalul viitor și în perspectivă pînă în anul 

2000 impune o puternică implementare în activitatea productivă a celor mai noi cuceriri ale cercetării științifice agricole. Atît la cerealele păioase, cit și la porumb, cercetarea ne-a pus la dispoziție o largă paletă de soiuri și hibrizi de mare productivitate. Problema este să-i alegem pe cei mai buni pentru condițiile noastre specifice. în zona noastră, caracterizată prin lipsa îndelungată a precipitațiilor, anul acesta s-au impus atenției rezultatele foarte bune obținute la soiurile de griu aristate — Albota-69 și Fundulea-4 — care se dovedesc a fi foarte bine adaptate la condiții de secetă. Firesc, ne-am orientat să extindem aceste soiuri pină la 600 hectare din suprafața cultivată cu griu. cu atît mai mult cu cit sîntem specializați pe producerea de semințe și pentru alte unități din județ.Dumitru Luca : In consiliul 'nostru au fost cultivate 5 soiuri de griu : Fundulea-4, Fundulea-29. Al- bota-69, Fundulea-133 și Lovrin-32. Rezultatele de producție le-au impus pe primele trei pentru a fi reținute în cultură pentru anul viitor. Ne-am propus și vom realiza în consiliu loturi comparative și cu alte soiuri omologate de curind, pentru a fi verificate în condițiile specifice de la noi.Ion Proca : Pe ansamblul Trustului I.A.S. S-a ajuns la o paletă de soiuri la care se obțin cele mai mari producții, ponderea deținînd-o soiurile Fundulea-4, Albota-69 și Lo- vrin-34. Aș menționa ca un fapt deosebit că, datorită organizării temeinice a producerii de semințe, in
Este totuși necesară reconsiderarea

perioadei optime de semănatMarin Popescu : Avem date certe de producție care indică cerința in- sămînțării griului și a orzului numai în perioada optimă. Anul acesta am constatat că pe parcelele semănate in prima parte a intervalului optim, 1—5 octombrie, și chiar cu 3—4 zile mal devreme, în funcție de condițiile climatice, producția de grîu a fost cu 500—600 kg mai mare decît pe parcelele semănate^ in a doua jumătate a intervalului, pină la 10 octombrie. Aceasta ne-a determinat să luăm măsuri pentru a încheia toate pregătirile cît mai repede, astfel incit cea mai mare parte a suprafețelor să poată fi semănate mai de timpuriu, în prima parte a perioadei optime.Constantin Olteanu : La noi s-a dovedit nu o dată că ce s-a semănat mai devreme a dat producții mult mai bune. Plantele au înfrățit mai bine și lanurile au avut o densitate optimă. De aceea sintem organizați să începem semănatul eșalonat, din 15—20 septembrie, și să-l terminăm în jur de 1—5 octombrie, cel tirziu pe 10 octombrie, și aceasta numai pe terenurile eliberate de plante premergătoare tîrzii. In acest scop, în toate unitățile agricole din consiliu, principalele forțe mecanice și manuale sint concentrate la recoltarea cartofilor și a porumbului 

această toamnă vom folosi numai semințe din categorii biologice superioare : 40 Ia sută din necesar din categoriile superelită și elită, iar diferența din Înmulțirea intîi.Vasile Duță : Așa cum este prevăzut în mod expres în proiectul Programului-Directivă. încă de acum acționăm cu hotă- rire pentru a asigura introducerea largă în producție a tehnologiilor moderne și a celor mai noi rezultate ale cercetării științifice. Tocmai de aceea ne-am propus ca din această toamnă, pe circa 10 la sută din suprafața cu griu să cultivăm alte linii și soiuri noi, de perspectivă, pentru a putea trece imediat la producerea de sămînță și extinderea în cultură a celor valoroase. Toată această activitate de experimentare în condiții de producție se bazează pe colaborarea strînsă pe care o avem cu Institutul de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Fundulea și Stațiunea de Cercetări Agricole Albota. Datorită organizării temeinice a producerii de semințe, în toamna aceasta cooperativele agricole de producție vor folosi numai semințe de tertă valoare pentru realizarea de pro? 'ductil mari : 20 la sută din necesar1’ din categoriile superelită și elită și . ducții de peste 8 000—9 000 kg60 la sută din înmulțirea întîi. Și din. acest punct de vedere, putem spune că îndeplinim încă din acest an obiectivul stabilit în proiectul Programului-Directivă privind folosirea numai de semințe de calitate superioară.
de pe suprafețele ce trebuie semănate, ca să putem elibera și pregăti terenul cu două săptămîni înainte. Nu admitem nici o întîrziere. Iar faptele ne îndreptățesc să procedăm astfel. Anul acesta, C.A.P. Topolo- veni, care a terminat în anul trecut semănatul pe 5 octombrie, a obținut cea mai mare producție de grîu din consiliu. în schimb, C.A.P. Leordeni, care a semănat 30 la sută din suprafață după 10 octombrie, a obținut cea mai mică producție din consiliu.Constantin Tămagă : Oricum, în condițiile județului nostru semănatul începe mai de timpuriu, de regulă pe 15—20 septembrie. Iar încadrarea semănatului in perioada optimă nu ridică probleme, dacă luăm in calcul forțele mecanice de care dispunem. Esențială este însă asigurarea frontului de lucru. Aici apar, de regulă, dereglările, care împing semănatul unor suprafețe dincolo de limitele perioadei optime. Consider însă că în acest an stăm mult mai bine. Toate suprafețele destinate cerealelor păioase, eliberate de culturile de vară, au fost arate, pe majoritatea acestora realizindu-se și o lucrare de pregătire a patului germinativ. Altfel spus, sint create condiții ca din prima zi să se poată lucra la semănat cu întreaga capacitate.

Densitatea — privită ca un factor esențial 
de producțieMarin Popescu : Fără îndoială, densitatea plantelor este aceea care asigură în ultimă ’ instanță nivelul producției. Corelația este simplă : ai densitate mare, ai șl producție mare, și invers. Este tocmai ceea ce se evidențiază cu claritate în proiectul Programului-Directivă, realizarea densității optime la fiecare cultură fiind nominalizată ca o măsură hotărîtoare pentru obținerea de producții mari. Din experiența noastră ne-am convins că la cerealele păioase densitatea nu se realizează din sac, adică prin sporirea normei de sămînță la hectar, ceea ce este păgubitor. Realizarea densității optime depinde hotăritor și de alțl factori, cum sint semănatul în epoca optimă, încorporarea semințelor intr-un ’ teren foarte bine pregătit, nivelul de fertilizare și, nu în ultimul rînd, de combaterea eficace a bolilor șl dăunătorilor. Iată de ce, dincolo de stabilirea corectă a normei de sămință la hectar, pentru realizarea unei densități mari, care să asigure pro- gnu la hectar, noi punem accent pe toate celelalte elemente de care depind realizarea, dar și menținerea pe tot parcursul perioadei de vegetație a unei densități mari de plante.Dumitru Luca : Fără îndoială, toate eforturile trebuie concentrate spre realizarea unei densități sporite de plante pe metru pătrat. Pentru aceasta ne-am gîndit să încercăm

Organizarea pe baze riguros științifice
a întregiiREDACȚIA : Ce îmbunătățiri de 

ordin organizatoric s-au impus a fi 
aduse pentru a se asigura buna des
fășurare a însămințării cerealelor 
de toamnă 2Maria Vintilă, secretar al comitetului județean de partid : Principala concluzie a analizei efectuate în plenara comitetului județean de partid cu activul din agricultură, privind rezultatele obținute în acest an la cerealele de vară, este aceea că diferențele de producție existente între consilii agroindustriale, unități agricole șl chiar ferme, care dispun de condiții asemănătoare, se dato- resc in primul rînd diferentelor de calitate existente in munca specialiștilor. mecanizatorilor, cooperatorilor și, desigur, a organizațiilor de partid și consiliilor de conducere din unitățile respective. Lichidarea acestor diferențe, în sensul generalizării rezultatelor unităților fruntașe, constituie o cale importantă pentru sporirea producției de cereale pe ansamblul județului. Toate acestea dau contur și mai clar necesității formulate în proiectul Programului-Directivă de a se acționa cu fermitate pentru întărirea combativității, a spiritului revoluționar, de răspundere în muncă, al tuturor comuniștilor, în cazul de față pentru respectarea ri

soluții tehnologice noi, menite să asigure materializarea prevederilor în acest sens din proiectul Programului-Directivă la un nivel superior. Mai întîi vom experimenta in toate unitățile din consiliu semănatul în cruce, metodă prin care se realizează o densitate sporită și o mai bună repartizare a spațiului de nutriție. Apoi, încercările făcute anul trecut pe suprafețe mici ne-au dovedit avantajele pe care le prezintă semănatul în culoare pentru combaterea dăunătorilor, a bolilor, a buruienilor și pentru fertilizarea fazială cu mijloace terestre, pînă tirziu în vegetație, fără a deranja culturile. Este o metodă de cultivare nouă, ce s-a impus să fie extinsă în toate unitățile agricole.Constantin Tămagă: Consider problema densității ca fiind esențială. Primul element pentru a crește producția peste nivelul realizat în acest an este să ai o densitate de 700—800 plante pe metru pătrat. Aceasta presupune rezolvarea, în principal, a două probleme. Prima : asigurarea mașinilor care să realizeze o asemenea densitate, problemă care este în curs de soluționare, și a doua : pregătirea de așa manieră a terenului — nivelare și grad de mărunțire a solului — care să permită o asemenea densitate. Or, măsurile stabilite pentru toamna acestui an vizează tocmai creșterea răspunderii mecanizatorilor și a specialiștilor pentru executarea tuturor lucrărilor la înalt nivel calitativ.
activitățiguroasă a tehnologiilor și executarea lucrărilor la un înalt nivel agrotehnic. Tocmai de aceea, o seamă de măsuri întreprinse de comitetul județean vizează întărirea ordinii și disciplinei în muncă, creșterea răspunderii fiecăruia și a întregului colectiv de mecanizatori, specialiști, cooperatori, în ansamblu, din toate unitățile agricole, pentru executarea la un înalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor.Petre Leca, directorul Trustului S.M.A. : Perfecționarea mecanizării lucrărilor agricole este Înscrisă în proiectul Programului-Directivă ca o direcție principală de acțiune pentru obținerea producțiilor mari stabilite. Strîns legat de această cerință și în scopul pregătirii cît mai temeinice a însămințării cerealelor de toamnă, este de menționat instruirea practică făcută la S.M.A. Costești cu participarea tuturor specialiștilor și a mecanizatorilor care vor lucra nemijlocit la semănat. Cu acest prilej s-a explicat în amănunțime tehnologia de aplicat, cu accent pe reglarea corespunzătoare a semănătorilor. Demonstrații asemănătoare au fost organizate apoi in toate consiliile agroindustriale, ceea ce a asigurat un nivel ridicat de pregătire a însămînțărllor.

Conștiința angajării se măsoară 
în faptele de muncăCursurile invâțămîntului politico-ideologic au la ..ordinea de zi". în această perioadă, studierea și dezbatereu documentelor programatice pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. Ce semnificații majore, pentru activitatea concretă a organizațiilor de partid, de înarmare ideologică, de educare in general, sint deprinse din temele puse in dezbatere ? Iată întrebarea cu care redactorii noștri Uie Tănă- sache și Dan Plăeșu au întreprins un sondaj in organizații de partid din municipiul Galați. Reținem. în cele ce urmează, citeva din constatările făcute.„CÎT DE EFICIENT PUNEM ÎN VALOARE POTENȚIALUL DE CARE DISPUNEM?" Este întrebarea generică care s-a pus la multe din cursurile de invățămint politico- ideologic de la Șantierul Naval din Galați, mai ales cind s-a dezbătut tema privind semnificațiile istorice ale Congresului al IX-lea al partidului. Evoluția și a acestei puternice unități industriale — urmare firească a politicii științifice a partidului, de armonioasă dezvoltare a tuturor zonelor țării — se cuprinde firesc in sporirea de 120 ori a puterii industriale a României in a- ceastă perioadă. Este răstimpul in care de aici au plecat pe drumurile de apă ale oceanului planetar in- tille cargouri maritime românești, platformele de foraj marin etc. Bilanțul făcut de cursanți a oferit un 

tablou generator de îndreptățită mindrie. Dar acesta a fost doar unul din momente. Pentru ca, în conti-
Ce releva un sondaj în 
uîteva organizații de partid 
din municipiul Galați des
pre eficiența învățământu

lui politico-ideologic

nuare, atenția să fie îndreptată către învățămintele practice pentru continua perfecționare a activității de partid din sectoarele productive. Iată in această ordine de idei trei opinii.

Stan Potorac, membru al comitetului de partid de la secția repara- ții-intreținere : In dezbaterile de la cursurile noastre s-a evocat faptul că șantierul dispune de mijloace fixe in valoare de miliarde lei. A urmat însă imediat întrebarea : folosim din plin această zestre 1 S-au numit neajunsuri în funcționarea utilajelor, ca urmare a unor întrețineri ori reparații necorespunzătoare. De aici, un obiectiv concret pentru munca de partid din ateliere : analiza cauzelor care generează aceste neajunsuri, stabilirea de măsuri politico-organizatorice a- decvate care să prevină apariția lor si in viitor.Ing. Liviu Crăciunescu, propagandist, organizația cală — Dunăre : Cum folosim cele 31 000 ore productive pe lună ? Iată ce a polarizat atenția, după trecerea in revistă, la cursul nostru, a marilor succese ale poporului român, după Congresul al IX-lea. Folosirea din plin a fondului de timp și economisirea materialelor. a energiei sint doar două din problemele care au animat dezbaterile de la cursuri. Concluziile desprinse au fost însușite de organizația de partid, hotărîtă fiind să 

inițieze în continuare analize corespunzătoare in această direcție.Nicu Muscă, secretarul comitetului de partid de la secția cală-bazin: Eu fac parte din organizația de partid asamblat-montaj. Șt. la rin- du-mi, am inițiat un sondaj printre cursanții de aici pe ideea: ..însemnătatea programului naval prioritar, inițiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu; cum sint îndeplinite sarcinile trasate cu prilejul vizitei din septembrie 1987“. Marea majoritate a celor chestionați au scos în relief aportul inestimabil al secretarului general al partidului la dezvoltarea și modernizarea industriei navale românești, a patriei noastre socialiste. Din această realitate, așezată sub semnul certitudinilor, își trage seva adeziunea noastră, a clasei muncitoare, la propunerea de reînvestire a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la marele forum al comuniștilor din noiembrie, în funcția supremă de secretar general al partidului.„PLANUL PE 1989 ÎNDEPLINIT LA TOȚI INDICATORII, ÎN MOD EXEMPLAR" — iată una din ideile care revin mereu în dezbaterile documentelor pentru forumul comuniștilor din noiembrie, din cadrul învățămîntului politico-ideologic, reținem de la Ion Voineag, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea Antrepriză pentru Construcții, Montaje și Reparații Siderurgice Galați. Și continuă interlocutorul nostru: „Avem, în această ordine de idei, un avans de cîteva zeci de milioane lei. însușirea esenței documentelor programatice pen

tru Congresul al XIV-lea se face paralel cu efortul de conștientizare a fiecărui comunist asupra însemnătății Îndeplinirii obiectivelor fiecărei etape. Numai așa poporul nostru, condus de partid, a putut realiza victoriile istorice cu care ne mîndrim azi“.Am adăuga : numai îndeplinind exemplar obiectivele fiecărei etape în construcția socialismului — idee prezentă in Tezele și proiectul Programului-Directivă pentru Congres — se va realiza în următorii ani trecerea României la făurirea etapei superioare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Este de aceea firesc ca. si la aceste cursuri, să se lege succesele prezente de discutarea si însușirea obiectivelor principale ale dezvoltării economico-sociale a patriei in viitorul cincinal si. în perspectivă, pină in anul 2000 si în primul deceniu al mileniului sl treilea.— Introducerea de noi tehnologii, mărirea ofertei de export, economisirea de materiale, ne spune inginera Vasilica Neagu. propagandistă la organizația 3, de la întreprinderea „II Iunie", sint doar cîteva din concluziile de ordin practic desprinse la cursul nostru, unde dezbatem documentele pentru Congres. Noi știm că avem toate condițiile să îndeplinim la toti indicatorii, in mod exemplar, planul pe acest an si. în consecință, acționăm si pe această cale pentru conștientizarea oamenilor, pentru mobilizarea lor.Din aceeași unitate a răspuns sondajului nostru și Elena Baicu, secretară de organizație de partid.

— Stăruim pentru o însușire temeinică a documentelor pentru Congresul partidului. Este vorba doar despre prezentul și viitorul nostru. In același timp stimulăm dorința fiecăruia de a întîmpina acest eveniment cu rezultate bune, cu planul pe întregul an îndeplinit. Este și motivul pentru care propunerile valoroase ce apar în aceste dezbateri sint urgent valorificate. Așa cum s-a in- tîmplat, dau numai un exemplu, cu sugestiile privind modificările necesare aduse unor utilaje. Grija biroului organizației de partid este aceea de a acționa astfel incit întreg potențialul de gîndire tehnică al colectivului nostru să fie pus în operă. Avem mari resurse in această privință și, în egală măsură, mari îndatoriri de a le pune în valoare.ÎNVĂȚĂMINTE TEORETICE, ÎNVĂȚĂMINTE PRACTICE. Pentru cursanții de la invățămîntul politico- ideologic, pentru fiecare cetățean al patriei, semnificațiile teoretice ale documentelor programatice pentru Congresul partidului au o imensă valoare. Sondajul inițiat, a arătat că se stăruie temeinic pentru însușirea acestor documente. Și, in egală măsură, se trag Învățăminte practice pentru activitatea de partid de zi cu zi. Ceea ce intră, de asemenea, în firescul lucrurilor. Tocmai asupra acestui firesc ne vom opri la întreprinderea Mecanică Navală Galați. In ziua în care am efectuat sondajul am vrut să știm cum se pregătește o temă de dezbateri reieșită din documentele programatice pentru 

Congres. Reținem de la Gh. Drago- mir, secretar adjunct cu propaganda: „Tocmai cu o zi înainte a avut loc instruirea propagandiștilor cu o nouă temă. Acestora li s-au expus, cu ajutorul unor .cadre bine pregătite, invitate în mod special, ideile principale, semnificațiile politice, istorice ale temei. Apoi, Ion Bujoreanu, șeful serviciului plan-producție și propagandist in același timp, a prezentat oglinda realizărilor întreprinderii, sarcinile de plan pe luna ce urmează. Contabilul-șef. Laurențiu Popa, propagandist și el, a înfățișat situația financiară a întreprinderii, direcțiile de acțiune pentru o activitate și mai bună. Apoi s-a făcut cunoscut graficul de desfășurare a cursurilor, cu ziua, ora, locul stabilite exact".Ce desprindem din această succintă „schemă" metodică 7 Mai întîi și întîi preocuparea comitetului de partid de aici pentru a asigura un studiu temeinic, o profundă însușire a documentelor programatice pentru Congresul partidului. în același timp, grija de a îmbina învățămintele teoretice cu foloasele practice ce decurg din dezbateri. Interesul de a ține treaz spiritul activ, potențialul de muncă și creație subordonat unui scop major : îndeplinirea exemplară a planului pe întregul an.Obiectiv principal al întregii activități desfășurate sub conducerea organizațiilor de partid și deci obiectiv major și al învățămîntului politico-ideologic.
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în fiecare județ, în fiecare întreprindere Oamenii ogoarelor la ora marilor răspunderi

RITMURI SUPERIOARE
DE PRODUCȚIE!în legătură cu rezultatele obținute și măsurile luate pentru realizarea exemplară a sarcinilor de pian pe acest an am solicitat opiniile unor activiști de partid și cadre de conducere din economie. In grupajul de

azi răspund la întrebările redacției tovarășii Mircea Valeriu Isbășoiu, secretar al Comitetului Județean Giurgiu al P.C.R., și Nicolae Spînu, secretar al Comitetului Județean Buzău al P.C.R.
1. Cu ce rezultate în îndeplinirea planului s-au încheiat cele 8 luni 

care au trecut din acest an ?
2. Ce experiențe deosebite s-au conturat în acțiunile întreprinse pen

tru realizarea planului în condiții de înaltă eficiență ?
3. Cu ce probleme se confruntă unitățile și cum acționează organele 

și organizațiile de partid pentru soluționarea lor?

Eficiența muncii politico-organizatorice 
se probează prin rezultatele obținute

PENTRU RECOLTA ACESTUI AN,
PENTRU RECOLTA VIITOARE

Stringerea într-un timp cit mai scurt a întregii producții, pregătirea în cele mai bune condiții 

a însămînțărilor necesită o perfectă organizare a muncii, participarea la lucru 

a tuturor locuitorilor de la sate

■j. în perioada care a trecut din acest an. avînd permanent în centrul atenției orientările si sarcinile formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, organele si organizațiile de partid din județul Giurgiu au desfășurat o susținută muncă organizatorică si politico-educativă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la producția fizică. în condiții de calitate si eficientă superioare. Astfel, planul la productia- marfă pe 3 ani si 8 luni din acest cincinal a fost realizat cu 18 zile mai devreme, ceea ce a permis ca pînă la sfîrșitul lunii august să se obțină o productie-marfă suplimentară în valoare de peste 600 milioane lei. Totodată. în ziua de 19 august s-a realizat integral planul pe 8 luni din acest an la producția-marfă industrială. productivitatea muncii si au fost onorate toate contractele pentru export cu termen de livrare in această perioadă. Drept urmare, pînă la finele lunii august s-a realizat o producție suplimentară în valoare de circa 200 milioane lei. concretizată în utilaje pentru lucrări miniere si pentru metalurgie, gaze asociate utilizabile, produse ale industriilor chimică, ușoară și alimentară.întregul spor de producție a fost obținut ca urmare a aplicării cu consecventă a măsurilor din programele de modernizare a proceselor de producție, ceea ce a asigurat realizarea si depășirea planului la productivitatea muncii. Concomitent, fată de aceeași perioadă a anului trecut s-a înregistrat o creștere de peste 17 la șută la producția netă, în condițiile reducerii cheltuielilor totale la 1 000 lei productie-marfă cu 52,5 lei, iar a celor materiale cu 48,4 lei.Tot In perioada care a trecut de Ia începutul anului au fost puse in funcțiune instalațiile de acceleratori
Mai multă grijă pentru asigurarea•| Printr-o exemplară mobilizare a forțelor, colectivele de oameni ai muncii din județul Buzău au realizat în 8 luni din acest an o produc- ție-marfă industrială suplimentară în valoare de 173,8 milioane lei. De a- semenea. 49 de unități economice au îndeplinit prevederile planului la producția-marfă industrială pe 3 ani și 8 luni, ceea ce constituie o garanție în plus că planul pe 1989 și pe întregul cincinal va fi realizat înainte de termen. La producția fizică, sarcinile de plan au fost îndeplinite si depășite la 37 de produse, din cele 72 urmărite operativ, fiind livrate suplimentar economiei naționale importante cantități de gaze asociate, otel-beton. uleiuri minerale. geamuri trase, confecții textile, utilaje tehnologice pentru metalurgie. cherestea, mobilier, sticlărie de menaj și altele. O atenție prioritară a fost acordată realizării producției de export, toate contractele cu partenerii externi fiind onorată la termen și chiar in avans, fără să se înregistreze nici un refuz de calitate. Planul la investiții s-a realizat în proporție de 96,1 la sută, iar la activitatea de constructii-montaj avem o depășire de 61.3 milioane lei. Ac- ționind în spiritul sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului, constructorii hidroenergeticieni au realizat stadiile fizice planificate la lucrările hidroenergetice de pe riul Buzău, creînd condițiile necesare punerii în funcțiune la termen a celor trei hidrocentrale de la Cîndeștl, Vernești și Buzău-Sud. Rezultate bune s-au înregistrat și pe linia recuperării și reintroducerii in circuitul economic a materialelor refolosi- bile. a reducerii normelor de consum, în 8 luni din acest an economi- sindu-se 3 504 tone metal, 15 000 tone combustibil convențional și 2 500 MWh energie electrică.

2 Experiența acumulată în organizarea și desfășurarea întrecerii socialiste din anul 1988. cind industria buzoiană s-a clasat pe locul 4 pe tară, iar zece unități economice au fost distinse cu înalte ordine, din care trei cu titlul de ..Erou al Muncii Socialiste", ne-a determinat să valorificăm superior fiecare inițiativă si propunere a oamenilor muncii, să generalizăm tot ce este avansat din punct de vedere tehnico-econo- mic și politico-organizatoric. Ca urmare. în acest au numărul unităților care candidează la un loc fruntaș pe ramură s-a dublat, ceea ce creează premise sigure pentru îndeplinirea în avans a planului anual.în acest an. punctajul întrecerii socialiste între secții este orientat 

de vulcanizare si. partial, cele de intermediari pentru coloranti la Combinatul Chimic Giurgiu. La ora actuală, aici se află în probe tehnologice alte instalații de intermediari pentru coloranti. precum si capacitatea de pigmenți organici. Produse noi au fost asimilate în fabricație si la întreprinderea pentru Construcții de Mașini și Utilaje Grele, unde s-a realizat instalația de foraj geologic la 2 000 metri adîncime, precum și la Șantierul Naval din Giurgiu, care produce împingătorul fluvial de 3X1 200 CP.
GIURGIU2_ Printre experiențele deosebite care s-au conturat în acest interval de timp doresc să menționez eficienta unor comandamente speciale pe problema investițiilor, în cadrul cărora se analizează săptămînal problemele care apar pe șantiere si se stabilesc soluții pentru rezolvarea acestora; întîlnirile periodice cu furnizorii de utilaje, care asigură impulsionarea livrărilor în conformitate cu graficele stabilite ; precum si analizele zilnice pe care le avem cu proiectanții. constructorii si beneficiarii in vederea finalizării tuturor lucrărilor la instalațiile aflate deja într-un stadiu avansat de execuție.De asemenea, am permanentizat analizele bilunare in prezența secretarilor organizațiilor de bază, șefilor de brigăzi și de secții mecanice care activează în cadrul unităților de foraj și extracție petrolieră, precum si de producere a energiei electrice. Un prim rezultat al acestor analize se materializează, începind cu luna septembrie, in realizarea planului zilnic atît la extracția de țiței, cit și la producția de energie electrică.Folosind și alte metode ale mun

către aspectele calitative ale producției. iar rezultatele înregistrate la întreprinderile de utilaj tehnologic, de utilaj metalurgic, de geamuri, de garnituri de frină si etansare. la întreprinderea „Metalurgica" și altele demonstrează eficiența măsurilor a- plicate. O experiență deosebită' s-a conturat și în ce privește aprovizionarea ritmică cu materii prime si materiale. Atunci cind problemele asigurării bazei materiale capătă amploare și complexitate. încît nu pot fi rezolvate de cei de la compartimentele de specialitate, s-a impus implicarea directă a cadrelor de conducere din unități. Acestea au fost repartizate pe principalii furnizori, pe o perioadă mai mare de timp și au făcut deplasări la unitățile furnizoare, sta-
BUZĂU

bilind relații fructuoase de colaborare și întrajutorare. Atunci cînd nici pe această cale problemele n-au fost rezolvate in totalitate, s-au constituit delegații mixte din- cadre tehnice și activiști de partid și de stat de la comitetele județean, municipal Si orășenesc, care s-au deplasat la furnizori și. cu sprijinul organelor de partid și de stat de acolo, au găsit soluții, statornicindu-se totodată relații reciproce de întrajutorare.O deosebită atenție acordăm urmăririi sistematice a modului in care sint aplicate măsurile privind organizarea științifică a muncii și modernizarea producției, insistînd asupra confirmării eficienței estimate la fiecare măsură aplicată. A devenit o practică utilă ca ședințele lunare ale comisiei județene de organizare si modernizare a producției să se tină în unitățile cu cele mai bune rezultate, unde sînt invitați conducătorii întreprinderilor cu profil a- propiat. realizîndu-se astfel utile schimburi de experiență, dezbateri interesante și mai ales preluarea și generalizarea operativă a experiențelor înaintate.Faptul că în 8 luni din acest an contractele cu partenerii externi au fost onorate fără să se înregistreze refuzuri de calitate se datorează și unei măsuri adoptate de consiliile oamenilor muncii din întreprinderile județului : fiecare cadru de conducere să răspundă de o comandă de export, de la asigurarea bazei materiale pînă la lansarea și pregătirea fabricației, respectarea normelor de calitate, ambalarea și vămuirea fondului de marfă.Tot în scopul realizării și depășirii 

cii politico-organizatorice în vederea mobilizării tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea sarcinilor de plan, printre care analiza zilnică a rezultatelor obținute la nivelul fiecărei capacități de producție, dezbateri pe tema creșterii calității și eficientei economice, acțiuni ce vizează îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor de conducere colectivă, rezultatele înregistrate în ultima perioadă sint tot mai bune.3 în această perioadă am înregistrat însă și unele rămîneri în urmă în ce privește realizarea planului la producția fizică de țiței. energie electrică, produse chimice si țesături din bumbac și tip bumbac, determinate în principal de insuficienta preocupare a organelor de conducere colectivă pentru urmărirea zilnică a realizării acestui indicator. La investiții, realizările sînt sub plan, dar și sub posibilitățile reale ale unităților de constructii-montaj și ale beneficiarilor, care nu au folosit în mod eficient întregul potential tehnic. material si uman de care dispuți.în vederea eliminării neajunsurilor semnalate, precum si a mobilizării mai susținute a tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice pe acest an pină la Congresul al XIV-lea. comitetul județean de partid acționează împreună cu centralele industriale, conducerile ministerelor și ale organelor centrale de sinteză per.tru asigurarea ritmică a bazei tehnico-materiale. acoperirea cu comenzi si contracte a planului, punerea în funcțiune a noilor capacități de producție de la Combinatul Chimic, întreprinderea pentru Construcții de Mașini si Utilaje Grele si Șantierul Naval Giurgiu, realizarea planului zilnic la extracția de titei și la producția de energie electrică.
bazei materialesarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal am trecut la generalizarea experienței acumulate în domeniul recuperării materialelor refolosibile. Prin specificul său. industria buzoiană are condiții foarte bune de valorificare superioară a a- cestora. în actualul cincinal s-au creat sectoare specializate, cum sint : secția de butelii și cărămizi presate din sticlă la întreprinderea de geamuri. secția de recuperare a foliei de polietilenă la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice, filatura și țesătoria de lînă cardată la Pătîrlagele și altele. în aceste unități, ponderea materialelor refolosibile în totalul bazei materiale variază între 50 și aproape sută la sută, ceea ce conferă acțiunii de colectare și afluire către utilizatori o importantă deosebită. în acest sens, edificator este exemplul oferit de întreprinderea de geamuri, unde prin decizie internă a consiliului oamenilor muncii s-au stabilit sarcini și criterii de retribuire speciale pentru delegații care asigură achiziționarea cioburilor de sticlă din alte județe.
3 Cu toate măsurile și acțiunile întreprinse, la unele unități întimpi- năm serioase dificultăți în asigurarea materiilor prime și. implicit, în realizarea planului pe 1989. Este cazul întreprinderii de sîrmă si produse din sîrmă. unde la 31 august se înregistrau restanțe în livrări la ța- gle (8 174 tone de la Combinatul Siderurgic Hunedoara 16 462 tone de Ia Combinatul Siderurgic Galați și 2 470 tone sirmă laminată de la întreprinderea Metalurgică Focșani). De asemenea. întreprinderea de Garnituri de Frînă și Etanșare Rîm- nicu Sărat nu a primit decit 360 tone de rășină „NOVOLAC". din cele 680 tone contractate cu Combinatul Chimic Făgăraș. Această rășină condiționează realizarea ferodourilor pentru autoturisme, autocamioane și tractoare. Același furnizor înregistrează mari restanțe în livrarea bar chelitei către întreprinderea de Con- tactoare Buzău. La întreprinderea de utilaj tehnologic nu s-au asigurat cote și repartiții pentru 24 000 Nmc argon și 32 000 mp pinză de filtru. Desigur, am acționat și insistăm pentru recuperarea restanțelor la a- ceste materii prime de bază. De asemenea. cu acești furnizori s-au întocmit noi grafice și priorități, cărora le acordăm maximum de atenție. Contactul permanent cu organele centrale de sinteză, cu centralele industriale. cu Ministerul Comerțului Exterior ne permite să preîntîmpi- năm amplificarea acestor probleme. Totuși, trebuie făcut mai mult pentru asigurarea bazei materiale.

© Cultura de soia a fost strînsă de pe mari su
prafețe, dar ritmul recoltării trebuie mult intensificat 
pentru încheierea grabnică a acestei lucrări și evitarea 
oricăror pierderi de boabe prin scuturare

© în fiecare unitate agricolă, prin mobilizarea 
amplă și participarea la munca în cîmp a tuturor for
țelor umane și utilizarea din plin a mijloacelor meca
nice, recoltarea culturilor de toamnă, cu deosebire a 
porumbului, a sfeclei de zahăr, cartofilor, legumelor, 
fructelor și strugurilor, trebuie mult grăbită, astfel încît 
întreaga producție să fie pusă la adăpost, fără pier
deri, în cel mai scurt timp

• Tuturor unităților agricole le revine îndato
rirea de mare răspundere de a livra în întregime can

titățile de produse prevăzute la fondul de stat și la 
fondul de furaje; sarcinile în acest domeniu trebuie 
îndeplinite exemplar la fiecare produs în parte

® în prim-planul urgențelor se situează înche
ierea arăturilor pentru însămînțări pe toate suprafețele 
planificate

® Crearea unui front larg de lucru la arat impune 
recoltarea cu prioritate a suprafețelor ce urmează a fi 
însămînțate cu grîu și orz

© 6 sarcină de cea mai mare importanță o con
stituie acum organizarea unor ample acțiuni pentru 
stringerea și depozitarea tuturor resurselor de nutre
țuri, astfel încît în toate fermele să se asigure întregul 
necesar de furaje

SECTORUL AGRICOL ILFOV

Muncă susținută, realizări buneîn toate unitățile cooperatiste și de stat din cadrul sectorului agricol Ilfov se acționează cu însemnate forțe mecanice și umane pentru stringerea roadelor toamnei. Concomitent se acordă o atenție deosebită pregătirilor pentru insămințârile de toamnă. Practic, in toate unitățile se muncește intens la recoltarea porumbului, solei și sfeclei de zahăr, a legumelor, in conformitate cu graficele stabilite pentru aprovizionarea ritmică a Capitalei.De la tovarășul Dincă Nache, directorul adjunct al direcției agricole, aflăm că porumbul a fost recoltat pină in prezent in proporție de 28 la sută din cele aproape 25 000 hectare cultivate, rezultate peste media înregistrată pe ansamblul sectorului obținind cooperativele agricole din consiliile unice agroindustriale Mo- goșoaia, Ciorogirla, Ștefănești și Popești. La cultura de soia, in toate unitățile cultivatoare se acționează intens pentru încheierea recoltării acesteia, cel tîrziu pină simbătă, 9 septembrie, in condițiile obținerii unor producții peste sarcinile planificate. Elocvente în acest sens sînt rezultatele obținute de cooperativele agricole din Glina, Jilava și Chitila, care au realizat producții de peste 5 500 kg Ia hectar. Stadii avansate de recoltare înregistrează și cooperativele agricole de producție din Domnești, Clinceni și Găneasa.Se cuvine subliniat că în toate unitățile combinele au fost reglate astfel incit sint evitate pierderile, tăierea plantelor făcîndu-se cît mai aproape de sol. în paralel, pe solele recoltate se acționează la eliberarea terenului cu prioritate pe parcelele unde urmează a se însă- mînța griu și orz, in felul acesta creîndu-se front de lucru tractoarelor ce execută arăturile, cît și utilajelor destinate pregătirii patului germinativ.Cum se acționează pentru recoltarea sfeclei de zahăr ? Grăitoare sînt secvențele de muncă de la Cooperativa Agricolă din Grădiștea, unde pe solele cultivate cu sfeclă de zahăr lucrează peste 150 de coo-
CONSTAIMȚA Cu

la culesul porumbului!Coitiandamentul județean pentru agricultură, organele agricole și toate consiliile populare din județul Constanța întreprind ample acțiuni privind mobilizarea locuitorilor de la sate pentru urgentarea lucrărilor agricole de toamnă, dar, mai ales, pentru recoltarea la timp și fără pierderi a produselor aflate pe cimp. Printr-o mai bună organizare a activității și folosirea eficientă a tuturor mașinilor și utilajelor agricole, fiecare oră bună de lucru este folosită la maximum, mai ales în a- ceastă perioadă, în care ploile au început să cadă destul de des și deci fiecare „fereastră", fiecare moment favorabil trebuie valorificat din plin. Cu forțe sporite se acționează la culesul porumbului și al soiei. Ia recoltarea în ritm susținut a sfeclei de zahăr, urmărindu-se respectarea riguroasă a graficelor de livrare întocmite între unitățile cultivatoare și întreprinderea prelucrătoare, la strînsul legumelor, stru

peratori care au angajat în acord global aceste suprafețe. „Programul de lucru este zi-lumlnă, ne spunea tovarășul Savu Gheorghe, președintele Cooperativei Agricole de Producție Grădiștea. Acționăm cu hotărîre pentru recoltarea neîntir- ziată a culturii, estimînd producții superioare celor planificate". Din discuția purtată cu acesta, cu alți membri cooperatori, cit și din constatările făcute la fața locului a reieșit că se respectă întru totul graficele întocmite cu fabricile de zahăr și că întreaga recoltă este transportată la bazele de recepție.Același mod de organizare, aceeași conștiinciozitate în ceea ce privește calitatea recoltării și respectarea graficelor am intîlnit și la cooperativa agricolă din Nuci, unde președintele unității, Gheorghe Paras- chiv, ne spunea că graficele stabilite sînt depășite și că nivelul producțiilor ce urmează a fi realizate va fi între 90 000—100 000 kg la hectar. Așa cum am putut constata în raidul efectuat, în toate secțiile de mecanizare se efectuează în prezent ultimele reglaje la semănători- le de cereale, specialiștii acordind a- sistență tehnică la fața locului și stabilind, împreună cu mecanizatorii, toate detaliile pentru fiecare solă ce va fi semănată. Demn de menționat este faptul că în această toamnă toate unitățile agricole beneficiază de semințe din soiurile care au dat rezultatele cele mai bune în anul acesta, iar calitatea lor este atestată de categoriile biologice ridicate.Numeroase sînt exemplele care demonstrează că în aceste zile pe ogoarele ilfovene se muncește intens pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a recoltării porumbului, soiei și sfeclei de zahăr și în- sămințării culturilor de toamnă. Rezultatele obținute pînă în prezent de oamenii muncii din agricultura sectorului agricol Ilfov oferă garanția că toate lucrările vor fi încheiate la . termenul stabilit.
Gheorqhe IONIȚA corespondentul „Scînteii" 

toate forțele

gurilor și fructelor, ce sînt livrate operativ unităților beneficiare. Pretutindeni pe cîmp, de dimineața pină seara tîrziu, pot fi văzute numeroase mijloace mecanice, combine pentru recoltat porumb, utilaje pentru strînsul sfeclei de zahăr și altele, ce sînt urmate de formații de lucru alcătuite din 10—12 oameni care acționează la stringerea producției rămase în urma combinelor, a cocenilor, vrejilor de soia și a celorlalte produse vegetale. Pentru transportul recoltei au fost asigurate tractoare cu remorci mijloace auto, atelaje, insumind, în total, o capacitate de peste 28 000 tone. Transportul produselor agricole se efectuează pe itinerare stabilite, pînă la 30 km cu autocamioanele, 10—15 km cu tractoarele cu remorci și 3 km cu atelajele, ■ toate aceste mijloace fiind utilizate zilnic în două schimburi prelungite. Condiții deosebite sînt asigurate pentru depozitare, în fiecare bază de recepție 

fiind organizate puncte pentru primirea produselor. Pentru conservarea corespunzătoare a porumbului- știuleți au fost amenajate spatii speciale din panouri de lemn demonta- bile sau, după caz, baze sezoniere. La nivelul fiecărei unități agricole de stat și cooperatiste există comisii de recoltare pe fiecare cultură in parte, care preiau producția evaluată1 și răspund direct de buna desfășurare a tuturor activităților din cimp.în paralel, se fac pregătiri intense pentru însămînțarea celor 202 000 hectare prevăzute pentru culturile din această toamnă. Au fost planificate vitezele de lucru și perioadele în care trebuie efectuate principalele lucrări agricole. în fiecare consiliu agroindustrial, în fiecare unitate a fost asigurată și repartizată baza materială necesară : să- mință, material săditor, mașini și utilaje, îngrășăminte cliimice și altele. în vederea realizării unor producții sporite la hectar și pe terenurile cu fertilitate naturală mai scăzută, s-au asigurat mijloacele necesare executării programului de măsuri agropedoameliorative de a- mendare a solurilor acide, și alcaline,
mehedinți C/he are acum

finarele pline va obține producții 
mari și la iarnăObținerea în pdrioada de stabu- latie a animalelor a unor producții mari în zootehnie este condiționată în cea mai mare măsură de e- xistența unei baze furajere corespunzătoare ca volum și structură. E. desigur, un adevăr bine cunoscut de către toți cei care-și desfășoară activitatea in acest important sector. Să vedem însă cum înțeleg să-l transpună în practică, mai ales acum, cind in cîmp există furaje din abundență. Ar fi de subliniat mai întîi că pe ansamblul județului pînă la această dată au fost adunate și depozitate 77 000 tone de fin, față de 95 000 de tone cit s-a stabilit prin program, în timp ce Ia suculente din planul anual de 270 000 de tone s-au realizat pînă la această dată circa 97 000 de tone.întreprinderea Agricolă de Stat din Rogova ocupă de cîțiva ani primele locuri în județul Mehedinți la producțiile de lapte și came. La ora actuală, unitatea dispune de 3 500 bovine — vaci pentru lapte și tineret la îngrășat — și peste 6 000 de ovine. Asigurarea bazei furajere este aici una din acțiunile care se află permanent în atenția conducerii întreprinderii. ..Pină acum — ne spune inginerul Viorel Boancă. directorul întreprinderii — am depozitat peste 2 500 tone fîn. Cum avem mari plantații de pomi, am trecut la stringerea întregii cantități de iarbă. Vom mai realiza și de aici — după e- valuarea noastră — încă 500 tone fin".în apropiere de fînare se desfășoară o susținută activitate. Cu 20 mijloace de transport se aduc din cimp furajele care sînt însilozate. Lucrarea se efectuează sub conducerea șefilor de ferme zootehnice, care urmăresc aplicarea întocmai a tehnologiei stabilite. Peste 4 000 tone siloz s-au și pus la loc sigur. Se vor mai depozita în perioada următoare încă 12 000 tone.încă din luna mai. la Asociația 

de scarificare și executare a arăturilor adinei cu scormonitor. Au fost revizuite și pregătite din timp instalațiile și echipamentele de irigații pentru aplicarea udărilor de aprovizionare și răsărire la culturile ce se vor însămînța în această toamnă, astfel încît pe toate suprafețele să se asigure răsărirea integrală și uniformă a plantelor și realizarea densității optime. Sub directa coordonare a comitetului județean de partid, s-au asigurat toate condițiile pentru desfășurarea însămînțărilor de toamnă. Ar mai fi de spus că la lucrările agricole ce se execută în această perioadă participă un număr mare de oameni ai muncii din unități economice ale județului Constanța. La Asociația Economică de Stat și Cooperatistă Legumicolă Mihail Kogălniceanu, de exemplu, pe terenurile unităților a- gricole din Corbu, Piatra, Amzacea, Cobadin și pe alte fronturi ale recoltei sint prezenți numeroși muncitori, elevi și studenți care dau o mină de ajutor lucrătorilor din agricultură.
Lucian CRISTEAcorespondentul „Scînteii"

pentru Creșterea și îngrășarea Tineretului Taurin din Cujmir. pe baza unui program stabilit pe zile și săp- tăminl. a început acțiunea de recoltare. stringere și depozitare a furajelor. Cum suprafețele cultivate aici se află amplasate în sistem irigat. s-au aplicat pînă acum 5 udări pentru a se obține producții cît mai mari. Cele 1 600 tone fin — după cum ne convingem Ia fața locului — care au fost depozitate pînă acum sînt protejate cu folie de polietilenă, iar zona respectivă — împrejmuită.„Noi — ne spune Ilie Leca. președintele Cooperativei Agricole de Producție din Pristol — am strîns 400 tone fin și am însilozat 1 050 tone. De fapt. în fiecare an reușim să asigurăm cu 20 la sută mai multe furaje față de necesarul prevăzut. Aceasta pentru a nu avea nici un fel de griji pe timpul iernii".Dintr-o operativă la zi reținem însă citeva aspecte. Față de sarcina planificată la fin pe primele șapte luni ale anului, o serie de unități — Asociația pentru Creșterea și îngrășarea Taurinelor din Devesel, cooperativele agricole de producție din Salcia. Oprișor și Vînători și A- sociația pentru Creșterea Vacilor pentru Lapte din Căzănești — au realizat mai mult în medie cu 70—125 tone fîn față de plan. Este însă mare numărul unităților care nu și-au îndeplinit decît în proporție de 65—70 la sută sarcina de plan pe a- ceastă perioadă. în această situație se află cooperativele agricole de producție din Strehaia, Broșteni. Buto- iești. Șișești. Ilovăț, Pătulele. Buri- la Mare. Tîmna, Jiana și Gruia. Se „motivează" că finul strîns se află încă in cîmp și n-a fost transportat. Oare să fie atît de o- cupate conducerile acestor unități incit să nu găsească timpul necesar centru transportarea finului în bazele furajere ?
Virqiliu TATARUcorespondentul „Scînteii"
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Sărbătoarea națională a poporului prieten1 
ai Republicii Populare Democrate Coreene

BILANȚ RODNIC
IN CONSTRUCȚIA SOCIALISTĂ

La 9 septembrie se împlinesc 41 de ani de la proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene, eveniment de însemnătate istorică in viața poporului coreean prieten. Este o aniversare la care poporul lomân participă cu sentimente de prietenie și solidaritate, în spiritul relațiilor tradiționale care unesc țările noastre.La rîndul său, poporul coreean manifestă aceleași sentimente față de poporul nostru, presa din R.P.D. Coreeană acordind spații largi recentei aniversări a actului istoric de la 23 August 1944. Ziarul „Nodon Sinmun", organ al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, a publicat cu acest prilej o pagină specială consacrată marilor izbânzi ale României pe calea deschisă de revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.De Ziua națională a R.P.D. Coreene, ziarul nostru publică, pe baza reciprocității, grupajul de mai jos, cuprinzînd articole realizate de redacția ziarului „Nodon Sinmun".
Făcînd o retrospectivă istorică și 

vorbind despre realitățile actuale 
țării noastre, care s-a ridicat 
ruine, poporul nostru folosește o „Noi ne-am ale 

din 
ex- ri-

ruine

Relații de trainică prietenieCoreea și România se află din punct de vedere geografic departe una de alta, dar popoarele celor două țări s-au împrietenit de parcă ar fi vecini apropiati. Le unesc strîns puternice legături de prietenie. Marele conducător, tovarășul Kim Ir Sen, arăta : „Astăzi, 
mai mult ca niciodată s-au consolidat și întărit prie
tenia, coeziunea, sentimentul frățesc șt încrederea to
vărășească intre partidele, țările și popoarele Coreei 
și României".Popoarele Coreei și României sînt prieteni apropiati, care militează în numele unor idealuri și scopuri comune. Relațiile lor prietenești au profunde rădăcini istorice. Ele au împletit aceste trainice legături in lupta comună împotriva imperialismului, pentru cauza socialismului și comunismului. Ele au înaintat mină in mină, ca adevărați tovarăși de luptă revoluționară. Incepind încă din anul 1948, intre R.P.D. Coreeană și România au fost stabilite relații diplomatice, ceea ce a constituit un eveniment important în dezvoltarea prieteniei, coeziunii și colaborării dintre țările noastre. încheiat în anul 1975, la București. Tratatul de prietenie și colaborare dintre țările noastre a dat un nou impuls dezvoltării raporturilor tradiționale core- eano-române.în prezent, relațiile noastre de prietenie și colaborare se dezvoltă pe o nouă treaptă, mai înaltă. Devin tot mai active vizitele și contactele între partidele, guvernele și popoarele Coreei și României, se extind și se amplifică schimburile și conlucrarea în domeniile politic, economic, cultural. Chiar și în împrejurări complexe, legăturile de prietenie frățească ce ne unesc au cunoscut o continuă și neabătută dezvoltare și întărire prin grija permanentă și atenția deosebită acordate de conducătorii celor două țări.Prin schimburi de vizite și contacte, marele conducător, tovarășul Kim Ir Sen, și stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu au adîncit sentimentele de prietenie șl tovărășie, bazate pe nobilul simț al datoriei re-

voluționare, au luat importante măsuri de largă amplificare a raporturilor reciproce. Ca urmare, aceste raporturi s-au îmbogățit cu noi valențe, făcînd ca un frumos spectru policrom al prieteniei să lege azi Phenianul de București. ■Minunatele relații existente între conducătorii țărilor noastre constituie o solidă garanție pentru întărirea legăturilor dintre țările noastre,, o sursă a trăinicie! raporturilor de prietenie și colaborare dintre partidele, guvernele și popoarele Coreei și României.De fiecare dată cind revoluția noastră a trecut prin diferite încercări, partidul, guvernul și poporul României, acționînd de pe poziții revoluționare, bazin- du-se pe principiile internaționalismului proletar, au acordat sprijin dezinteresat și ajutor poporului nostru, iar în prezent susțin activ lupta sa pentru construirea socialismului și reunificarea pașnică, independentă a tării. România se situează ferm pe poziția potrivit căreia politica de 'colaborare internațională nu trebuie să constituie în nici o împrejurare un motiv de slăbire a solidarității cu cauza reunificării ‘Coreei, ci. dimpotrivă, trebuie să țintească spre Întărirea solidarității cu poporul coreean, care dorește să trăiască într-o patrie unită, independentă și prosperă. Această poziție reprezintă o expresie a sprijinului activ pentru reunificarea Coreei și insuflă noi forțe poporului coreean.Poporul nostru se bucură din toată inima că poporul frate român, respectind neabătut principiile socialiste, obține importante succese în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, relațiile dintre România și Coreea constituie un exemplu de relații între țări socialiste independente și libere. Pe zi ce trece va crește și va înflori prietenia coreeano-română. Va străluci de-a pururi minunatul curcubeu al prieteniei care leagă Phenianul de Bucu- rești
PAX MUN SON

Ecluza de la Nam Po, în Marea de Nord, realizare de prestigiu a ultimilor ani, avind o mare însemnătate pentru dezvoltarea economică a întregii țări

presie îndrăgită : dicat din ruine" !
Aceste cuvinte 

formă concentrată, 
evenimente pe care . 
contemporană, înțelepciunea condu
cerii Partidului Muncii din Coreea și 
eroismul fără precedent al poporului 
coreean, manifestat din plin in opera 
de înălțare din ruine a unui stat 
industrial modern ; in expresia men
ționată sint oglindite, totodată, înalte 
sentimente de mindrie ale poporului 
pentru marile prefaceri care s-au 
produs pe acest pămint.

In primele zile de după eliberarea 
de sub dominația colonială a impe
rialismului japonez, cind Coreea pă
șea pe calea construcției noii noas
tre patrii, aveam doar niște simple 
registre de venituri și cheltuieli și 
seifuri goale. In perioada războiului 
de trei ani a fost distrus totul pină 
la temelie, țara transformindu-se in 
ruine, de pe care vîntul spulbera 
cenușa. Imperialiștii americani pe
rorau că nici o sută de ani nu vor fi 
deajuns Coreei pentru a se pune pe 
picioare. Poporul coreean nu a căzut 
insă pradă disperării și nu a cedat 
în fața greutăților. El a început să 
construiască totul din nou.

La cea de-a Vl-a plenară a Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, care a avut loc la 5 
august 1953, la numai citeva zile de 
la incheierea armistițiului, marele 
nostru conducător a trasat direcțiile 
reconstrucției economiei naționale, a 
pus bazele industrializării, a formu
lat linia originală, esențială a parti
dului in construcția economică, în
dreptată spre dezvoltarea prioritară a 
industriei grele, concomitent cu dez
voltarea industriei ușoare șl a Agri
culturii, poporul coreean fiind che
mat să rezolve cu forțele proprii toa
te problemele.

De la proclamarea Republicii au 
trecut 41 de ani, iar de la terminarea 
războiului — 36. Pentru o țară și o 
națiune aceste distanțe în timp re
prezintă, s-ar putea spune, perioade 
foarte scurte. Și totuși, în acest in
terval, poporul coreean a desfășurat 
o luptă eroică, fără precedent, șăvîr- 
șind un adevărat miracol : a înfăp
tuit în numai 14 ani sarcina indus
trializării țării, sarcină pentru care 
alții au avut nevoie de secole. In acest 
fel, Coreea, care era o țară colonia
lă, agrară. înapoiată, s-a transfor
mat intr-un puternic stat industrial 
socialist.

Astăzi poporul coreean înfăptuieș
te sarcinile prevăzute in cel de-al 
treilea plan septenal, ale cărui prin
cipale componente constau in conti
nuarea modernizării economiei na
ționale, așezării acesteia pe baze ști
ințifice, consolidarea bazei tehnico- 
materiale, pentru triumful deplin al 
socialismului. In perioada celui de-al 
doilea plan septenal toate ramurile 
industriei au realizat cu succes sar- 
cinile de amploare care le-au reve
nit, iar ca urmare, intre anii 1978— 
1984, producția globală industrială a 
crescut de 2,2 ori.
. In acest răstimp, poporul coreean, 
folosind integral și eficient poten
țialul acumulat de industrie, a ex
tras 78 de milioane de tone cărbune 
pe an, a produs, de asemenea, anual 
5,2 milioane tone de îngrășăminte 
minerale, 3,6 milioane tone de pește

într-oexprimă,
cele mai tragice 
le-a trăit Coreea

și produse de proveniență marină, 
peste 800 milioane metri de țesături. 
Cantitatea de oțel elaborată a sporit 
de 1,9 ori, iar producția de mașini și 
utilaje — de 2,3 ori.

In toate ramurile economiei națio
nale producția diferitelor produse a 
crescut in ritmuri rapide; de ase
menea, au fost îndeplinite cu suc
ces sarcinile in domeniul construc
țiilor capitale, ceea ce a creat con
diții pentru consolidarea bazelor eco
nomiei socialiste independente.

In prezent, poporul coreean este 
preocupat de mobilizarea tuturor re
zervelor țării și iși consacră ener
gia, talentul și capacitatea sa înfăp
tuirii sarcinilor stabilite de cel de-al 
treilea plan septenal, ca și a sarci
nilor de perspectivă, care întruchi
pează exigențele construcției socia
liste la un nivel superior. Poporul 
nostru pășește într-o cadență vie in 
direcția atingerii unor obiective 
grandioase, și anume pentru

produce anual 100 de miliarde kilo- 
wați-oră energie electrică, a extrage 
120 milioane tone de cărbune, a fa
brica 1,7 milioane tone de metale 
neferoase, 1,5 miliarde metri de țe
sături, 11 milioane tone de produse 
de proveniență marină, 7,2 milioane 
tone de îngrășăminte minerale, 22 
milioane tone de ciment.De la ruine — la înaltel'e orizonturi actuale ! In aceste cuvinte, pro
nunțate cu mindrie, își găsesc expre
sia optimismul revoluționar înălță
tor, convingerea nestrămutată a po
porului coreean in luminoasa zi de 
miine, cind va păși neabătut pe ca
lea trasată de partid, cind, la fel ca 
și in 
leaptă 
re ea, 
ceastă 
strălucite.

Noul chip
al satelor

Graiul elocvent Reunificarea — visul înflăcărat

Ritmuri înalte de dezvol
tare anii care au trecut de la proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene, sporul mediu anual al producției globale industriale a fost de 16,7 la sută. în anul 1936 a fost îndeplinit cu succes al doilea plan septenal. Comparativ cu 1946, al doilea an. de după eliberarea tării, producția globală industrială a crescut de 474 ori, din care producția de mijloace de producție de de 535 ori, iar producția de bunuri larg consum — de 307 ori.

sporit la 89,9 la sută, iar electrificarea căilor ferate ale tării în etapa finală.în anul 1986, lungimea liniilor ferate a atins 8 523 multe secțiuni ale magistralelor feroviare s-au instalat linii pentru circulația trenurilor de tonaj greu, stații tehnice și statii de triaj dotate cu instalații moderne. A fost introdus sistemul de transport pe iti- nerarii exprese pentru marile întreprinderi industriale și regiunile cele mai importante.

a intrattotală a km. Pe

Dotare prin forțe proprii.Hamhîn, unul din orașele indus-La_________  «S ..______triale ale Coreei, se află Centrala constructoare de mașini Renson. Pină la eliberarea țării, aceasta era doar un atelier unde se confecționau piese de schimb nepretențioase. In 1986, cînd s-au împlinit 38 de ani de la proclamarea R.P.D. Coreene, colectivul de muncă al centralei a realizat cu forțe proprii o presă de 10 000 tone. Se poate spune că această centrală este etalonul care ilustrează la scară redusă nivelul de dezvoltare al iridustriei constructoare de mașini a Coreei. In 1986, țara iși acoperea 98 la sută din necesarul de utilaje pe seama producției proprii. Astăzi, construcția de mașini a Coreei produce mari cantități de hidrogeneratoare cu o capacitate de 125 000 kW, cazane cu o producție de 210 tone abur și alte puternice utilaje energetice, precum și autovehicule de mare capacitate, excavatoare, buldozere, perforatoare cu acțiune rapidă, instalații de separare a aerului pentru obținerea oxigenului, locomotive electrice, mașini- unelte de mare gabarit șl speciale pentru așchierea metalelor, componente moderne pentru instalații de automatizare, instalații electronice. Ea produce serii complete de utilaje necesare pentru noile uzine și fabricăIn plan date deri înzestrate cu mașini șl utilaje fabricate in țară.

Industria textilă — în plin progres înainte de eliberarea tării; în Coreea aproape că nu a existat o bază pentru industria textilă. Anual, unui locuitor îi reveneau doar 14 centimetri de țesături. După proclamarea R.P.D. Coreene. statul a construit numeroase fabrici textile, care se bazează pe materii prime autohtone. Ca rezultat al acestor măsuri, astăzi fiecărui locuitor îi revin anual 40 m de țesături.în orașul Suncihon, unul din centrele industriei chimice din țară, se desfășoară construcția centralei pentru producția de vinalon. cu o capacitate de 100 000 tone pe an. Finalizarea construcției acestei centrale, a cărei primă etapă va intra in funcțiune în acest an, va permite să se facă un nou pas în rezolvarea problemei îmbrăcămintei pentru populație.Prin construcția noilor fabrici textile și modernizarea celor existente, se vor asigura anual pină la 76 m țesături pe locuitor : această sarcină urmează să fie rezolvată pină în 1993, ultimul an al celui de-al treilea plan septenal.

al unui întreg popor

trecut, sub conducerea înțe- 
a Partidului Muncii din Co- 
el va transpune in viață a- 
linte, obținind noi succese

KIR SE GIC

Palatul culturii din Phenian
înflorirea multilaterală

a culturii nafionale

perioada celui de-al doilea septenal au fost construite sau in exploatare 17 785 întreprin- și secții industriale moderne.
Electrificarea rețelei fero

viare La încePutui anii°r ’60> R.P.D. Coreeană s-au fabricat primele tipuri de locomotive electrice. Aceasta a permis să se desfășoare o activitate intensă privind electrificarea rețelei feroviare a tării și, drept urmare, să fie extinse sistematic magistralele feroviare electrificate. Astăzi, tracțiunea electrică a

Pe verticală.In caPitala R P D- Coreene, Phenian, se înalță hotelul Riugen. cu 105 etaje; Construcția a- cestuia. începută acum un an. avansează în ritm alert. Clădirea iși dezvăluie de pe acum chipul si dimensiunile sale spectaculoase. Suprafața totală construită va fi de 310 000. mp, iar înălțimea clădirii va atinge 323,3 m. Forma arhitecturală amintește de o piramidă triunghiulară. Hotelul Riugen va fi cea mai Înaltă clădire din fier-beton și cel mai înalt edificiu hotelier. Presupunind că un nou-născut ar petrece cite o zi în fiecare din camerele hotelului, incepind cu primul număr de la parter și terminind cu ultimul număr de la etajul cel mai de sus. el ar atinge atunci virsta de 21 de arai.
AN SI GIN

„Al cui este pămîntul acesta și de 
ce nu se poate păși pe el a exclamat eu multă amărăciune studenta sud-coreeană Rim Su Ghen, la 27 iulie, la Panmunjon, localitate prin care trece linia militară de demarcație dintre cele două părți ale Coreei. Ea a participat la cel deral XIII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților ca delegat al Consiliului național al reprezentanților studenților („Ciondeheb"), care reunește un milion de studenți din Coreea de Sud. Prin cuvintele sale, Rim Su Ghen și-a exprimat indignarea față de cei ce o împiedică să se reîntoarcă la Seul, unde locuiesc părinții și colegii ei.In ziua aceea, drumul .ei era barat de americani, nechemații oaspeți de peste mări. Dar, la 15 august, ris- cindu-și viața, ea a trecut în sud, traversînd Panmunjonul. Deși demersurile sale au țintit un singur scop — să contribuie la cauza reunificării patriei —, cîrmuitorii sud-coreeni au arestat-o, acuzind-o de „complicitate cu comunismul" și de a fi acționat „in folosul dușmanului", supunînd-o la tot felul de persecuții. Coreenii, stăpînii Coreei, nu pot călători liber în patria lor : aceasta est.e realitatea actuală a Coreei, aceasta este tragedia poporului coreean, care de aproape o jumătate de veac trăiește sein-, dat.Coreea o unește poporul coreean, în curge sîngele acelorași strămoși unică națiune. Această națiune trăiește acum divizată, suferind de amărăciunea provocată de scindarea țării. Pentru oricine apare limpede că o asemenea situație nu este nici dreaptă, și nici firească.Și atunci, se pune întrebarea : din vina cui și din ce cauză Coreea continuă să fie dezmembrată ?Marele conducător, tovarășul Kim Ir Sen, arăta : Iată poziția noaa^ră : să făurim o Coree unică prin reunificarea țării, insă americanii recurg la strategia consolidării scindării și creării a „două Coree".Coreenii, atît cei din Nord, cît și din Sud, doresc din toată inima reunificarea patriei. Pornind de la aspirațiile naționale ale poporului nostru. de la nobila misiune față de cauza păcii, Partidul Muncii din Coreea și guvernul Republicii au făcut și fac tot ce le stă în putință pentru soluționarea problemei reunificării țării. Cele trei principii de reunifi- care a Coreei — independența, unificarea pașnică, marea consolidare națională — trasate de marele conducător, tovarășul Kim Ir Sen, și devenite piatra de temelie a Declarației Comune a Nordului și Sudului, propunerea făcută la cel de-al VI-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea referitoare la constituirea Republicii Confederale Democrate

este o unică tară, pe care un singur lanț muntos, iar venele căruia o

Koryo se bucură de un mare sprijin in interiorul și in afara țării, fiind considerate drept programul cel mai echitabil, calea cea mai realistă de soluționare a problemei ^unificării. Au fost făcute și propuneri raționale de întărire a păcii în Peninsula Coreeană și de creare a premiselor de reunificare pașnică, inițiate, de asemenea, de partidul nostru și de guvernul Republicii. La rîndul său, poporul din sudul Coreei iși exprimă totala adeziune la propunerea noastră de pace și reunificare a patriei și se pronunță în unanimitate împotriva imperialismului american, pentru o reunificare realizată de coreenii înșiși, prin crearea unei republici con- federale.în pofida dorinței arzătoare a întregului popor, din Nord și din Sud, problema reunificării patriei noastre nu a fost rezolvată încă din cauza imperialiștilor americani și a cercurilor conducătoare sud-coreene. S.U.A. încearcă să transforme pentru totdeauna Coreea de Sud într-o colonie americană, făcînd din ea un cap de pod. amplasînd în Coreea de Sud peste o mie de unități de arme nucleare și mijloace de transportare a focoaselor nucleare.Cercurile conducătoare sud-coreene, care navighează la remorca politicii a „două Coree", promovată de imperialiștii americani, cerșind în schimb de la patronii lor protecție pentru a-și prelungi zilele menținerii la putere, reprimă cu brutalitate forțele patriotice adepte ale reunificării țării. Ele au întrerupt dialogul Nord- Sud, realizat la diferite niveluri ; pe arena diplomatică, ele încearcă să creeze „două Coree". prin așa-zisa „recunoaștere încrucișată" și „intrarea lor simultană" în O.N.U. Toate aceste fapte dezvăluie adevărata natură a conducătorilor sud-coreeni. Dintotdeauna, Coreea a fost unită. In nici un caz ea nu trebuie să fie scindată. Unificarea Coreei este, de asemenea, necesară pentru menținerea păcii și a securității in Asia, cit și în întreaga lume. In prezent, întregul popor coreean, din Nord și din Sud, își propune ca obiectiv primordial de luptă în vederea reunificării patriei — cea mai sacră aspirație națională — retragerea din Coreea de Sud a trupelor americane, împreună cu armamentul lor nuclear.Fără îndoială, in calea reunificării se ridică destule obstacole. Dar năzuința națiunii noastre se va implini, mai curind sau mai tirziu, deoarece de realizarea ei își leagă destinul întreaga națiune. Beneficiind de sprijinul statornic al popoarelor țărilor socialiste, inclusiv al României, și al altor popoare atașate ideii de progres, poporul nostru va înfăptui cu siguranță reunificarea patriei.
HAN SI HEN

Poporul nostru a fost nevoit să înalțe edificiul invățămintului public pe un teren gol, pornind, cum se spune, de la zero. în anul eliberării, majoritatea absolută a populației era analfabetă ; în țară nu exista nici o instituție de invățămint superior. în întreaga tară existau doar circa 100 de intelectuali. Astăzi numărul lor se ridică la 1 350 000 ! Peste 5 000 000 de tineri sint cuprinși în cadrul invățămintului de toate gradele, de la școala elementară la universități. A fost introdus încă de mult invățămîntul mediu obligatoriu, iar în prezent se generalizează invățămîntul obligatoriu de 11 ani. în plină desfășurare se află procesul de intelectualizare a întregii societăți.în domeniul învățămîntului se a- plică politica partidului de intensificare a dotării școlilor din mijloacele statului și pe baza patronajului din partea organizațiilor obștești. Drept rezultat, baza tehnico-mate- rială a învățămîntului mediu și superior se consolidează necontenit. Numai în anul trecut și-au deschis porțile 18 noi institute staționare de invățămint superior și 5 in cadrul invățămintului fără frecventă, inclusiv institute tehnice și agrocoopera- tiste. Datorită tuturor acestor eforturi, în țara noastră, unde înainte de eliberare nu exista nici măcar o școală superioară. în prezent funcționează 226 institute de invățămint superior. în capitala tării. Phenian, funcționează Universitatea „Kim Ir Sen", Universitatea tehnică „Kim Ceak", Institutul pedagogic „Kim Hen Cijin", Institutul de medicină, precum și alte instituții de învăță- mîn-t superior, care pregătesc specialiști în asemenea domenii cum sînt construcțiile, industria ușoară, construcțiile de mașini, transportul feroviar, artele plastice, cultura fizică și sportul, comerțul etc. Instituții de invățămint superior de diferite profiluri există și în provincii. Paralel cu sistemul de invățămint staționar funcționează secții fără frecvență, care oferă fiecărui cetățean posibilitatea de a se instrui și a-și dezvolta capacitatea creatoare.De o atenție deosebită beneficiază ocrotirea sănătății populației. încă în 1986. in țara noastră numărul a- șezămintelor medicale, inclusiv cele profilactice, crescuse de 407 ori, comparativ cu perioada de dinainte de eliberare. A crescut substanțial numărul personalului sanitar, pretutindeni în țară s-au construit numeroase așezăminte sanitare. A fost introdus sistemul asistentei medicale gratuite, garanție temeinică a o- crotirii sănătății populației. în pre

zent. durata medie a vieții noastră depășește 74 de ani. Înseamnă o creștere cu 36 față de perioada de dinainte de eliberare.Sub flamura Republicii, literatura și arta din țara noastră au cunoscut o părut meni opere varaș strălucire în viață „ideile Ciuce" ale marelui conducător privind literatura și arta, conduce nemijlocit activitatea oamenilor de artă, orien- tind-o astfel incit aceștia să creeze lucrări de valoare pe tematica glorioaselor tradiții revoluționare ale partidului nostru.Succesele literaturii și artei noastre nu sînt întîmplătoare. Printre ele pot fi evocate asemenea opere cum sint romanul-epopee „Istorie nemuritoare", care înfățișează în impresionante imagini epice glorioasa istorie a activității revoluționare desfășurate de tovarășul Kim Ir Sen, filmele artistice „Steaua Coreei" și „Soarele națiunii", opera revoluționară „Vînzătoarea de flori", spectacolul revoluționar „Casa de rugăciuni Sonhvan", marile compoziții muzical-coregrafice „Cîntecul gloriei" și „Cîntecul fericirii", cu participarea a 5 000 de artiști, panorama artistică sub genericul „Cîntecul festivalului", realizată cu concursul a 70 000 de persoane la festivitățile de deschidere și închidere ale celui deal XIII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților, și numeroase alte creații literare și artistice.Vorbind despre înflorirea artelor în Coreea, nu se poate să nu menționăm arta plastică, a cărei faimă o constituie asemenea opere grandioase cum este „Monumentul «ideilor Ciuce»".O dezvoltare puternică au înregistrat cultura fizică și sportul de masă, pretutindeni în țară fiind organizate numeroase baze sportive cu dotare modernă. Mai cu ultimul timp, au fost

în tara ceea ce de ani
profundă transformare. A a- o numeroasă pleiadă de oa- de artă, sînt create minunate literar-artistice. Stimatul to- Kim Giăng II, transpunind cu

seamă în construite multe stadioane, inclusiv stadionul „Kim Ir Sen", cu 100 000 de locuri, și stadionul „1 Mai", cu 150 000 locuri, săli moderne pentru felurite discipline sportive, cum este aceea de pe strada Cihoncihun. și altele. Ele asigură un mare viitor culturii fizice și sportului în țara noastră. Astfel, sub conducerea ințeleaptă a partidului și conducătorului său, cultura noastră națională socialistă este în continuă înflorire.

în cei 41 de ani care au trecut de la proclamarea Republicii, înfățișarea satului, aspectul lui calitativ s-au modificat din temelii. înainte de eliberarea tării, în satul coreean domneau înapoierea și mizeria. Aproape toți țăranii erau analfabeți, trăiau in colibe de lut. Jalnic arăta și inventarul agricol — săpăliga, și atît. Transformarea satului a început abia in urma eliberării patriei. în 1946 a fos.t înfăptuită reforma agrară, iar in 1953 s-a încheiat cooperativizarea a- griculturii. Ajutorul tehnico-material acordat de stat așezărilor din mediul rural a sporit an de an. în decursul primi'or 5 ani de după incheierea cooperativizării, pentru dezvoltarea agriculturii și propășirea culturală a satului au fost alocate 15,8 la sută din totalul investițiilor de la bugjetul statului.Satul coreean a inregistrat o dezvoltare impetuoasă mai cu seamă după 1964. In acel an a fost dat publicității mărețul program de .edificare a satului socialist — Tezele a- grare. A fost desființat sistemul de impunere in natură. Țăranii trăiesc azi în locuințe confortabile, construite din mijloacele statului, beneficiind de înlesnirile învățămîntului și asistenței medicale gratuite, de concedii plătite, de pensii și asigurări sociale — cu alte Cuvinte, de toate facilitățile acordate de stat, fără a av.ea de ce să invidieze populația din orașe. în ultimii ani, pe baza fondurilor puse la dispoziție de stat, se construiesc numeroase blocuri de locuințe, se depun eforturi intense pentru introducerea in mediul rural a incălzirii centrale și cu gaze naturale. Ca urmare, condițiile de viață la sate s-au ameliorat substanțial, satul și-a schimbat înfățișarea, căpătind un aspect modern.Un ritm deosebit de intens cunoaște mecanizarea complexă a agriculturii; aproape toate lucrările agricole, incepind cu semănatul și terminind cu treieratul, se execută cu ajutorul mașinilor. A crescut cantitatea de îngrășăminte chimice alocate agriculturii. Un înalt nivel au atins și irigațiile. înainte de eliberare, in țară nu existau nici un fel de amenajări pentru irigații. Sub conducerea înțeleaptă a partidului, poporul coreean a construit sistemele de irigații Phennam, Ocijidon. Kian și numeroase altele, desăvirșind intr-un răstimp scurt amenajarea pentru irigații a întregii suprafețe arabile. în prezent, in Coreea există 1 700 de lacuri de acumulare, 4 700 de baraje, peste 25 000 de stații de pompare, 150 000 de instalații pentru utilizarea apelor freatice. A fost amenajat, de asemenea, complexul hidrotehnic de anvergură, Marea de Nord, In prezent.j lungimea totală a canajc- . lor magistrale de irigații depășește 400 000 de kilometri. Se poate spune că țara este acoperită cu o vastă rețea de amenajări pentru irigații. în ultimii ani se acționează intens pentru introducerea sistemelor de asper- siune pe întins.e suprafețe cu umiditate scăzută. Satele sint de mult electrificate. în fiecare an, agricultura primește 2,5 miliarde kWh energie electrică. A crescut substanțial producția de cereale.Oamenii muncii din satele coreene execută lucrările agricole la nivelul exigențelor agrotehnice „Ciuce", formulate de marele conducător, tovarășul Kim Ir Sen. Sint aplicate cele mai înaintate metode, Științific fundamentate, de cultivare a suprafețelor agricole, corespunzător condițiilor pedoclimatice ale țării, ceea ce asigură obținerea, an de an, a unor recolte mari și stabile.încă in anii celui de-al doilea plan septenal, R.P.D. Coreeană a realizat anual 10 milioane tone cereale — de 5 ori mal mult decit în 1946, primul an de după eliberarea țării. Un nivel înalt au atins recoltele de orez și de porumb. Pentru cel de-al treilea plan septenal, țăranii coreeni și-au asumat sarcina de a realiza o producție de 15 milioane tone cereale anual.Anul acesta lucrătorii ogoarelor, sprijinind din inimă chemarea partidului, s-au angajat activ în mișcarea pentru obținerea titlului de județ agricol fruntaș. încă de pe acum estimările privind recolta sînt bune.Satul coreean realizează necontenit noi și noi progrese.
TE MEN HO
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Noul bulevard Kvcnboc adaugă un plus de frumusețe imaginii moderne a capitalei Coreei populare
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc în mod sincer pentru mesajul de felicitare pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Congo.Folosesc această ocazie pentru a vă reafirma hotărirea de a acționa pentru dezvoltarea continuă a relațiilor dintre țările noastre în conformitate cu aspirațiile celor două popoare.Cu cea mai înaltă considerație militantă,
General de armată DENIS SASSOU NGUESSO

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii,

* Președintele Republicii Populare Congo

IN TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU 

Oamenii muncii din agricultură 
raportează încheierea recoltării 

unor culturi și obținerea 
de producții mari la hectar 

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR

Adunarea festivă din Capitală

LA PORUMB
IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mangalia — 28 000 kg 
la hectar

LA FLOAREA- 
SOARELUI

IN JUDEȚUL TIMIȘ
e întreprinderea Agricolă de 

Stat Becicherecul Mic — 6 120 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Periam — 6 085 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Movileni — 5 842 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gropnița — 5 685 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GORJ
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Tirgu Jiu — 5 300 kg la 
hectar

O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Scoarța — 5 230 kg Ia 
hectar

LA CARTOFI 
DE TOAMNĂ

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Rogova — 63 750 kg Ia 
hectar

® Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pătulc — 63 570 kg Ia 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Obirșla de Cîmp — 
63 510 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Oprișor — 62 353 kg la 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vînju Mare — 62110 
kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Salcia — 62 086 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Hotarele — 62 500 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mănești — 62 100 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL OLT
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Pleșoiu — 61 322 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Milogești — 61310 kg 
la hectar

ÎN JUDEȚUL IAȘI
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Bivolari — 61152 kg 
Ia hectar

ACTUALITATEA SPORTIVA
FOTBAL 0 După meciul de la Roskilde, dintre echipele Danemarcei și României (scor 2—2) din preliminariile campionatului european de juniori, antrenorul Gheorghe Stai- cu pregătește formația noastră pentru intilnirea cu puternica echipă a Spaniei, întilnire ce va avea loc în deplasare, la 4 octombrie 0 în lotul de tineret antrenat de Mircea Ră- dulescu, care la 10 octombrie va în- tîlni formația Danemarcei în preliminariile campionatului european pentru respectiva categorie de vîrstă, figurează mai mulți fotbaliști care vor avea drept de joc și în viitoarea echipă națională olimpică (jucători născuți la 1 august 1969 sau mai tineri) : Bogdan Bucur (Inter), Ion Fulga și Ovidlu Hanganu (Victoria), Ovidiu Maier (A.S.A. Tg. Mureș), Ion Plrvu și Selimesi Tibor (F.C.M. Brașov), Constantin Stănici (Sportul stud.) și Florin Răduclolu (Dlnamo București) 0 Rezultate din preliminariile turneului final al C.M. : Suedia — Anglia 0—0 (grupa 2); Aus

LA SFECLA 
DE ZAHĂR

IN JUDEȚUL GIURGIU
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Putineiu — 110 500 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Gheorghe Doja — 
91 530 kg la hectar

0 întreprinderea Agricolă de 
Stat Stelnica — 90 840 kg Ia 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Smirna — 88 570 kg
Ia hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI 
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Salcia — 86 640 kg la 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Oprișor — 86 530 kg la 
hectar

® Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cioroboreni — 86 500
kg Ia hectar

® .Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pristol — 83 460 kg la 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Girla Mare — 83 256 kg 
Ia hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Jiana — 82 504 kg Ia 
hectar

LA SOIA
ÎN SECTORUL AGRICOL 

ILFOV
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Chitila — 6 085 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mereni — 5 500 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Scînteia — 5 435 kg la 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Țăndărei — 5 370 kg la 
hectarîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, lucrătorii ogoarelor din unități agricole de stat și cooperatiste fruntașe raportează terminarea strîngerii unor culturi șl realizarea, de producții ridicate, superioare celor planificate.în această perioadă — se arată în telegrame — oamenii muncii din unitățile agricole amintite acționează cu fermitate și răspundere pentru eliberarea suprafețelor de resturile vegetale, executarea arăturilor și pregătirea terenului pentru insămințările de toamnă, recoltarea și livrarea legumelor și fructelor, strîngerea și depozitarea furajelor, pentru efectuarea celorlalte lucrări agricole de sezon.în încheierea telegramelor se exprimă angajamentul de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce le revin, în- timpinînd cu noi și semnificative fapte de muncă marele eveniment din viața partidului și poporului — cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, 

tria — U.R.S.S. 0—0 și Islanda — R.D.G. 0—3 (grupa 3) ; Finlanda — Țara Galilor 1—0 (grupa 4); Iugoslavia — Scoția 3—1 (grupa 5) ; Belgia — Portugalia 3—0 (grupa 7) 0 In meciuri amicale : la Amsterdam, Olanda — Danemarca 2—2 ; la Dublin, Irlanda — R.F.G. 1—1 9 în Italia (etapa a IlI-a) : Atalanta — Milan 0—1 ; Inter — Lecce 2—1 ; Cesena — Napoli 0—0 ; Juvpntus — Fiorentina 3—1 0 Orașul cehoslovac Pribram a găzduit meciul international amical de fotbal dintre selecționatele de tineret ale Cehoslovaciei și R. F. Germania, Partida s-a încheiat la egalitate : 1—1 (0—0).POLO. Turneul internațional de polo pe apă de la Sofia a fost ciș- tigat de echipa Steaua București, urmată de Ț.S.K.A. Septemvrisko Zna- me. Lokomotiv Sofia șl Khelias (R.F.G.). Rezultate din ultima zi a competiției : Steaua — Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname 10—3 (3—0, 2—1, 3—1, 2—1) ; Lokomotiv — Khelias 6—6.

Sosirea în Capitală 
a tovarășului Najibullah, 

secretar general al Comitetului Central al Partidului
Democratic al Poporului din Afganistan, 

președintele Republicii AfganistanLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, joi seara a sosit la București tovarășul Najibullah, secretar general al Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, președintele Republicii Afganistan, care efectuează o vizită în tara noastră.
Vizita delegației parlamentare din R. P. MongolăTovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, s-a întîlnit, joi, cu delegația parlamentară din Republica Populară Mongolă, condusă de Lodonghiin Rincin, președintele Marelui Hural Popular, care, la invitația M.A.N., efectuează o vizită în țara noastră.Cu acest prilej a fost subliniată evoluția pozitivă a relațiilor dintre România și Mongolia, evidențiin- du-se rolul hotărîtor al convorbirilor șl înțelegerilor la nivel înalt in dezvoltarea raporturilor de prietenie și cooperare dintre cele două țări, in interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii.A fost subliniată contribuția parlamentelor și parlamentarilor din cele două țări la mai buna cunoaștere și întărire a prieteniei dintre popoarele*
Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei, ambasadorul acestei țări la București, Milton Bezerra Cabral, a oferit, joi, o recepție.Au participat Ștefan Andrei, vice- prim-ministru al guvernului, mem

cinema
• Martori dispăruți — 17; 19. Fiul
stelelor — 0; 11; 13; 15: DOINA
(16 35 38)
• Maria și marea — 10; 12,30; 15; 17,
întilnire amînată — 19 : STUDIO
(59 53 (5)
• Flori de gheațâ : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O vară cu Mara : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; t9
• Artista, dolarii și ardelenii : AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Cucoana Chirița : DACIA (50 35 94)_  g. • jț • țg
• Secretul’ lui’ Nemesis : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Norocoasa: TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9: 11; 13; 15; 17: 190 Atenție, simbătâ filmăm!: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Unde este un „nofelet" 7 : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
« Nava Iui Yang : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13: 15; 17: 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17;

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 8 septembrie, ora 20 — 11 sep
tembrie, ora 20. In țară : Vremea se 
va încălzi treptat, iar cerul va fi va
riabil, cu înnorârl mai pronunțate în 
prima parte a intervalului in regiunile 
sud-estice șl sudice. Vor cădea ploi 
care vor avea și caracter de aversă, 
mai ales în prima parte a intervalului, 
pe alocuri, în sudul și sud-estul țării.

(Urmare din pag. I)dezvoltat un sistem complex de dependente și servituti care pune in pericol încercările unor state, ale unor popoare de a depăși stadiul de țări slab dezvoltate, marasmul in care se zbat sute de milioane de oameni. în acest context, numeroși oameni politici, o serie de economiști de prestigiu din diferite țări ale lumii au luat poziție fermă fată de strategiile spoliatoare ale finanțelor internaționale, atrăgînd intr-un fel sau altul atenția asupra pericolului unui dezastru global al economiei mondiale.Națiunea — In fapt libertatea șl independența națională — a exercitat de la începuturile ei o puternică înrîurire asupra mersului înainte al popoarelor, ea constituind în prezent și va constitui într-o perspectivă îndelungată cadrul adecvat pentru asigurarea progresului economic, social și cultural-științific. Analiza situației din lumea contemporană arată că alături de națiunile vechi, cu existență îndelungată, zeci de națiuni tinere sau în curs de formare depun eforturi stăruitoare pentru a învinge numeroase obstacole interne și mai ales externe — între acestea din urmă datoriile, externe, la care ne-am referit, ocupînd un loc foarte însemnat — pentru a ajunge la înflorirea deplină. Aceste țări dețin un rol din ce în ce mal important In viața internațională. într-adevăr, unul dintre fenomenele cele mai semnificative și mai spectaculoase din ultimele decenii constă tocmai In destrămarea sistemului colonial, a unor mari imperii bazate pe dominație și asuprire națională și apariția pe harta politică a lumii a numeroase noi state independente din punct de vedere politic. Independența reprezintă un principiu fundamental al vieții popoarelor stipulat in documentele internaționale, incepînd cu Carta Națiunilor Unite, respectarea sa fiind absolut necesară dezvoltării unor raporturi normale între toate țările. Aspirația legitimă a popoarelor, a națiunilor spre libertate și independență se lovește însă de obstacole, de tendințe de dominație, inclusiv de factură neoco- lonialistă din partea unor forte imperialiste, a societăților multi și transnaționale, asemenea tendințe

La sosire, pe aeroportul Otopenf, înaltul oaspete a fost întimpinat de tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., loan Totu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.

și țările noastre, la instaurarea unui climat de pace, securitate, înțelegere și cooperare în lume.A fost prezent Osoryn Ghenden, ambasadorul R. P. Mongole la București.
★Delegația Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole a depus, joi după-amiază, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★în aceeași zi, Biroul Marii Adunări Naționale a oferit un dineu In onoarea delegației Marelui Hural Popular al R.P. Mongole. (Agerpres)

bri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră. (Agerpres)
19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19 .
0 împăcarea : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 190 Un weekend neobișnuit : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala Ate
lier) : Act venețian — 18
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Integrale 
camerale". GEORG FRIEDRICH HAN
DEL. Șase sonate. Daniel Podlovschi
— vioară, Nicolae Licareț — orgă — 18 
0 Teatrul de operetă (13 63 48): silvia
— 18
Îi Teatrul Mic (14 70 81) : Maidanul cu 

ragoste — 18,30
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catlnca fată bătrînă — 18,30
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Bună 
seara, Boema ! — 19
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-Ali — 11

In celelalte regiuni ploile vor fi izola
te. Vintul va sufla slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 7 și 17 grade, iar cele ma
xime intre 17 și 27 grade. Pe alocuri, 
in regiunile vestice și centrale, precum 
și la mupțe se va produce ceață. In 
București : Vremea se va Încălzi trep
tat. Cerul va fi variabil, cu înnorărl 
mai accentuate la începutul intervalu
lui. Va ploua în prima parte a inter
valului, iar apoi se mențin condiții de 
ploaie trecătoare. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între 13 și 15 grade, iar cele 
maxime între 22 șl 25 grade.

fiind deosebit de pregnante în ceea ca privește independența economică. Menținerea unui număr însemnat de țări in stadiu de subdezvoltare cronică, inglodarea acestora in datorii externe considerabile, defavorizarea lor printr-un sistem comercial șl de transfer de tehnologii moderne discriminatoriu sint numai unele din aspectele care conduc la limitarea și știrbirea independenței economice și, implicit, a celei politice. „Avînd în vedere unele tendințe care se manifestă in prezent din partea unor state dezvoltate — spunea recent tovarășul Nicolae Ceaușescu — se impune a- doptarea unor poziții ferme, de respingere categorică a oricăror măsuri de constrîngere economică în raporturile dintre state, de condiționare a 
DEPLINA INDEPENDENTĂ
ECONOMICĂ Șl POLITICĂ

dezvoltării schimburilor comerciale și a cooperării economice in funcție de adoptarea unor schimbări in structura politică și economică a unor țări, de reprivatizarea sectorului public sau de introducerea unor așa- ztse mecanisme de „piață liberă" ș.a., care urmăresc, in fapt, menținerea neocolonialismului, a dominației și exploatării imperialiste".în ultima vreme pe plan mondial s-a dezvoltat sau s-a revitalizat literatura politologică prin care se promovează ideea așa-zisei perimări a națiunii, care, chipurile, ar fi devenit neadecvată, neincăpătoare pentru dezvoltarea economică și teh- nico-știintifică. Astfel, se verifică încă o dată adevărul că forțele ostile libertății popoarelor incep cel mai adesea prin a ataca independența economică. Aceste teorii privitoare la ineficacitatea cadrului național sint total infirmate de viață, care oferă numeroase exemple atît de națiuni mari, cît și de națiuni mici (ca întindere a teritoriului, ca număr al populației) care au ajuns

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria, joi a avut loc, în Capitală, o adunare festivă, organizată de Comitetul Municipal București al P.C.R.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit tovarășul Ion Sîrbu, secretar al C.C. al P.C.R. înfăptuirea actului revoluționar de la 9 Septembrie 1944, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar — a spus vorbitorul — a încununat lupta îndelungată a poporului bulgar pentru eliberare socială și națională, pentru libertate și independență, a deschis calea unor adinei transformări social-economice, a edificării noii orinduiri in Bulgaria. în decursul celor patru decenii și jumătate de la victoria revoluției, poporul bulgar a lichidat vechea orinduire de exploatare și asuprire, starea de înapoiere moștenită și a obținut realizări remarcabile in dezvoltarea industriei și agriculturii, a științei și culturii, în creșterea bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc, făurindu-și o economie nouă, socialistă. Marile succese cu care poporul bulgar întimpină cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției socialiste, tot ceea ce s-a realizat in această perioadă în Bulgaria socialistă, vecină și prietenă, sint rezultatul nemijlocit al eforturilor și muncii harnicului și talentatului popor bulgar, sub conducerea partidului său comunist, și constituie o contribuție de seamă la creșterea prestigiului socialismului în lume.Comuniștii, oamenii muncii din țara noastră, care cunosc și dau o înaltă apreciere activității creatoare desfășurate de poporul bulgar pentru dezvoltarea economico-socială multilaterală a patriei, îi adresează sincere felicitări pentru succesele obținute și îi urează noi și tot mai mari realizări în transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres și ale Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Bulgar, în întreaga operă de făurire a socialismului în Bulgaria.Evocind relațiile de strînsă colaborare dintre România și Bulgaria, vorbitorul a arătat că între poporul român și poporul bulgar s-au statornicit din cele mai vechi timpuri raporturi prietenești, bazate pe respect, prețuire reciprocă, solidaritate și intrajutorare. Cronica legăturilor tradiționale româno-bulgare, de bună vecinătate și înțelegere, de stimă și respect reciproc, este legată, prin fapte mărețe de lupta comună Împotriva asupritorilor străini, pentru libertate și o viață mai bună, pentru apărarea ființei naționale, pentru dezvoltare liberă și independentă.în continuare, evidențiind solidaritatea între forțele revoluționare și progresiste din cele două țări, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, vorbitorul a spus: în anii construcției socialiste raporturile româno-bulgare, cu adinei și vechi tradiții în istorie, au dobindit un conținut nou, superior, s-au îmbogățit și amplificat continuu, înte- meindu-se trainic pe principiile deplinei egalități .în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, colaborării reciproc avantajoase, stimei și respectului reciproc.Rolul hotărîtor în dezvoltarea relațiilor româno-bulgare l-a avut și îl au întilnirile și convorbirile rodnice dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Todor Jivkov, secretar general al Comitetului. Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, care au constituit, de fiecare dată, momente de importanță deosebită pentru aprofundarea și extinderea colaborării bilaterale, pe multiple planuri, pentru întărirea prieteniei dintre poporul român și poporul bulgar. în baza hotărîrilor
tv

19,00 Telejurnal
19,25 în dezbatere — Documentele pen

tru Congresul al XIV-lea al Parti

șl se mențin Ia un înalt nivel de dezvoltare economică și știlnțifică- tehnologică. Experiența dovedește că prin forme ale colaborării economice și tehnico-științiflce care, la rindul lor, au cunoscut o puternică dezvoltare și diversificare, fiecare economie națională mai mare sau mai mică are de adus o contribuție la promovarea progresului economic și tehnico-științific internațional. Evident, transformarea fermă a acestor premise în realitate presupune existenta unor raporturi echitabile, bazate pe egalitate deplină, pe avantajul reciproc, pe transformarea relațiilor economice internaționale într-un factor efectiv al impulsionării dezvoltării și progresului, întotdeauna șl cu deosebire în condițiile existenței unor parte

neri inegali din punct de vedere al nivelului tehnico-economic. Cu alte cuvinte, este necesară, așa cum a subliniat in repetate rînduri tara noastră, prin vocea autorizată a președintelui Nicolae Ceaușescu, o nouă ordine economică mondială.Adincirea interdependentelor economice internaționale ce se desfășoară in principal sub incidența revoluției științifico-tehnice din zilele noastre, cerința legică de participare activă la diviziunea internațională a muncii, la circuitul de valori materiale și spirituale, asocierile de diferite tipuri în cadrul unor forme integraționiste regionale — toate a- semenea forme de colaborare nu infirmă viabilitatea economiilor naționale, dimpotrivă, performantele a- cestei colaborări sint fundamental determinate de capacitatea națiunilor libere și independente de a contribui la sporirea fluxului de bunuri și servicii. Se pot da numeroase exemple de popoare care, trezite la o viată liberă, in condițiile independenței politice și economice, au rea

adoptate la nivel înalt și în spiritul prevederilor Tratatului de prietenie, colaborare "și asistență mutuală dintre România și Bulgaria, cooperarea și conlucrarea dintre partidele, țările și popoarele noastre au cunoscut, an de an. o dezvoltare importantă în toate domeniile. Relațiile dintre cele două țări socialiste vecine și prietene, colaborarea și cooperarea activă dintre ele, pe multiple planuri, servesc înaintării lor neabătute pe calea progresului economic și social, bunăstării și fericirii popoarelor lor. întăririi forțelor socialismului și păcii.Subliniind că anul acesta, la 23 August, poporul român a sărbătorit împlinirea a 45 de ani de la victoria revoluției xle eliberare socială și națională, anftfascistă și antiimpe- rialistă. vorbitorul a relevat că glorioasa aniversare din August a avut loc in atmosfera de puternică angajare, de intensă muncă creatoare în care întregul nostru popor, strîns unit in jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează pentru realizarea planurilor de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.După ce au fost înfățișate marile lzbînzi ale poporului român în anii construcției socialiste. îndeosebi în perioada de după Congresul al IX- lea al P.C.R.. care a marcat un moment de cotitură radicală în activitatea partidului, in întreaga operă de construcție socialistă din tara noastră, s-a relevat că, în prezent, întregul nostru partid și popor dezbat proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, forumul care va elabora strategia dezvoltării României în cincinalul viitor și în perspectivă, pînă in anii 2000—2010.Punind în evidentă principiile politicii externe a partidului și statului nostru de largă colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orîn- duire socială, vorbitorul a subliniat că Partidul Comunist Român, România socialistă au acționat și acționează cu consecventă pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste. pentru întărirea solidarității și unității acestora în lupta pentru edificarea noii orinduiri, pentru progres social și pace în lume. La baza relațiilor sale cu toate statele. România așază ferm deplina egalitate în drepturi, respectarea independentei și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, respectarea dreptului fiecărui popor de a-și alege liber calea dezvoltării economico-sociale, fără nici un amestec din afară.în același timp, partidul și statul nostru s-au pronunțat și se pronunță ferm pentru dezvoltarea unei largi colaborări în Balcani, pentru transformarea acestei regiuni intr-o zonă fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine.în spiritul tradițiilor sale internaționale. Partidul Comunist Român militează consecvent pentru dezvoltarea largă a relațiilor cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-demo- crate. cu mișcările de eliberare națională. antiimperialiste, cu toate
★Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria — Ziua națională a Republicii Populare Bulgaria — ambasadorul acestei țări la București, Țvetan Nikolov, a oferit, joi, un cocteil.Au participat tovarășii Emil Bobu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului. Cornel Pacoste, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-minis-
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lizat adevărate salturi istorice in dezvoltarea lor. Un asemenea exemplu il constituie, fără îndoială, și tara noastră, care a lichidat intr-un răstimp istoric scurt povara subdezvoltării. Așadar, este indiscutabil faptul că Ideea independenței reprezintă un factor important de respingere a încercărilor de știrbire, sub diferite forme, a dreptului popoarelor la viață liberă și demnă.Statele își exercită rolul de factor conducător in angajarea și consolidarea independentei economice naționale — ca suportul oel mai important al suveranității și independenței politice — prin strategii macroeconomice fundamentate pe criterii științifice și tinind seama de resursele și particularitățile fiecărei economii naționale, de cerințele inte

grării acesteia cu eficiență sporită în diviziunea internațională a muncii. Finalitatea strategiilor de politică macroeconomică socialistă — așa cum reiese cu claritate din documentele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului nostru — se caracterizează prin împletirea cît mai armonioasă a diferitelor sale componente, cu deosebire cea socială cu cea economică.Fată cu această opțiune fundamentală. în ultimii ani se remarcă un reviriment puternic al forțelor conservatoare, unele vădit reacționare, care, făcind apologia „pieței libere", ridică la rang de principiu suprem „nonintervenția" statului în desfășurarea activității social-economice. La o analiză mai atentă a realităților se constată că, indiferent de caracterul orinduirii sociale, statele Intervin prin metode diferite în activitatea social-economică. Evident că scopul și metodele folosite diferă de la un grup de state la altele și chiar de la un stat la altul în funcție de caracterul orinduirii 

forțele democratice, considerînd că, actionind unite, aceste forte, popoarele de pretutindeni pot determina schimbarea cursului evenimentelor. afirmarea unei politici noi. de pace, dezarmare și colaborare intre națiuni.în numele participanților la adunare. vorbitorul a adresat comuniștilor. întregului popor bulgar cele mai calde felicitări cu ocazia aniversării a 45 de ani de la victoria revoluției socialiste. împreună cu urarea de a obține, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar, noi și mari succese în înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială multilaterală a patriei. în opera de făurire a socialismului pe pămintul Bulgariei vecine și prietene.A luat apoi cuvîntul Țvetan Nikolov, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București, care s-a referit pe larg la însemnătatea actului revoluționar de la 9 septembrie 1944, la transformările profunde ce au avut loc de-a lungul anilor in Bulgaria, succesele obținute de poporul bulgar, sub conducerea partidului, în toate domeniile de activitate, în edificarea societății socialiste dezvoltate.Au_ fost înfățișate, totodată, preocupările actuale ale partidului și statului bulgar in direcția dezvoltării și modernizării industriei, agriculturii, a celorlalte sectoare de activitate, perfecționării continue a conducerii, înfloririi științei și culturii, ridicării nivelului de trai al întregului popor. în același timp, a fost prezentată politica externă de pace a Bulgariei, precum și contribuția. sa constructivă’la soluționarea marilor probleme ce confruntă omenirea.în continuare, evocind prietenia dintre popoarele noastre, care are tradiții istorice șl rădăcini adinei în timp, ambasadorul bulgar a spus : Noi vom păstra, pe veci, în memorie o adincă recunoștință și profundă stimă miilor de ostași români care, alături de ostașii ruși și bulgari, și-au jertfit viața la Plevna, Gri- vița și Smirdan. A fost subliniată, de asemenea, solidaritatea dintre comuniștii bulgari și români, arătîndu-se că aceasta a dobindit un conținut nou, tot mai bogat, în anii construcției socialiste.Relevînd colaborarea dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, care se dezvoltă și adincește necontenit, ambasadorul a subliniat rolul esențial al întîlniri- Jor și înțelegerilor dintre tovarășul Todor Jivkov și tovarășul Nicolae Ceaușescu.în încheiere, Țvetan Nikolov a exprimat satisfacția față de dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare bulgaro-române, precum și încrederea că acestea se vor adînci în continuare, în interesul celor două popoare vecine și prietene.La adunarea prilejuită de a 45-a aniversare a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria au participat membri al C.C. al P.C.R., membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai Comitetului Municipal București al P.C.R., ai unor organizații de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.Au luat parte membri ai Ambasadei Republicii Populare Bulgaria in țara noastră.
★tru al guvernului. Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,.președintele Marii Adunări Naționale, Ion Sîrbu. secretar al C.C. al P.C.R., Ioan Toma, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C.. miniștri, adjuncti de șefi de sectie la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor organizații de masă si obștești, ai unor instituții centrale, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați in tara noastră, alti membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
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sociale, de raportul real de forțe social-economice pe plan intern, de poziția _ tehnico-economică a economiei naționale în diviziunea internațională a muncii, în comerțul international, în relațiile financiar- bancare internaționale, de situația în ceea ce privește resursele materiale și umane, de tradițiile in domeniul formelor politice de guvernământ etc. în orice caz, „nonintervenția" statelor în viața social-economică nu există decît în imaginația unor autori, fiind folosită, de regulă, în scopuri propagandistice împotriva socialismului. Este adevărat că unele mutații în ceea ce privește formele și metodele de intervenție a statelor capitaliste in viața social-economică s-au produs in acest deceniu, ele reflectînd neputința economiilor capitaliste de a ieși din criză decît pe seama înăspririi exploatării oamenilor muncii și a păturilor mijlocii ale populației în propriile țări, precum șl a țărilor în curs de dezvoltare, a căror situație economică și socială s-a înrăutățit, în unele dintre aceste țări volumul produsului național brut pa locuitor fiind inferior celui existent în urmă cu 15—20 de ani.Strategiile macroeconomice cunosc și vor cunoaște in deceniile următoare, fără îndoială, mutații însemnate sub impactul factorilor economici, sociali, tehnico-științifici, culturali, ceea ce implică o studiere atentă a realităților, o elasticitate în gindirea polițico-economică, o judicioasă corelare a factorilor interni cu cei externi, a celor naționali cu- cei internaționali. Dar viabilitatea acestor mutații, privită prin prisma efectelor favorabile pentru toate tă- Tile lumii, a cerințelor progresului multilateral al tuturor popoarelor este condiționată în mod hotărîtor, după cum se argumentează în expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, în documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea, de respectarea independentei și suveranității națiunilor, de asigurarea pe această bază a egalității In drepturi a acestora, condiție esențială pentru progresul tuturor popoarelor lumii, pentru o colaborare economică multilaterală, constructivă și eficace.
Prof. dr. Alexandru PUIU



Conferința la nivel înalt a țărilor nealiniate
BELGRAD 7 (Agerpres). — C. Țintea transmite : Asigurarea păcii și securității internaționale, realizarea dezarmării, soluționarea problemelor economiei mondiale, lichidarea stărilor de conflict și tensiune au continuat să reprezinte teme prioritare — și în același timp mari direcții de acțiune pentru mișcarea de nealiniere — în discursurile rostite de la tribuna celei de-a IX-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate. de la Belgrad.Situația din Peninsula Coreeană s-a agravat, nu s-a îmbunătățit, a declarat premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene. Yăng Hiăng Muk, acuzînd Statele Unite că refuză să-și retragă trupele din sudul Coreei și condamnînd regimul de la Seul că subminează dialogul vizind reunificarea. Totodată, el a reafirmat poziția R.P.D.C. privind rezolvarea pe cale pașnică a acestei probleme, prin dialog și negocieri. Șeful delegației R.P.D.C. s-a pronunțat pentru menținerea caracterului independent și antiimperialist al mișcării de nealiniere, pentru intensificarea cooperării Sud-Sud. mai ales in domeniul agriculturii, si pentru promovarea dialogului 'Nord-Sud și edificarea unei noi ordini economice internaționale.Irakul a dorit și dorește realizarea unui acord de pace definitiv și cuprinzător cu Iranul pe baza Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate ca plan comun de pace — a declarat. in intervenția sa. șeful delegației irakiene, Taha Yassin Ramadan, prim viceprim-ministru. Pe de altă parte, el s-a referit la situația din Orientul Mijlociu, inslstînd asupra necesității retragerii forțelor israe- liene din teritoriile arabe ccupate.Susținînd ideea modernizării mișcării de nealiniere, vorbitorul a arătat că este necesar tă se manifeste o mai mare solidaritate între statele membre in relațiile lor economice și în negocierile cu statele industrializate.Relevind că pe continentul african Si în lume s-au înregistrat in ultimul timp o serie de elemente pozitive, Alejandro Evuna Owona, ministru de stat din Guineea Ecuatorială, a atras atenția că mai există rămășițe ale colonialismului pe glob, încercări de destabilizare a situației din unele țări nealiniate. Mișcarea de nealiniere trebuie să acționeze în anii viitori pentru realizarea unor obiective majore, și în primul rind dezarmarea completă si elaborarea unei strategii de depășire a stării de subdezvoltare.Acordînd cea mai mare parte a discursului său situației din Golf, ministrul iranian al afacerilor externe. Aii Akbar Velayati. a subliniat că mișcarea de nealiniere ar putea ajuta într-o măsură mai mare pe secretarul general al O.N.U. si Consiliul de Securitate la aplicarea de urgentă a Rezoluției 598 și la înfăptuirea păcii în regiune. El și-a manifestat încrederea în legătură cu șansele soluționării acestei crize.Referindu-se la situația din Liban, ministrul iranian , a apreciat că rezolvarea crizei din aceasta țară constă în retragerea forțelor israeliene de ocupație, creîndu-se, astfel, condiții pentru că actualul sistem politic din tară să corespundă dorinței mani majorități a poporului libanez.Președintele interimar al R. D. P. Laos, Phoumi Vongvichit. a evidențiat că imperativul vital al economiei mondiale este să se pună capăt sărăciei, pronunțîndu-se. în context, în sprijinul sesiunii speciale a O.N.U. consacrate revitalizării economiei țărilor în curs de dezvoltare, programată pentru 1990. Totodată, el a avertizat asupra pericolelor ce rezultă pentru pacea lumii din proiectul S.U.A. de militarizare a Cosmosului. denumit ..Inițiativa de Apărare Strategică".Președintele Algeriei. Chadli Bendjedid. după ce a evidențiat problemele care stau în fata mișcării de nealiniere, a acordat o deosebită a- tenție problematicii economice și a chemat mișcarea de nealiniere să includă printre prioritățile ei schimbarea ordinii economice internaționale. pentru ca aceasta să servească întregii lumi, și nu numai unei părți a acesteia. Președintele Bendjedid a subliniat că problema datoriilor constituie generatorul crizei actualei ordini internaționale și a apreciat că această problemă poate fi soluționată numai în mod global. întrucît toate încercările de pînă acum de a găsi soluții parțiale s-au soldat cu un eșec total.Vicepreședintele Republicii Panama, Carlos Ozores. a condamnat intenția S.U.A. de a nu respecta drepturile poporului panamez, de control asupra zonei Canalului Panama. El a criticat, de asemenea. încercările S.U.A. de a transforma Panama în- tr-un nou tip de colonie și și-a exprimat speranța că situația din America Centrală va fi soluționată fără intervenții din afară.Subliniind că o serie de probleme internaționale, cum ar fi continuarea existentei apartheidului în Africa de Sud. au rămas nerezolvate, ministrul de externe al Kenyei, Robert Ouko, a apreciat că mișcarea de nealiniere trebuie să-și intensifice demersurile în vederea soluționării acestora. El s-a pronunțat pentru utilizarea in scopul dezvoltării a sumelor risipite în prezent pentru armamente.Președintele R.P.D. Yemen, Abu Bakr Al-Attas, a lansat un apel la desființarea celor două blocuri militare majore existente pe plan mondial, la coexistența pașnică și la destindere. El a subliniat importanța convocării unei conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu și s-a pronunțat pentru crearea unei zone a păcii în această parte a lumii.Existenta unor focare de criză In Orientul Mijlociu reprezintă o amenințare pentru pacea în regiune și în întreaga lume, a declarat. Hassan Muhammad Makki, viceprim-ministru al R.A. Yemen, pronunțîndu-se pentru convocarea unei conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu, la care să participe, cu drepturi egale. O.E.P. El a salutat 

încetarea ostilităților dintre Iran și Irak și a evidențiat necesitatea realizării unei păci durabile prin negocieri intre cele două țări.Vicepreședintele Siriei. Abdel Halim Khaddam. a relevat că. pentru soluționarea problemei libaneze, este necesar să fie retrase forțele israeliene din sudul acestei țări și, totodată. să se aplice rezoluția adoptată de Conferința arabă la nivel înalt de la Casablanca, care constituie o bază realistă pentru rezolvarea acestei crize. El a insistat asupra necesității recunoașterii dreptului poporului palestinian la autodeterminare. cerînd. totodată, convocarea conferinței internaționale pentru Orientul Mijlociu, sub auspiciile O.N.U.Arătînd că se adincește decalajul dintre țările industrializate și cele în curs de dezvoltare, victime ale colonialismului, șeful delegației siriene a cerut ca statele bogate să acorde compensații țărilor pe care le-au exploatat.Cu toate că pe scena politică internațională au avut loc. în ultimul timp, schimbări rapide, a declarat președintele Indoneziei, Suharto, nu au fost realizate suficiente progrese in soluționarea conflictelor regionale. Referindu-se la Cambodgia, președintele indonezian s-a pronunțat pentru găsirea unor soluții pe calea negocierilor, printr-un acord cuprinzător, just și durabil. Abor- dind probleme privind economia mondială, el a avertizat că țările în curs de dezvoltare au de suferit de pe urma barierelor comerciale pro- tecționiste instituite de statele industrializate. iar piața materiilor prime continuă să fie afectată de consecințele unei îndelungate.' perioade de haos și de practicare a unor prețuri reduse.Moammer Al Kadhafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, a chemat la asigurarea unității mișcării de nealiniere și la desființarea bazelor militare de pe teritoriile țărilor nealiniate. Totodată, vorbitorul a evidențiat rolul foarte important jucat de mișcarea de nealiniere în lumea contemporană in realizarea păcii. Moammer Al Kadhafi s-a referit la o serie de aspecte ale situației din Orientul Mijlociu, exprimindu-și solidaritatea cu revolta populației palestiniene din teritoriile ocupate.Țările nealiniate trebuie să-și u- nească eforturile în vederea realizării unui obiectiv major, și anume dezarmarea generală — a declarat, în intervenția sa, regele Bhutanului, Jigme Singye Wangchuck. Subliniind necesitatea întăririi dialogului Nord- Sud. pentru a se preveni adincirea decalajului economic dintre statele industrializate și cele în curs de dezvoltare. vorbitorul a chemat țările dezvoltate să-și onoreze obligațiile în legătură cu problemele mediului ambiant. •De mai multe decenii, mișcarea de nealiniere cere țărilor industrializate să reconvertească în scopul bunăstării generale a omenirii sumele destinate înarmării, a spus șeful delegației Barbadosului, Ruth Barrow. Ea a evidențiat că eforturile actuale de realizare a destinderii pe plan internațional vor fi încununate de succes numai dacă fondurile risipite pentru armamente vor fi reorientate în scopuri constructive.Deși procesul de decolonizare a intrat în faza sa finală, mai există țări care nu și-au dobindit încă independenta. cum ar fi de pildă Namibia. a arătat ministrul de externe al Vanuatu, Donald Kalpokas. Mișcarea de nealiniere, a spus el, trebuie să acționeze în sprijinul desăvîrșirii procesului decolonizării și creării de state independente.In favoarea convocării unei conferințe internaționale în problema datoriilor, la care să participe toate părțile interesate, atît debitorii, cit și creditorii, și. în perspectivă, pentru crearea unei organizații internaționale pentru problemele datoriilor s-a pronunțat ministrul de externe al Jamaicăi. David Coore. De asemenea. el a evidențiat necesitatea intensificării cooperării Sud-Sud.Reducerea prețurilor la materiile prime, protecționismul. imensa datorie externă, scurgerea de capital — toate acestea sint evoluții care au dus la o situație foarte dificilă pentru țările în curs de dezvoltare, a spus ministrul de externe al Liberiei. Rudolf Johnson. El s-a referit, totodată, la degradarea mediului înconjurător ca urmare a jefuirii resurselor naturale si a stocării de deșeuri toxice in țările subdezvoltate și a chemat mișcarea de nealiniere să acționeze pentru a se pune capăt acestor tendințe negative.Agravarea problemelor economice ale Sudului a fost evidențiată de primul-ministru interimar al Swazi- landului. Obed Meanian Dlamini. El s-a referit la problemele tot mai dificile cu care este confruntată partea mai puțin dezvoltată a lumii. în special Africa, ale cărei țări sint profund afectate de manipularea preturilor materiilor prime, de situația monetară nefavorabilă existentă pe plan internațional și de povara datoriilor.Anii ’80 au constituit un deceniu pierdut pentru țările în curs de dezvoltare în ce privește progresul lor economic, a evidențiat ministrul de externe al Guyanei, Rashleigh Jack- son. El a relevat necesitatea intensificării cooperării economice globale și dintre țările în curs de dezvoltare, atrăgînd atenția că s-a creat o situație periculoasă prin faptul că multe țări în curs de dezvoltare ră- mîn în afara evoluțiilor mondiale.Ministrul de externe al Togo, Yaovi Adodo. a respins orice formă de dominație pe plan mondial și a chemat la creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în soluționarea problemelor cu care este confruntată umanitatea. Creșterea continuă a datoriilor țărilor în curs de dezvoltare și reducerea veniturilor^ obținute din exportul de materii prime au afectat în mare măsură țările africane în curs de dezvoltare, a spus Y. Adodo, 

pronunțîndu-se. totodată. în favoarea intensificării cooperării economice și tehnice pe plan internațional.Așteptăm ca întîlnirea de la Belgrad să permită mișcării de nealiniere să devină un puternic factor de pace și progres în lume, a spus primul-ministru al Nigerului, Mariane Oumaru.Președintele Consiliului Național Provizoriu de Apărare al Republicii Ghana, Jerry Rawlings, a apreciat că țările industrializate occidentale mențin intenționat actuala stare negativă pe plan economic internațional și le-a cerut să-și asume o parte din responsabilitățile pentru soluționarea dificultăților cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare. El a chemat, totodată, statele creditoare să participe, împreună cu cele debitoare, la ușurarea poverii datoriilor externe.Ahmed al Bashir, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției de Salvare Națională al Sudanului, s-a pronunțat, între altele, pentru rezolvarea crizei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare prin abordarea ei ca o criză adez- voltării și solvabilității financiare, manieră care ar respecta principiul responsabilității comune a creditorilor și debitorilor.Lipsa unor evoluții pozitive pe planul situației economice internaționale a fost menționată de președintele Consiliului de Miniștri al Etiopiei, Fikre-Selassie Wogderes. Situația va deveni tot mai dramatică dacă nu se va pune capăt actualelor tendințe, care reprezintă un pericol pentru pacea și securitatea mondială — a arătat el. subliniind necesitatea revitalizării dialogului Nord-Sud.Tăriile nealiniate trebuie să răspundă de o manieră originală, realistă și curajoasă la problemele cu care sint confruntate — a subliniat ministrul de externe din Singapore, Wong Kan Seng. In primul rind, statele nealiniate trebuie să evite conflictele dintre ele. a arătat vorbitorul. adăugind că acestea pot lua parte activă la dezbaterile pe plan internațional asupra unor probleme cum sint datoria externă, protecția mediului ambiant, traficul cu droguri ș.a.Ministrul afacerilor externe al Somaliei, Abdurrahman Barre, a adresat secretarului general al O.N.U. apelul de a face uz de drepturile și autoritatea sa pentru a asigura transpunerea în viață a spiritului și literei rezoluțiilor adoptate de forumul mondial. El s-a pronunțat, de asemenea, pentru creșterea rolului și eficientei mișcării de nealiniere în viața internațională. Prezența Israelului în teritoriile ocupate vorbitorul a apreciat-o ca pe unul dintre elementele-cheie ale destabilizării din Orientul Mijlociu.Sarcina principală a mișcării! de nealiniere, în viitor, este de a căuta să soluționeze conflictele regionale din lume, care continuă să fie provocate ca urmare a unor intervenții din afară — a arătat Pierre Bu- yoya, reprezentant al șefului statului burundez. El și-a exprimat încrederea în posibilitățile de înfăptuire a păcii în Oriental Mijlociu, Asia, Africa și. America Latină și, totodată, și-a manifestat sprijinul față de ideea convocării unei conferințe internaționale asupra datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare.
DIN LUMEA CAPITALULUI

STATELE UNITE: Intre perorațiile despre „șansele egale“ 
și realitatea flagrantelor discriminări fală de femei

în condițiile structurilor politice și sociale caracteristice societății bazate pe inechitate și exploatare, drepturile elementare a zeci și zeci de milioane de oameni sînt grav încălcate. In această lume, care se pretinde a fi a „șanselor egale", a „deplinei libertăți și egalități", una din categoriile sociale cele mai largi, femeile — jumătate din totalul populației —, este supusă unor severe discriminări.Rapoarte, anchete, studii ale unor organisme naționale și internaționale, statistici, chiar și incomplete, din surse guvernamentale, relatări ale presei aduc, mereu, noi și noi mărturii ale încălcării flagrante a drepturilor femeilor din țările capitaliste.Grupajul alăturat pune în evidentă cîteva aspecte ale problematicii femeilor din Statele Unite. Sînt pro

bleme discutate la scară națională, inclusiv tn Congresul S.U.A., deci bine cunoscute de opinia publică. Este paradoxal însă că, încercind să abată atenția de la asemenea realități flagrante, pretinșii apologeți americani ai drepturilor omului se arată deosebit de incisivi cînd se referă la așa-zisa problematică a drepturilor omului în alte țări, arogindu-și în mod abuziv rolul de a emite judecăți asupra situațiilor din aceste țări. Și aceasta o fac chiar reprezentanții unei țări care nici pină acum n-a semnat „Pactele drepturilor omului", document al O.N.U. supus dezbaterii încă din 1954, după cum n-a ratificat nici „Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei", adoptată de O.N.U. în urmă cu zece ani.
Dreptul la muncă - 

permanent și brutal 
încălcat

„Dezvoltarea unei țări, bunăstarea 
omenirii și cauza păcii cer partici
parea maximă a femeilor, in deplină 
egalitate cu bărbații, in toate dome
niile de activitate" — se arată în partea introductivă a amintitei Convenții asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei. Sînt cuvinte care au rămas înscrise pe hirtie, fără să fie traduse în viață în Statele Unite, unde, din cei 6,5 
milioane de șomeri, mai mult de ju
mătate sînt femei, deși ele reprezintă 
doar 42 la sută din forța de muncă 
activă.Datele publicate de sindicate indică însă cifre mult mai mari, datorită faptului că numeroase femei, deși nu au de lucru, nu se mai înscriu pe listele de șomaj deoarece și-au pierdut orice speranță de a găsi un loc de muncă. Totodată, femeile 
reprezintă cel mai mare procent 
(peste 80 la sută) din numărul „an- 
gajaților temporari", ceea ce presupune salarii mult reduse, lipsa asigurărilor sociale și de sănătate.
„Remunerație e#ală” 

- nici măcar pe hîrtieAlice Donahue, președinta Federației Cluburilor Feminine, declara că 
„prăpastia dintre salariile plătite 
bărbaților și cele plătite femeilor este

Republica Panama 
respinge orice amestec
străin în treburile sale 

interneCIUDAD DE PANAMA 7 (Agerpres). — Hotărîrea panamezilor este de a-și apăra integritatea teritorială a țării — a declarat președintele provizoriu al Republicii Panama, Francisco Rodriguez, transmite a- genția Prensa Latina. Primind, la Palatul prezidențial din capitala țării, delegația veteranilor nord- americani ai războiului din Vietnam, șeful statului panamez a subliniat că țara sa respinge categoric orice intervenție armată sau amestec străin în treburile sale interne.
In pregătirea unei 
conferințe de pace 

în SudanKHARTUM 7 (Agerpres). — Guvernul Sudanului a hotărît crearea unui Comitet mixt, din civili și militari, pentru a pregăti o conferință internă de pace privind zona de sud a tării — informează agenția China Nouă, citind postul de radio de stat sudanez „Omdurman". Comitetul, ce va fi condus de Mohamed Al-Amin Al-Khaldfa. membru al Consiliului Comandamentului Revoluției de Salvare Națională, va elabora. în perioada imediat următoare, o serie de proiecte de documente privind soluționarea problemelor Sudului țării și începerea unei noi runde de convorbiri cu „Armata Populară de Eliberare a Sudanului", adaugă sursa citată.
Japonia refuză 
cererile S.U.A.

privind efectuarea 
unor schimbări în economia 

niponăTOKIO 7 (Agerpres). — Ministrul de finanțe al Japoniei. Ryutaro Hashimoto, a respins ferm cererile S.U.A. privind efectuarea unor ample schimbări structurale în economia japoneză. La o conferință de presă, ținută la Tokio, el a arătat că asemenea cereri nu au nici o justificare. Referindu-se la runda de convorbiri economice nipono-ameri- cane recent încheiată, ministrul japonez a relevat că S.U.A. au cerut Japoniei să-și modifice substanțial sistemul de preturi și1 de comerț interior. Statele Unite au motivat că acesta ar constitui o „barieră structurală" în calea accesului produselor și firmelor americane pe piața niponă.
Denunțarea farsei 

electorale din R.S.A.JOHANNESBURG 7 (Agerpres). — în cursul unei conferințe de presă, Desmond Tutu, laureat al Premiului Nobel pentru pace, a denunțat violența care a dominat alegerile legislative de miercuri din Africa de Sud, condamnind practicile discriminatorii. de apartheid, promovate de autoritățile rasiste de la Pretoria — informează agențiile Efe și TAP.El a amintit acțiunile represive ale politiei regimului împotriva populației de culoare, comise chiar si în timpul alegerilor, precizind că numai într-o singură zi au fost ucise 23 de persoane. Victimele au fost împușcate în diferite cartiere mărginașe ale orașului Cape.

foarte mare". Un studiu publicat de Institutul american „Rand Corporation" arăta că femeile americane 
ciștigă, pentru aceeași muncă, cu 35 
la sută mai puțin decit bărbații. La rîndul său. Uniunea Națională a Sindicatelor evidenția că salariul unei femei cu studii superioare este, de

JUDICIAl RESTRAINT

„Ultima lovitură" dată proiectului „Equal Rights Amendment" (E.R.A.) care preconiza egalitatea în drepturi pentru femei

Rezultatele alegerilor parlamentare din OlandaHAGA 7 (Agerpres). — La Haga au fost date publicității rezultatele oficiale definitive ale alegerilor legislative anticipate, desfășurate miercuri, in Olanda, pentru- desemnarea celor 150 de locuri în Camera Deputaților.Potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne, din 150 de mandate, Partidul Apelul Creștin Democrat (C.D.A.) al primului-ministru, Ruud Lubbers, a obținut 54, ca și în precedenta cameră ; Partidul Muncii din Olanda (P.V.D.A.) deține 49 de mandate, cu trei mai puțin decit în camera dizolvată ; Partidului Popular pentru Libertate și Democrație (V.V.D.1 i-au revenit 22
Sub povara datoriei externe

Zeci de țări sărace - 
probleme

LONDRA 7 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in cadrul lucrărilor Con
ferinței Uniunii Interparlamentare 
de la Londra, la care participă in 
calitate de invitat onorific, directo
rul general al Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimentație ți 
Agricultură (F.A.O.), Edouard Saou- 
ma, a arătat că 64 de țări sărace 
din lume sint confruntate cu grave 
probleme alimentare și există ris-

Manifestații în favoarea democrației 
în Coreea de SudAmple manifestații de protest ale studenților și reprezentanților diverselor categorii ale populației împotriva politicii represive a autorităților din Coreea de Sud s-au desfășurat la Seul și în alte orașe sud-coreene — informează agențiile China Nouă și Kyodo. Mari forțe de poliție au intervenit cu deosebită brutalitate, ca, de pildă, la Univer

Demonstrație în Salvador în sprijinul desfășurării de tratative pentru încetarea războiului civil din țară, pentru măsuri în spiritul echității sociale

regulă, egal cu cel al unu! bărbat care nu a absolvit decît 1—3 clase din învățămîntul mediu.
Ca urmare a acestor practici dis

criminatorii, în seifurile marilor trus
turi intră anual, in mod suplimentar, 
profituri de peste 60 miliarde dolari !Față de femei discriminarea ope- 

mandate (față de 27), iar Partidului Democrații ’66 — 12 mandate (față de 9). Celelalte locuri in camera inferioară au revenit unor formațiuni politice mai mici și observatorii politici remarcă faptul că unui partid de extrema dreaptă, deși a obținut, doar 0,9 la sută din voturi, i-a revenit 1 loc in parlament.Participarea la vot a fost de 80,1 la sută, față de 85,5 la sută la alegerile din 1986.Partidele fostei coaliții guvernamentale — C.D.A. și V.V.D. —, deși au pierdut 5 mandate, dețin în continuare majoritatea — 76 din /ele 150 de mandate în camera inferioară a parlamentului olandez, informează agenția Efe.

• confruntate cu grave 
alimentare

cui ca situația si se înrăutățească 
în continuare.

Edouard Saouma a apreciat că nu 
se poate vorbi de o soluționare a 
problemei alimentare in țările in 
curs de dezvoltare ațît timp cit a- 
cestea suportă povara unei uriașe 
datorii externe, a cărei rambursa
re le privează de fondurile nece
sare dezvoltării agriculturii și pro
ducției de alimente.

sitatea Națională din Seul, pentru a-i dispersa pe cei aproape 3 000 de studenți, reuniți la un miting în favoarea democrației. între manifes- tanți și poliție s-au produs ciocniri violente.Se cere eliberarea celor arestați pentru a fi venit în contact cu personalități din cealaltă parte a țării — din Nord.

rează, bineînțeles, și la pensionare : pensiile femeilor sînt cu 45—55 la sută inferioare celor obținute de uăr- bați. De aceea, chiar și datele oficiale menționează că „62 Ia sută dintre! săracii America sint femei".In ceea ce privește ponderea femeilor în funcții economice de răspundere, aceasta este foarte redusă în S.U.A. — doar 0,2 la sută, în timp ce proporția femeilor în rîndul inginerilor americani este de 1/45.
Cetățeni 

de „categoria a doua”Discriminările la adresa femeii în viața social-politică constituie o realitate pe care nu o pot infirma puținele cazuri de femei care ocupă posturi în guvern. în Congres sau in diverse organisme politice americane. Realitatea este că, în imensa lor majoritate, femeile continuă să fie supuse discriminărilor și inegalităților, deosebit de dramatică fiind si
tuația celor din rîndul populației de 
culoare.Unui mare număr de femei le sint negate șl drepturile politice. Este a- devărat, în Constituție se prevede dreptul la vot pentru toți cetățenii. Dar sint legi în statele americane care lipsesc chiar și de acest drept numeroase femei pe motiv că „nu au domiciliu stabil" (în rîndul persoanelor lipsite de locuință din S.U.A. 63 la sută sînt femei) sau ..nu știu să scrie și să citească" (dintre cei peste 2,5 milioane de analfabeți din S.U.A. peste 81 la sută sint femei). Așa se explică faptul că in 
Congresul S.U.A. procentul femeilor 
reprezintă doar 4,6 la sută !

O nouă acțiune pentru 
egalitatea în drepturi 

cu bărbații„Femeile americane fac o nouă în
cercare de a obține drepturi egale cu 
bărbații" : astfel a fost calificată, de unele ziare din S.U.A,, acțiunea a două membre ale Camerei Reprezentanților — Patricia Schroeder și Olympia Snowe, aparținînd partidului democrat — de a supune dezba-
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TRANSMIT:VICEPREȘEDINTELE SIRIEI.[ Abdel Halim Khaddam, a conferit I cu ministrul iranian de externe, _Ali Akbar Velayati, aflat în vizită• în capitală si«iană. Au fost abor- I date situația din regiune și aspecte ale relațiilor bilaterale.PRIMUL-MINISTRU AL JAPO- I I NIEI. Toshiki Kaifu, și-a încheiat 1 vizita efectuată în Mexic — infor- [ mează agenția Prensa Latina. In I | cursul convorbirilor cu președintele • țării-gazdă. Carlos Salinas de Gor-■ tari, au fost abordate problema da- I toriei externe, cooperarea financia- I I ră și schimburile comerciale.CONVORBIRI LA MADRID. Președintele guvernului spaniol. Felipe Gonzalez, a avut convorbiri cu președintele Argentinei, Carlos Menem, care a efectuat o scurtă vizită la Madrid. Au fost abordate o serie de aspecte ale dezvoltării relațiilor și cooperării bilaterale, viitorul relațiilor diplomatice argentiniano-britanice. ai căror reprezentanți se vor reuni in luna octombrie. Ia Madrid, precum și diferite probleme internaționale de interes comun.VIZITA. Președintele Egiptului. Hosni Mubarak, urmează să înceapă o vizită oficială de mai multe zile in Algeria. în cadrul convorbirilor cu președintele Algeriei, Chadli Bendjedid, vor fi a- bordate aspecte privind relațiile bilaterale, căile de extindere a a- cestora în diverse domenii, precum și situația din palestiniană și interes comun. Liban, problema alte subiecte deLa Lima se perioada 11—13 vor oc-REUNIUNE, desfășura, in tombrie, lucrările unei reuniuni la I nivel înalt a țărilor latino-ameri- cane ce compun „Grupul celor opt" (Grupul de la Contadora și Grupul de Sprijin) — informează. agenția Prensa Latina. Cu acest? prilej, urmează să fie analizate problemele majore ale Americii I Latine, precum și aspecte privind | comerțul internațional.I OPERAȚIUNI ANTIDROG. Po-I liția portugheză a efectuat o vastă 1 acțiune antidrog la Lisabona,
I reușind să captureze circa 200 kg I de cocaină și să dezmembreze o I rețea internațională de traficanți de droguri. După cum relevă agen- iI ția ANSA, au fost operate zece | I arestări.| URAGAN. Coasta de est a Sta- j I telor Unite ale Americii este pu- 1 1 ternic afectată de uraganul „Ga- brielle". Vintul atinge viteze de II peste 200 kilometri pe oră. Dacă I • uraganul va continua să se deplaseze pe actuala lui direcție, el va |
I ajunge vineri in Florida, unde va provoca mari pagube, estimează 1 meteorologii americani. „Gabrielle"> este cel mai puternic uragan din I I acest sezon. •COMISIA DE STAT însărcinată II cu investigarea cauzelor prăbușirii, [ l la 3 septembrie, a unui avion„IL-62", aparținînd companiei , ■ „Cubana de Aviacion", precizează,I intr-un raport preliminar, că acei- 1 dentul s-a produs in condiții me-
Iteorologice nefavorabile. în acei- I dent și-au pierdut viața 114 pa- I sageri (dintre care 112 cetățeni italieni), 11 membri ai echipajului, precum și aproximativ 45 de persoane din zona locuită asupra căreia s-a prăbușit avionul.

terii Congresului american un proiect de lege intitulat „Economic 
Equity Act — 1989“ (E.E.A.), princare se urmărește să se asigure egalitatea deplină a femeilor cu bărbații. „E.E.A. — ’89. a declarat Patricia Schroeder, urmărește să promoveze echitatea față de femei la angajare, pensionare, asigurarea sanitară a familiilor lor și îngrijirea adecvată a copiilor".Proiectul de lege respectiv este sprijinit, deocamdată, doar de 81 din oei 535 membri ai Congresului Ș.U.A. In afara sediului Capitoliului însă, această acțiune se bucură de aprobare din partea a milioane și milioane de femei americane, care sînt zilnic victime ale politicii discriminatorii in toate domeniile de activitate — salarizare, angajare, educație, alegerea unei profesii etc.

Manevre ce nu pot 
ascunde adevărulDupă cum se arată în presa americană, acțiunea nu este prima de acest gen a femeilor din S.U.A. Bătălia lor pentru drepturi egale cu bărbații a început încă în anii ’20. Mai recent, în 1972, s-a propus introducerea unui amendament la Constituția americană, intitulat „Equal Rights Amend

ment" (E.R.A.), care prevedea egalitatea deplină in drepturi a femeilor cu bărbații. Pentru ca „E.R.A." să Intre în vigoare, era nevoie ca, tn- tr-un anumit interval de timp, acest amendament să întrunească adeziunea a trei pătrimi din statele federale. Dar, datorită diferitelor manevre și subterfugii la care au recurs adversarii emancipării femeilor, „Equal Rights Amendment" a fost respins.Femeile americane nu s-au descurajat și au reluat bătălia pe plan legislativ. Așa a apărut „Economic Equity Act — 1989". Proiectul„E.E.A." cuprinde 26 diferite acte normative, în domenii ca angajarea Ia muncă, securitatea economică, grija față de persoanele care depind de titularul unui post, îngrijirea sănătății etc. Și, in timp ce bătălia în jurul „E.E.A." continuă nu numai în practică, dar și pe plan legal, pe plan juridic discriminarea față de femei continuă să fie în S.U.A. un fant real, un adevăr dureros pe care nimeni nu-1 poate nega.Caricatura de mai sus, publicată Ia timpul respectiv de ziarul „New York Times". înfățișează „ultima lovitură" dată proiectului „Equal Rights Amendment" (E.R.A.), care prevedea egalitatea în drepturi pentru femei șl care nu a putut întruni adeziunea necesară a . trei pătrimi din . statele federale.
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