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

TOATE SARCINILE ECONOMICE REALIZATE EXEMPLAR!
PRODUCȚIA PENTRU EXPORT 
-LA ÎNALT NIVEL CALITATIV!Colectivele de oameni ai muncii din energii sporite pentru realizarea planului la toți indicatorii, și îndeosebi a producției de export și a exportului, la înalt nivel calitativ, problemă centrală pentru toate unitățile economice, in acest scop — așa cum s-a subliniat și la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — este necesar să se ia toate măsurile pentru executarea și livrarea întregului fond de marfă stabilit, in condițiile de calitate și la termenele prevăzute in contractele cu partenerii externi. Potrivit legii și în conformitate cu principiile democrației muncitorești-revolutionare, ale autoconducerii și autogestiunii, fiecare întreprindere poartă deplina răspundere pentru încheierea contractelor, atît pentru producția destinată exportului, cît și pentru cea destinată consumului intern. De aceea, pretutindeni trebuie să se acționeze cu maximă operativitate și eficiență, astfel ca întreaga producție a lunii octombrie să fie contractată pînă la 20 septembrie urmînd ca în continuare să funcționeze reguTa ca pina cel tirziu la 20-25 ale fiecărei luni să se asigure realizarea și livrarea producției de export a lunii respective.Publicăm in cele ce urmează respondenții „Scînteii".

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe tovarășul Ladislav Adamec,

președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

® Mobilizat de îndemnurile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a intîmpina marele eveniment politic din viața poporului nostru, Congresul al XIV-lea al partidului, cu noi și semnificative fapte de muncă, puternicul colectiv de la întreprinderea de Rulmenți din Birlad acționează zi de zi tot mai bine organizat, obțînind remarcabile rezultata productive.„Stimulați de realizările de pînă acum, ne spune inginerul Constantin Foarfecă, președintele consiliului oamenilor muncii, de luminoasele perspective de dezvoltare economico- socială prefigurate în proiectul Pro- gramului-Directivă și Tezele pentru 

MARILOR RĂSPUNDERI PENTRU
RECOLTA ACESTUI AN,

PENTRU RECOLTA VIITOARE
Pe primul plan al preocupărilor
• In cel mai scurt timp să se încheie strîngerea 

și livrarea la fondul de stat a recoltei de f!oarea-soa- 
relui și a soiei spre a se evita cu desăvîrșire pierderile 
de boabe prin scuturare

• Pentru ca ritmul recoltării porumbului să fie 
mult intensificat, este absolut necesar ca Ia cules să 
fie concentrate principalele forțe mecanice și manuale 
din agricultură

9 In tonte unitățile cultivatoare trebuie respectate 
graficele de recoltare și livrare a sfeclei de zahăr, 
astfel încît să se asigure funcționarea la întreaga 
capacitate a fabricilor producătoare

• Cartofii au fost adunați pe mari suprafețe, dar 
în multe Județe există decalaje între cantitățile recol
tate și cele livrate, decalaje ce pot fi lichidate prin 
asigurarea mai bună a transportului

• La strîngerea culturilor de toamna și eliberarea 
de resturi vegetale a terenurilor să fie acordată 
prioritate suprafețelor prevăzute a fi însămînțate în 
această toamnă cu grîu și orz

© Prin organizarea mai bună a muncii la încăr
carea și descărcarea produselor, prin folosirea judi
cioasă a capacităților de transport, tot ce se recoltează 
în cursul unei zile să ajungă pînă seara în depozite

• Arăturile și celelalte lucrări de pregătire a 
terenului pentru semănat să fie mult grăbite, manifes- 
tîndu-se maximă răspundere pentru calitate

• Semințele necesare în campania agricolă de 
toamnă trebuie asigurate în întregime în fiecare uni
tate agricolă, astfel încît. Ia termenul stabilit, să se 
treacă din plin Ia semănat

IN PAGINA A III-A : relatări din ju
dețele Teleorman, Ialomița și Prahova.

întreaga țară acționează cu

cîteva din știrile transmise ieri de co- 
marele forum al comuniștilor români din noiembrie, muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii noastre, cea mai mare unitate producătoare și exportatoare de „bijuterii de oțel" din țară, acordă o atenție prioritară sporirii și mai accentuate a productivității muncii, înnoirii continue a nomenclatorului de fabricație și îndeplinirii ritmice, înainte de termen, a producției pentru export. Lucrind cu multă dăruire și răspundere revoluționară, colectivul muncitoresc birlădean a asimilat pînă acum 180 de noi tipuri de rulmenți și a ridicat și mai mult calitatea și fiabilitatea produselor, ceea ce i-a permis ca, în perioada care a trecut din acest an, să livreze suplimentar parteneri-

alelor din aproape 80 de țări lumii rulmenți la nivel tehnic mondial in valoare de 24 milioane lei, depășindu-și sarcinile pe ambele relații.

sicomunistă.săptăminl, întreprin-

contractuale In acest fel. el și-a creat premisele ca. intensificîn- du-și în continuare eforturile, să realizeze planul anual Ia acest important indicator pină la Congresul al. XIV-lea al partidului. Este modul concret, exemplar în care colectivul nostru răspunde chemării conducerii superioare de partid și de stat și de a-și exprima totala adeziune la propunerea ca, la apropiatul, forum, al comuniștilor români, în funcția supremă de secretar general al partidului să fie reales cel mai iubit și stimat fiu al națiunii, strălucitul nostru conducător. tovarășul Nicolae Ceaușescu, văzind in aceasta garanția sigură a înfăptuirii grandioaselor programe de dezvoltare și ridicare a României pe cele mai înalte culmi de progres civilizație socialistă și 
(Petru Necula).• La începutul acestei de pe linia de montaj a derii de Echipament Hidraulic Rîm- nicu Vilcea a ieșit primul lot de cilindri hidraulici cu ,diametrul de 150 mm, care funcționează la presiuni pină la 210 bari. Acest nou produs— intens' solicitat pe piața externă— a fost conceput și proiectat de specialei întreprinderii și asimilat în timp^record în secțiile de fabricație. Este cel de-al 14-lea produs introdus în producția de serie în acest an. De remarcat, de altfel, că în această întreprindere întregul ciclu de Ia concepție la producția de serie a unui nou produs este astfel organizat și urmărit incit să nu depășească patru luni — timp de asimilare competitiv pe plan mondial, în asemenea condiții au fost realizate și alte echipamente noi, cum sint cilindrii grei cu deschidere pînă la 8 metri, acumulatorii pneumo- hidraulici de presiuni înalte și cilindrii hidraulici destinați construcției de utilaje miniere și mașini agricole, care in prezent fac obiectul unor contracte .de export, bucurindu-se de unanime aprecieri pe piața externă. Preocupările colectivului pentru înnoirea .și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor s-au materializat in depășirea sarcinilor la export pe opt lupi ale anului cu 41,6 milioane lei, creîndu-se premise ca, potrivit angajamentului asumat în intîmpinarea marelui forum al comuniștilor români, planul anual la export să fie îndeplinit cu două luni mai devreme. (Ion Stanciu).• Intens preocupat de îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor la export, colectivul întreprinderii de Tractoare și Mașini Agricole din Craiova, în paralel cu modernizarea tehnologiilor de fabricație, acordă cea mai mare atenție onorării la înalt nivel calitativ a obligațiilor asumate față de partenerii externi. „Prin organizarea unor linii tehnologice și sectoare de fabricație specializate pentru producția de export, aplicarea consecventă a măsurilor din programul de modernizare și creștere a productivității muncii, am reușit să livrăm partenerilor de peste hotare, în avans față de termenele contractuale la zi, aproape 140 tractoare multifuncționale TIH-

ți-445 cu încărcător hidraulic — a nut să precizeze inginerul Ion Angliei, directorul întreprinderii. Totodată, am realizat, peste prevederi, la export, piese de schimb și echipamente hidraulice in valoare de peste 7 milioane lei. în cinstea Congresului al XIV-lea al partidului, colectivul nostru s-a angajat ca in cursul lunii, septembrie să finalizeze cu aproape trei luni mai devreme producția de tractoare contractată pe întregul an 1989“. (Nicolae Băbălâu).• „O piață se ciștigă foarte greu, dar se poate pierde ușor", a ținut să precizeze ing. Emilian Bărbat, directorul întreprinderii de Sticlărie „Vitrometan" din Mediaș, în discuția avută pe tema preocupărilor colectivului unității pentru sporirea exportului și afirmarea tot mai pregnantă a produselor fabricate aici pe piața internațională. „Numai prin- tr-un efort cu totul deosebit pe planul modernizării, al realizării unor produse estetice și funcționale, al innoirii permanente a fabricației, pentru a satisface cererile partenerilor, putem menține și consolida prestigiul mărcii fabricii" — continuă interlocutorul. Iată și citeva date edificatoare : întreaga producție de sticlărie de menaj suflată la țeavă este exportată ; peste 70 Ia sută din producția exportată este sculptată ; produsele sint exportate către 39 de firme din 16 țări ; in ultimii doi ani, pe Ungă partenerii tradiționali, au mai fost stabilite contracte cu alte 10 firme de pe diferite piețe ; in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, volumul exportului a crescut de 7,5 ori. (Ion 
Onuc Nemeș).-- .A-*'’5--.' *® Cu cele 14 secții ale sale — din Sighișoara, Sovata. Luduș, Săr- mașu — și cu platforma de bază din Tîrgu Mureș. întreprinderea de Prelucrare a Lemnului „23 August" este și în acest an una din unitățile cu cea mai mare pohdere a producției pentru export din industria mobilei. O dată cu creșterea solicitărilor Ia export, volumul producției de mobilă a sporit continuu, unitatea realizind azi mobilier in peste 1 500 tipodimensiuni. între care sufragerii, dormitoare, holuri, biblioteci, camere de tineret, mobilier pentru copii și altele, solicitate de peste 40 de firme din R.F. Germania, Olanda. U.R.S.S., Franța. Anglia, Italia. Austria. Elveția. S.U.A. și. mai nou. din Japonia.Semnificativ este și faptul că sporirea exportului s-a realizat în condițiile valorificării superioare a masei lemnoase, ale reducerii permanente a cheltuielilor de fabricație și ridicării permanente a nivelului calitativ și de competitivitate al produselor. Ca urmare a acestor eforturi s-a ciștigat un important avans în realizarea planului la export, care, așa cum ni s-a precizat, va fi amplificat in perioada următoare, astfel incit pînă la Congresul al XIV-lea al partidului planul să 'fie integral îndeplinit. (Gheorghe Giur
giu).® Din secția expediție a Combinatului de Celuloză și Hîrtie Călărași au fost livrate in aceste zile primele loturi de produse la export din planul celei de-a doua decade a lunii septembrie. Inginerul Romeo Cărăbaș, care supraveghează și controlează modul în care se efectuează aceste livrări din secția de care răspunde, ne spune: „Trimitem loturile de față în avans față de grafic Ia solicitarea unor parteneri din R.F.G., Egipt și Anglia, acordînd cea mai mare atenție atît calității produselor. cît și. modului în care acestea sînt ambalate șl livrate". (Mihail 
Dumitrescu).

■Tovarășul Nicolae Ceaușescu,, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe tovarășul Ladislav Adamec, membru al Prezidiului C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, care a efectuat o vizită oficială de prietenie in țara noastră.La primire a participat tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului.Cu acest prilej, . tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise. din partea tovarășului Milos Jakes, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, și tovarășului Gustav Husak, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, a întregului Prezidiu al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, un călduros salut.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis tovarășilor Milos Jakes și Gustav Husak, conducerii Partidului Comunist din Cehoslovacia salutul său, al condu
ÎN TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură raportează 
încheierea recoltării unor culturi 

și obținerea de producții mari la hectar 
IN PAGINA A V-A

TÎRGU MURES:
9

File de cronică nouăVizitatorul de azi al orașului Tîrgu Mureș poate fi, pe bună dreptate, mirat că această localitate își păstrează denumirea de „tirg". Noțiunea aceasta nu are vreo acoperire în înfățișarea așezării de la apa Mureșului. Te în- țîmpină un oraș cu puternice platforme industriale ; ca arhitectură, pe de altă parte, aparține aproape în întregime acestui sfîrșit de secol XX, aparține, deci, evului nostru socialist. Dar despre vechi și nou în arhitectura Tîrgu Mureșului ne va vorbi, la timpul potrivit, un om avizat. Deocamdată, noi ne purtăm pașii prin centrul orașului — uriaș dreptunghi flancat de clădiri amintitoare aln vechimii acestei urbe. Aici, în această zonă, mai mult de- cît in altă parte a orașului. te poți îndrepta cu gindul la paginile vechii cronici a Tîrgu Mureșului, pagini păstrînd mărturii 

cerii partidului nostru, impreună cu cele mai bune urări.în timpul întrevederii, desfășurată intr-o atmosferă caldă, tovărășeasca, au fost evocate, cu satisfacție, bunele relații de prietenie și colaborare statornicite între partidele, țările și popoarele noastre, care, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, cunosc o continuă dezvoltare. Apreciindu-se că nivelul de dezvoltare economică a celor două țări asigură condiții pentru intensificarea schimburilor economice, teh- nico-științifice, culturale și în alte domenii, a fost exprimată dorința de a se face totul pentru amplificarea raporturilor româno-ceho- slovace, astfel incit acestea să se afirme ca exemplu de raporturi trainice între țări socialiste prietene, care își unesc eforturile și conlucrează activ pentru edificarea noii orînduiri, pentru cauza socialismului și păcii în lume.Schimbul de vederi în probleme actuale ale situației politice internaționale a pus în evidență necesitatea întreprinderii unor acțiuni ferme din partea tuturor statelor, a forțelor progresiste de pretutindeni 

despre focarul mișcării iluministe transilvane, reprezentată de Gheorghe Șincai, Petru Maior, mărturii despre activitatea de început a lui Avram Ian- cu, Al. Papiu Ilarian și alți canceliști români, maghiari și sași. Venind înspre timpurile acestui secol XX. Tîrgu Mureș se înscrie ca localitate cu oarecare activitate meșteșugărească, prezentînd în nomenclatorul lui de produse cam următoarele : var, țigle, cărămizi, încălțăminte, țesături din bumbac și... ceva sticlărie. Bilanț anual, prin 1950 : valoarea producției industriale — 456 milioane lei; Nici cit a comunei Ungheni-Mureș de azi ! După 1950, pînă în 1965, Tirgu Mureș cunoaște o înviorare a peisajului industrial — ajunge să realizeze o producție industrială în valoare de circa 2 miliarde lei. în ultimul pătrar de veac însă, ora

șul, ca urmare a înțeleptei politici de amplasare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, beneficiază de un volum de investiții însu- mind 30,3 miliarde lei. Tîrgu Mureș înscrie, in acest răstimp, realizări spectaculoase.Tot ce s-a înfăptuit în acești ani și pe acest meleag este legat nemijlocit de numele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de fapta și gîndirea sa de conducător încercat al întregii națiuni pe calea progresului și a bunăstării. Să reținem, bunăoară, cîteva date foarte importante legate de cele mai mari ctitorii apărute la Tirgu Mureș în „Epoca Nicolae Ceaușescu" : Combinatul Chimic „Azomu- reș“ — 22 iunie 1966 ; atunci, la „Azomureș" au fost puse în funcțiune primele patru instalații. Au

pentru soluționarea gravelor și complexelor probleme ce confruntă omenirea, pentru instaurarea in Europa și in lume a unui climat de destindere. securitate, încredere și colaborare pașnică.în timpul convorbirilor s-a constatat că partidele și țările noastre au aceleași poziții în construcția socialismului,. precum și în principalele probleme ale vieții politice mondiale, fapt ce creează o bună bază pentru intensificarea colaborării româno- cehoslovace, atît pe plan bilateral, cit și pe arena internațională, in lupta pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare. ■ în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru instaurarea unui climat de pace și largă colaborare intre toate •națiunile lumii.La primire au participat, de asemenea, tovarășii Ion Dincă, membru ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- tru al guvernului român, și Bohumil Urban, prim-vicepreședinte al Guvernului Federal al R.S. Cehoslovace.Au fost prezenți ambasadorul României la Praga, George Ho- moșteân. și ambasadorul Cehoslovaciei la București, Jan Papp.

apărut, treptat, încă 12 instalații, intrate în funcțiune la datele : 12 august 1966, 13 octombrie 1973., 29 septembrie 1975, 4 octombrie 1976, 12 septembrie1983... La aceste date, tovarășul Nicolae Ceaușescu, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au făcut vizite de lucru la „Azomureș". Dezvoltările succesive ale combinatului sint, așadar, în relație directă cu aceste vizite, sînt materializarea indicațiilor date de înalțil oaspeți, sînt jaloane ale consecventei politici de dezvoltare armonioasă și eficientă a tuturor zonelor României, politică de valorificare superioară a tuturor resurselor materiale și umane ale țării. în acești ani de intensă înnoire a orașului au apărut fabrici noi, iar cele vechi au fost regrupate în întreprinderi pu-
(Continuare ia pag. a IV-a)
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PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ, 

TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA
Organele de conducere colectivă — în cazul de față este vorba de 

consiliul oamenilor muncii, organismul prin intermediul căruia își 
găsește, in intervalul dintre adunările generale ale oamenilor mun
cii, continuitate în viața întreprinderilor democratismul economic — 
sînt investite cu multiple răspunderi, ce cuprind practic întregul evan
tai al muncii și vieții colectivului. Intre toate aceste răspunderi ma
jore se detașează, in prim planul preocupărilor, datoria de a asigura 
folosirea cu maximă eficiență a tuturor factorilor de producție de care dispune întreprinderea — expresie concretă a preocupării pentru cit 
mai buna gospodărire a fondurilor fixe, resurselor materiale și finan
ciaro încredințate de societate spre administrare. In această sferă se 
evidențiază, mai pregnant ca oriunde, însăși calitatea actului de con
ducere. Deci, prin această prismă, cum sînt conduse unitățile in care 
vă desfășurați activitatea ?

Sub incidența acestei întrebări s-a aflat dezbaterea organizată în 
municipiul Rîmnicu Vîlcea, cu sprijinul Consiliului municipal de 
control muncitoresc al activității economico-sociale, la care au parti
cipat membri ai consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de Echipament Hidraulic, Combinatul de Prelucrare a Lemnului, întreprinderea de Piele și încălțăminte „Vîlceana", întreprinderea de Textile Nețesute și Uzina Electrică Govora.Ion Udrescu, președintele Consiliului municipal de control muncitoresc al activității economico-sociale : Cred că este util pentru discuția de față să pornim de la adevărul că actuala legislație care reglementează activitatea organelor de conducere colectivă, respectiv Legea nr. 5 din 1978 cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat, precum și la funcționarea acestora pe baza autocon- ducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare. lege îmbunătățită în anul 1982, asigură consiliilor oamenilor muncii largi atribuții în organizarea, coordonarea și perfecționarea producției. în gospodărirea eficientă a părții din avuția națională încredințată de societate spre administrare. Aceste organisme ale democrației muncitorești-revoluțio- nare au posibilitatea să se exprime și să ia măsuri, practic. în absolut toate aspectele activității productive și economico-financiare. Deci, prin întreaga lor activitate, consiliile oamenilor muncii determină în mod hotărîtor nivelul rezultatelor obținute în producție. îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. Viața a dovedit că actualul cadru organizatoric. profund democratic, pe care îl avem corespunde întru totul exigențelor etapei în care se află națiunea noastră, sarcinilor ce îi stau in față. Problema de fond nu este deci modificarea lui structurală, ci doar perfecționarea activității organismelor care il alcătuiesc — în speță consiliile oamenilor muncii — acțiune înțeleasă ca o necesitate permanentă, de zi cu zi.Coriolan Cremene, prim-vicepre- ședinte al consiliului oamenilor muncii de la Întreprinderea „Vîl- ceana“ : Sînt convins. intemein-

du-mă pe o îndelungată experiență, că tot ceea ce se poate realiza temeinic și la timpul oportun într-o întreprindere se poate face numai sprijinindu-te pe forțele colectivului, colectiv înțeles în totalitatea componenței sale. Fac această precizare pentru că nu o dată am avut surpriza să găsim, noi cei din consiliul oamenilor muncii, soluții și sprijin în soluționarea problemelor tocmai acolo undenu ne gîndisem inițial. De aceea, sînt un adept neclintit al antrenării tuturor oamenilor muncii la viața întreprinderii. Este o practică de acum consacrată în unitatea noastră, care dă rezultate dintre cele mai bune. Să mă explic. De cițiva ani încoace problema „fierbinte“ a activității noastre este creația. De ea depindea și depinde ridicarea nivelului calitativ al producției noastre și. de aici, ieșirea pe piața externă. N-a fost și nu este o treabă deloc ușoară. Desigur, amănuntele privitoare la modul în care am rezolvat în ultimii ani această problemă nu interesează în discuția de față. Important este doar faptul că din 1986 pînă azi volumul producției destinate exportului s-a triplat. Am făcut acest salt important în condițiile realizării prin autodotare a u- nui mare volum de utilaje și dispozitive de mică mecanizare, care ne-au permis să sporim productivitatea muncii și calitatea execuției, să punem la punct numeroase tehnologii noi, moderne. Procedura de comunicare cu colectivul este cît se poate de simplă : problemele discu
tate in consiliul oamenilor muncii 
sînt transmise, prin intermediul co
misiei tehnice, in secțiile de fabrica- 

■ție, unde fiecare om al muncii este 
chemat să spună ce trebuie făcut și 

cum trebuie făcut într-o chestiune sau 
alta. Acceptăm orice păreri, orice soluții, pe care apoi le întoarcem, cum se spune, pe toate fețele, în consiliul oamenilor muncii, pentru a le alege pe cele ce se dovedesc viabile, de certă eficientă. Așa am a- juns in numai cițiva ani să ieșim masiv pe piața externă. In cadrul acestei strînse colaborări cu colectivele din secțiile de fabricație s-au găsit soluții și pentru valorificarea, aproape integrală, a pieselor mici care rezultă la croire. Astăzi. 6—7 la sută din producția-marfă a întreprinderii este acoperită cu produse realizate din material recuperat.Ion Pătrășcoiu. președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de Echipamente Hidraulice : în angrenajul conducerii colective, al autoconduceril muncitorești. participarea reprezintă articulația vitală care pune în mișcare întregul sistem democratic. îi dă autoritate și forță, stabilitate si eficiență. Orice ignorare a acestui aspect de fond este de natură să de- 

Cadru larg democratic există

CUM ISI INDEPUNESC ATRIBUȚIILE
ORGANELE AUTOCONDUCER» MUNCITOREȘTI

vitalizeze această uriașă realizare a societății noastre care este democrația economică. In unitatea in care activez există o preocupare neslăbită pentru a tine permanent în priză atenția colectivului asupra celor mai fierbinți probleme ale producției, so- licitîndu-i participarea, toate împrejurările blemele pe care Ie Numai așa a fost daptăm producția, nici un șoc, la noile norme de consumuri prevăzute pentru anumite materiale speciale. Acum lucrăm, de exemplu, cu consumuri de bronz mai mici cu aproape 35 la sută ; de asemenea, am reușit să eliminăm total consumul de aluminiu din fa-

în absolut și în. toate pro- ridică producția, posibil să ne a- din mers, fără

In toate sectoarele se va urmări ridicarea pe un plan calitativ 
superior a autoconducerii muncitorești, sporind rolul adunărilor gene
rale și consiliilor oamenilor muncii în asigurarea bunului mers al 
activității economico-sociale.

(Din proiectul Programului-Directivă al Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român)unor repere și subansamble. 
desfășurarea continuă a dia- 
dintre consiliul oamenilor 
și secțiile de fabricație a
și inițiativa ca fiecare 
să gîndească și să reali- 

efectiv un anumit produs din 
prime

bricația 
Tot din 
logului 
muncii 
izvorit 
maistru 
zeze 
materii prime recuperate. Anul trecut, acțiunea a avut un caracter experimental. Anul acesta deja s-a stabilit un barem minim de 100 mii lei.Ion Nicolaescu. președintele consiliului oamenilor muncii de la Combinatul de Prelucrare a Lemnului : Experiența noastră dovedește că un 

mare rol în stimularea participării, în antrenarea gîndirii și acțiunii colectivelor de muncă il au comisiile pe probleme, prevăzute prin lege. La noi în întreprindere aceste comisii, compuse din 7—15 oameni, cuprind obligatoriu cite un reprezentant din fiecare secție și compartiment de activitate, antrenînd, după nevoie, și alți specialiști. în funcție de hotărîrile adoptate în consiliul oamenilor muncii, o comi
sie sau alta se deplasează în secții, 
unde făde studii, discută cu oamenii, 
își confruntă opiniile, definitivează 
soluții ce urmează să fie adoptate. La sfîrșitul trimestrului întîi din a- cest an s-au analizat, bunăoară, o seamă de soluții prevăzute in progra

mul de organizare șl modernizare, înainte de a fi puse în aplicare, comisia de specialitate s-a deplasat în fabricile de mobilă, scaune și placaj pentru a discuta cu specialiștii și muncitorii de aici măsurile preconizate.Preda Marin, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de Textile Netesute : In unitatea pe care o reprezint la dezbaterea de față, nici o analiză nu are loc numai cu membrii consiliului oamenilor muncii sau doar cu cei care au participat la realizarea anumitor studii. S-a consacrat practica consul
tării unui cerc cit mai larg cu puțin- 

ți, practic a tuturor factorilor care 
dețin responsabilități in domeniul res
pectiv. Precizez că ne preocupă de
opotrivă numărul celor consultați, 
pe care îl dorim cît mai mare, pre
cum și calitatea lor profesională, de 
specialiști în materie. Or, din acest 
punct de vedere ne străduim să nu 
rămină nimeni în afara treburilor 
întreprinderii. O asemenea largă conlucrare s-a realizat, bunăoară, cînd am analizat folosirea capacităților de producție în atelierul pregătire mecanico-chimică — verigă- cheie în unitatea noastră — unde se ridicau, la un moment dat. destule probleme, care puneau sub semnul întrebării realizarea întregului plan sortimental. Reunind toate forțele

modernizări, perfecționări, ne-a permis să ne apropiem de producția nominală pro- După ce am depășit proble
întreprinderii s-a reușit ca, lntr-un timp record, să fie operate numeroase ceea ce sensibil iectată.ma organizării secției de destrămare, pe agenda de lucru a consiliului oamenilor muncii a fost pusă problema calității materiei prime, pentru a „normaliza" consumul de ace la secția formare văl, unde era prelucrată destrămătura. Dacă nu ne preocupa această problemă riscam, din cauza consumului exagerat de ace. să devină nerentabilă întreaga producție. S-a evitat o asemenea situație tocmai pentru că nu s-a pierdut vre
mea in discuții, ci s-a acționat 
prompt, la fata locului, cu aportul 
de idei și inițiativă al tuturor celor 
în măsură să pună umărul la sus
ținerea cauzei întreprinderii — asi
gurarea realizării planului in con
diții de eficiență. Așa am ajuns ca în ultimii trei ani să realizăm, lună de lună, toți indicatorii cantitativi și de eficiență ai planului.Ion Pătrășcoiu : O pirghie de an
trenare a colectivului la soluționarea 
problemelor producției o reprezintă și organizațiile de masă și obștești 
din întreprindere, al căror rol tre
buie să se manifeste la înălțimea 
misiunii cu care au fost investite. în acest scop, membrii consiliului oamenilor muncii repartizați pe secții și compartimente participă sistematic la adunările grupelor sindicale, ale grupelor Organizației democrației șl unității socialiste, ale celorlalte organizații de masă, unde dezbat hotărîrile luate în consiliul oamenilor muncii și modalitățile de rezolvare. De mare folos in antrenarea 
întregului colectiv la actul condu
cerii este și modul de popularizare 
a hotărîrilor adoptate in consiliul oa
menilor muncii. In orice caz, popularizarea hotărîrilor trebuie să fie promptă și făcută cu o grafică adecvată. expresivă, care să capteze atenția. După ce am făcut publică ho- tărîrea de a reduc» consumul de aluminiu la agregatele de ungere, de pildă, hotărîre pe care am expus-o in patru puncte de mare afluență ale

Întreprinderii, oamenii au venit, din proprie inițiativă, cu soluții radicale, pentru înlocuirea totală a acestui material, soluții din mers, 1iții pe care le-am preluat , fără să mai așteptăm o nouă întîlnire în plenul consiliului oamenilor muncii.
Ioan ERHAN 
Ion STANCIU

OPINII DESPRINSE 
DIN DEZBATERI :

• Tot ce se poate 
realiza temeinic și la 
timpul oportun într-o în
treprindere se poate face 
numai sprijinindu-te pe 
forțele colectivului, în 
totalitatea componenței 
sale.

® în angrenajul con
ducerii colective, al auto- 
conducerii muncitorești, 
participarea reprezintă 
articulația vitală care 
pune în mișcare întregul 
sistem democratic, îl dă 
autoritate și forță, stabili
tate și eficiență.
• Popularizarea hotă- 

rîriior consiliului oameni
lor muncii trebuie să fie 
promptă șl făcută cu o 
grafică adecvată, expre
sivă, care să capteze 
atenția
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Desfacerile de mărfuri cu amănuntul vor ajunge 
334-342 MILIARDE LEI, față de 318 MILIARDE LEI 
sfîrșitul actualului cincinal

la 
la

O contribuție importantă la ridicarea nivelului de trai o 
are sporirea volumului și diversității serviciilor. Prestările 
de servicii pentru populație vor crește în cincinalul vi
itor într-un ritm mediu anual de 
gîndu-se în 1995 la un volum 
96-105 MILIARDE LEI

10-12 LA SUTA, ajun- 
anual de prestații de

prestările de serviciiAtît desfacerile de mărfuri, cît și
sînt corelate cu creșterea retribuției medii reale — cu 
5-8 LA SUTĂ în viitorul cincinal, aj'ungîndu-se în 1995 
la un nivel al retribuției medii reale de 3 500—3 600 LEI 
LUNAR

Un pas decisiv înspre rezolvarea definitivă a problemei 
locuințelor îl asigură construirea a încă 700 000 APAR
TAMENTE din fondurile statului

Va crește ponderea cheltuielilor social-culturale finan
țate de la bugetul de stat de la 12 436 LEI pe o familie 
în 1985 la 15 500 - 16 000 LEI in 1995.
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In centrul activității organelor și organizațiilor de 
partid, a tuturor instituțiilor ideologice și cultural- 
educative trebuie să stea permanent modelarea fizio
nomiei omului nou, înaintat, animat de un profund spi
rit patriotic, devotat trup și suflet cauzei nobile a so
cialismului și comunismului, făuririi celei mai drepte și 
mai umane societăți la care au visat spiritele avan
sate, revoluționare de pretutindeni, idealurilor progre
sului, socialismului și păcii în întreaga lume.

(Din Tezele pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român)Socialismul, ca nouă și superioară orînduire socială în istoria omenirii, exprimă și, totodată, se fundamentează pe principiile umanismului revoluționar. întreaga istorie a partidului nostru a fost și este istoria realizării practice, efective a cerințelor umanismului, mai întîi ca luptă politică pentru instaurarea orîndui- rii socialiste care să ofere împlinirii personalității umane cadrul optim de realizare, apoi ca activitate constructivă, inovatoare, de dezvoltare și cuprindere mereu mai amplă, de exprimare mereu mai profundă, în activitatea practică și modul de gindire, a intereselor majore ale insului și colectivității. Dimensiune esențială a formării și dezvoltării conștiinței socialiste, umanismul revoluționar este, în același timp, temeiul valoric la care se raportează întreaga operă constructivă desfășurată sub conducerea partidului. Realizarea principiilor umanismului autentic devine, astfel, o sarcină socială globală, activitatea po- litico-ideologieă. de formare a conștiinței socialiste, de modelare a omului nou, integrîndu-se necesar procesului de făurire a noii orîn- duiri.în acest proces complex. Congresul al IX-lea al partidului constituie un reper esențial pentru fundamentarea și transpunerea în viață a principiilor umanismului revoluționar. Depășind, în mod conștient, stadiul unor orientări adesea subiective și arbitrare,- caracterizate prin abordarea abstract-globală a problemelor economico-sociale și național- culturale, impunerea- „modelului unic" de dezvoltare, ruptura dintre teorie și practică etc., Congresul din 1965 a reprezentat și un moment de cotitură în concepția cu privire la formarea omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, în procesul revoluționar de făurire a socialismului cu poporul și pentru popor. Inițiind vastul proces de înnoire so- ci.al-politică, Congresul al IX-lea al partidului. prin contribuția determinantă a tovarășuluiNicolae Ceaușescu, a deschis, totodată, perspectivele împlinirii umane tuturor membrilor societății noastre. Edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate este menită — cum se argumentează în Tezele pentru cel de-al XlV-lea Congres — să realizeze condițiile materiale și spirituale necesare dezvoltării multilaterale a personalității umane. Omul, este scopul suprem al politicii partidului nostru și, în acest sens. Tezele subliniază : „Socialismul își propune să asigure toate condițiile care să dea omului sentimentul deplin al demnității și libertății". Concepția umanismului revoluționar, strategia formării o- mului nou. elaborate și transpuse consecvent în viață de partid, de secretarul său general, au în vedere că omul societății socialiste trebuie să fie stăpin pe cele mai înalte cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane, să se caracterizeze prin înalte virtuți politice și morale, prin

pasiune pentru muncă și creație, prin îndrăzneală și gindire în acțiune, prin fermitate în promovarea noului în întreaga viață socială, prin angajarea în lupta pentru dreptate și adevăr, pentru înfăptuirea principiilor eticii și echității socialiste. Punînd în lumină forța transformatoare a acestui proces revoluționar de înaltă noblețe umanistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a afirmat cu pregnanță : „Umanismul nou al societății noastre, care pune pe primul plan omul, are în vedere tocmai creșterea răspunderii pentru viitorul patriei, pentru socialism, pentru comunism, pentru ca omul să fie intr-adevăr un participant ac

lidaritatea interumană necesară oricărei colectivități. Este un merit de seamă al partidului nostru, al secretarului său general de a fl. dezvoltat în mod creator tezele socialismului științific cu privire la umanismul noli orinduiri, generalizing teoretic cerințele obiective ale practicii revoluționare. „Umanismul revoluționar, sublinia în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu, concepe afirmarea și dezvoltarea plenară a personalității umane nu izolat, cl In cadrul ansamblului societății, promovtnd principiul rational și generos potrivit căruia fericirea personală nu se poate realiza încâlcind dreptul la fericire al altora.

cu părți. sociale a oamenilor muncii la constituirea fondului de dezvoltare economică a unităților au condus la socializarea nemijlocită a raporturilor de proprietate și la făurirea și întărirea continuă a relațiilor de colaborare și întrajutorare, opuse individualismului și concurenței burgheze ; c) dezvoltarea și perfecționarea relațiilor de repartiție au determinat eliminarea posibilităților de arbitrar și subiectivism, prin punerea pe de o parte in corelație nemijlocită a retribuției cu munca efectivă și, pe de altă parte, prin accentuarea dependenței venitului personal de îndeplinirea obligațiilor de muncă la nivelul colectivului; d) in domeniul conducerii sociale, dezvoltarea organismelor democrației muncitorești-revoluționare. Înfăptuirea consecventă a principiului edificării socialismului cu poporul și pentru popor âu asigurat evoluția continuă, echilibrată, întemeiată științific a economiei și culturii românești, prin partictparea tot mai activă și mai angajantă a oamenilor muncii la procesul făuririi libere a propriului viitor ; e) în sfîrșit, dar nu în ultimul rînd, accentul deosebit pus pe dezvoltarea invătămln- tului și culturii, a factorilor de conștiință, elaborarea Codului eticii și echității socialiste, perfecționările continue in domeniile activităților educative și formative, unitatea mereu mai profundă dintre politic, juridic și moral, lupta hotărită împo
UMANISMUL REVOLUȚIONAR 
Și FORMAREA OMULUI NOU
tiv la întreaga operă de făurire a noii societăți".Formarea noii personalități umane, multilateral dezvoltate, nu este o teză abstractă, izvorită din precepte voluntarist-utopice sau supusă unui ipotetic orizont de așteptare, ci o operă vie, revoluționară și permanentă ce se făurește pe temeliile materiale și spirituale ale noii societăți, în climatul democrației mun- citorești-revoluționare care a descătușat energiile creatoare și stimulează afirmarea celor mai alese valori politico-morale cristalizate in Codul eticii și echității socialiste, înfăptuirea acestei opere are loc în condițiile practicii sociale, ale participării la făurirea noii orinduiri, ale muncii creatoare și responsabile ridicate la rangul de supremă valoare socială. „în spiritul principiilor socialismului științific — se arată în Tezele pentru Congresul al XlV-lea ai partidului — partidul nostru proclamă munca socială ca un drept fundamental al omului, ca factor hotărîtor al afirmării și dezvoltării personalității umane". Prin aceasta, umanismul revoluționar, superior structural vechilor tipuri istorice de umanism, nu poate fi decît concret, efectiv și multilateral.Extrăgîndu-și semnificațiile esențiale din aspirațiile și năzuințele de veacuri ale oamenilor muncii, umanismul revoluționar asigură, totodată. și depășirea pozitivă a contradicției între individ și societate. între împlinirea personală și cerințele impuse de apartenența la grupurile sociale. Marx a intuit, în acest sens, că dezvoltarea liberă, originală a omului va fi condiționată, în socialism, de „legătura dintre indivizi", legătură alcătuită și din premisele economice, și din so

ci numai tn cadrul Înfăptuirii fericirii generale a colectivității, a poporului, a umanității". Astfel determinat valoric, conținutul umanismului socialist se regăsește in modul de trăi al individului (de pildă, ca bunăstare și sentiment al demnității personale), precum și în condițiile definitorii ale organizării sociale (privind creșterea continuă a nivelului de trai general sau dezvoltarea drepturilor și responsabilităților civice). Regăsindu-se, în consecință, cu aceleași temeiuri valorice la nivelul insului, respectiv la cel al colectivității, umanismul revoluționar, prin însăși natura sa, este umanismul solidarității inter- umane, și nu al individualităților aflate într-o situație de confruntare. Aceasta determină atît caracterul său concret-realist, cit și aria sa de cuprindere multilaterală, atît mîn- dria în fața realizărilor obținute, cît și încrederea privind posibilitățile de dezvoltare colectivă și individuală.Din acest punct de vedere, pentru a sintetiza doar principalele direcții in care s-au afirmat, în țara noastră, în ultimul sfert de veac, valorile componente ale umanismului revoluționar, sînt de relevat următoarele realități definitorii : a) în sfera producției materiale, aplicarea celor mai noi cuceriri tehnico-științifice și metodologii de conducere și organizare, repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării etc. au făcut posibile împlinirea profesională, afirmarea practică a aptitudinilor și competentelor, dar și lichidarea treptată a vechilor inechități geografice și social-naționale ; b) dezvoltarea puternică și continuă a proprietății socialiste, introducerea participării

triva a tot ce Îngrădește șl Înjosește personalitatea umană ș.a.m.d. sint doar citeva dintre modalitățile prin care principiile umanismului revoluționar definesc tot mai substanțial pe constructorul socialismului și comunismului, omul nou. Sa certifică întru totul observația sintetică cuprinsă în Tezele pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român, potrivit căreia „fizionomia societății socialiste multilateral dezvoltate se deosebește profund, prin conținutul ei, de societatea capitalistă dezvoltată de astăzi. Orinduirea capitalistă nu a rezolvat și nu poate rezolva problemele fundamentale ale omului, ale popoarelor". Umanismul socialist, viziunea noastră revoluționară despre civilizație, despre raporturile interumane și despre destinul insului in colectivitatea celor cu adevărat liberi și egali este singura care asigură practic — firește, într-un proces complex, învingînd dificultăți și indepărtind obstacole obiective și mai ales subiective — acele condiții materiale și ideologice capabile să ofere omului sentimentul deplin al demnității și libertății sale, să-i întemeieze mîndria de personalitate creatoare și responsabilă.Din acest punct de vedere. Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului, magistralele expuneri din ultima perioadă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt deosebit de semnificative pentru evidențierea perspectivelor afirmării practice mai depline, mai profunde a principiilor umanismului revoluționar în România, pentru sublinierea aspectelor prioritare care trebuie să orienteze activitatea de dezvoltare a conștiinței socialiste, de formare a omului nou. Astfel, la

plenara din iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu,' subliniind faptul că societatea socialistă realizează cele mai bune condiții de ridicare a gradului general de cunoștințe pentru a asigura crearea unui popor cu o înaltă conștiință revoluționară, științifică, culturală, reia, în termeni noi, principiul umanist fundamental care a stat Ia baza activității de conducere politică a partidului nostru încă de la Congresul al IX-lea : unitatea între politico-moral, științific și cultural-general. Domeniul formării conștiinței revoluționare este stimulat superior prin cerințele pe care documentele pregătitoare ale congresului le pun în fața tuturor celor care lucrează In sfera activității ideologice si politico-educative : contribuția calitativ sporită a activității de propagandă. creșterea eficienței educative, dezvoltarea combativității față de manifestările contrare principiilorsocialiste de conviețuire, inclusiv atragerea într-o măsură mai mare a colectivităților și organismelor democratice, reprezentative ale oamenilor muncii la activitatea de sancționare socială, aplicarea fermă a principiilor socialismului științific, punerea in evidență a contradicțiilor ireductibile care subminează orinduirea capitalistă contemporană.Afirmarea practică a principiilor umanismului revoluționar prin progresul necontenit al conștiinței socialiste in sfera moral- politică, profesională și culturală impune, totodată, intransigență față de orice comportamente, mentalități și atitudini străine de legile scrise sau nescrise ale societății noastre, de profilul omului nou. In rîndul unor asemenea comportamente și atitudini negative se înscriu nu numai acele manifestări „explicit" negative, cum ar fi necinstea, egoismul, traiul din expediente, misticismul, specula, lipsa de răspundere față de proprietatea obștească, indisciplina etc., ci și atitudinile care, pe alocuri, mai sînt privite relativ îngăduitor : automulțumirea, lipsa de gindire și Inițiativă, indiferentismul, îndeplinirea „aproximativă" a obligațiilor, viața personală dezorganizată ș.a. Organizațiile de partid, toți oamenii muncii au datoria de a crea o opinie hotărită, o stare de spirit puternică împotriva unor asemenea comportamente, dăunătoare mai ales prin aparentul lor caracter benign și caracterizate prin implicarea redusă a personalității în viața socială și, implicit, intirzierea realizării obiectivelorcomune.Problemele afirmării In viață a umanismului revoluționar sînt, așadar, cu deosebire practice ; ele se rezolvă în procesul muncii, in viața cotidiană, în acțiunile educative concrete, în calitatea îndeplinirii obligațiilor sociale, în respectarea și aplicarea neabătută a legilor țării. Acțiunea politico-educativă și practica constructivă sînt, din acest punct de vedere, structural corelate în afirmarea cît mai largă a principiilor umanismului autentic. Astfel incit, așa cum se arată în Tezele pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român, „in centrul activității organelor și organizațiilor de partid, a tuturor instituțiilor Ideologice și cultural- educative trebuie să stea permanent modelarea fizionomiei omului non, înaintat, animat de un profund spirit patriotic, devotat trup și suflet cauzei nobile a socialismului și comunismului. făuririi celei mai drepte și mai umane societăți la care au visat spiritele avansate, revoluționare de pretutindeni, idealurilor progresului. socialismului și păcii in întreaga lume".
Dr. Vasiîe POPESCU J



SCÂNTEIA — joi 7 septembrie 1989 PAGINA 3

ZILNIC, TITEI PESTE PREVEDERIAN, PENTRU RECOLTA VIITOARE
TELEORMAN Un apel al întreprinderii de Industrializare a Sfeclei de Zahăr
Ritmul la cules 
a sporit și trebuie

sa creasca
și mai multIntre culturile agricole ce se recoltează în această toamnă in iudetul Teleorman, porumbul ocupă un loc important atit ca suprafață — 114 200 hectare —. cit si ca volum al producției prevăzute a se obține. Pentru ca întreaga recoltă să fie pusă la adăpost in cel mai scurt timp, sub directa indrumare a comitetului județean de partid au fost luate măsuri menite să asigure ampla mobilizare a locuitorilor satelor si utilizarea cu randament sporit a mijloacelor mecanice din dotare. „întrucît această perioadă coincide cu un virf de lucrări in campania agricolă de toamnă, in spiritul sarcinilor si indicațiilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. au fost stabilite viteze zilnice de recoltare pentru fiecare unitate agricolă si Ia fiecare cultură — ne spune Gheorghe Ionescu. secretar al tetului județean de partid. La lirea acestor ritmuri de lucru luat în calcul atît folosirea la citate maximă a mijloacelor nice, cit și participarea la cules a întregii forte umane de la sate. La ■nivelul tuturor localităților au fost constituite colective complexe, formate din activiști de partid si de stat, din specialiști ai organelor agricole județene, care, în munca lor de îndrumare și control, pun pe primul plan ajutorul direct și prompt în rezolvarea problemelor ce se ivesc în unitățile agricole respective. O atenție deosebită este acordată în aceste zile strîngerii porumbului, si aceasta întrucît ocupate mintale cu cereale păioase".Dacă avem în vedere faptul că pînă marți seara porumbul a fost recoltat de pe 20 500 hectare, se poate spune că această importantă acțiune se află abia la început. In prezent culesul se desfășoară mai intens în unitățile din nordul județului, care sint situate în afara perimetrelor marilor sisteme de irigații, și unde culturile s-au copt. Folosindu-se cu deosebire forțele manuale, lucrarea este mai avansată in cooperativele' agricole din Poieni. Siliștea. Blejești. Mereni. Drăgănești-Vlașca. Virtoape. Mavrodin. Tătărăștii de Sus.Urmărim la fața locului, în unități din Consiliul Unic Agroindustrial Dobrotești, cum este organizată activitatea la recoltarea porumbului. r De la tovarășul Nicu I președintele consiliului
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Urziceni către unitățile producătoare din Prahova
Respectați graficele de recoltare

tovarășul comi- stabi- s-au capa- meca-

o parte din suprafețele acum urmează a fi insă-

După prima decadă de funcționare, la întreprinderea de Industrializare a Sfeclei de Zahăr din Urziceni problema nr. 1 care trebuie urgent rezolvată este' aceea privind asigurarea materiei prime la nivelul capacității de prelucrare. Pe parcursul mai multor zile de la sfirșitul lunii august și începutul lunii septembrie am putut să urmărim și să ne convingem că instalațiile Fabricii de Zahăr din Urziceni au fost pregătite pentru această campanie cu deosebită grijă și răspundere pentru a face față sarcinilor de plan pe care le au de îndeplinit. Remon- tul, și o dată cu el realizarea programelor de modernizare și automatizare, a creat pe întregul flux tehnologic — de la descărcarea rădăcinilor de sfeclă de zahăr și pină la ambalarea producției finite. în campania din acest an, Fabrica de Zahăr din Urziceni poate să prelucreze in 24 de ore 4 600—4 800 tone rădăcini sfeclă de zahăr, cu un randament de extracție ridicat, lucru dovedit in cele două zile cit a avut materie primă asigurată la capacitatea de fabricație. „Dacă acest ritm ar fi realizat zi de zi. la încheierea campaniei de prelucrare fabrica de la Urziceni și-ar încheia activitatea cu importante depășiri la toți indicatorii de plan, ne-a spus tovarășul Amet Talat, directorul unității. Adevărul este că, la această dată, noi prelucrăm in 24 de ore doar 2 600— 2 700 tone, dar instalațiile consumă aceeași energie termică și electrică cum ar funcționa Ia capacitate, adică dacă ar prelucra în 24 de ore. 4 600— 4 800 tone. Se pune întrebarea : de ce nu așteptăm să strîngem cantitățile necesare funcționării la capacitate ?“.Dacă unitățile din județul Ialomița

nu numai că-și îndeplinesc graficele in care corelarea recoltării cu transportul se realizează zi de zi, din unitățile producătoare din județul Prahova, din cele 36 000 tone prevăzute pentru luna august, la începutul acestei luni abia au fost aduse la fabrică 2 000 tone. „Conform graficelor incheiate de fabrică — ne spunea directorul întreprinderii din Urziceni — de comun acord cu unitățile producătoare din Sălciile, Pucheni, Balta Doamnei, Cocorăștii- Colț, Gorgota acestea trebuiau să livreze între 960—1 500 tone fiecare în luna august. în realitate, ele au transportat la fabrică, pină în seara zilei de 3 septembrie, zeci de tone, de Producție la mai puțin din Urziceni, trebuiau recoltatepină la sfirșitul lunii august, a livrat doar 10 tone. Restanțe mari au și întreprinderile agricole de stat Valea Călugărească, Tohani și Drăgănești (130 tone pe zi), care de fapt nu au adus nici un kilogram de sfeclă de zahăr pentru prelucrare pină în prezent".Ceea ce se poate constata la orice oră din zi și din noapte este faptul că la Fabrica de Zahăr din Urziceni mijloacele de transport nu staționează la descărcat mai mult de 10—12 minute, rădăcinile intrînd direct în fluxul de prelucrare. Conducerea fabricii a luat legătura cu unitățile producătoare din județul Prahova, direct Ia ele acasă, unde producția de sfeclă este bună, dar care nu este recoltată și transportată conform graficelor.
Mihal VIȘOIU corespondentul „Scinteii”

doar citeva Cooperativa Agricolă Ciorani, care se află de 20 km de fabrica din 1 600 tone care și transportate

La Suplacu de Barcău. în nord- estul Bihorului, se extrage țiței de trei decenii. Răstimp in care sute și sute de localnici au deprins rosturile profesiei de petrolist. Se impune menționat insă un lucru cel puțin la fel de important : aici s-a acumulat o experiență de certă valoare fracția țițeiului prin metode cuperare termică. Experiența dită la Suplacu de Barcău în niul combustiei subterane a un mare interes încă de la cel de-al X-lea Congres mondial al petrolului, desfășurat la București, in urmă cu 10 ani. precum si la alte forumuri internaționale de profil.Ce anume justifică preocupările susținute pentru promovarea tehnologiilor moderne aici, la Suplacu de Barcău ? Cum este si firesc. întii de toate — specificul zăcămîntului. Vîs- cozitatea țițeiului de Suplac este mult mai ridicată decît a altor ti- țeiuri. O asemenea vîscozitate. rar în- tilnită, reclamă aplicarea combinată a injecției de abur și a combustiei subterane, tehnologie care s-a dovedit deosebit de eficientă. Mai mult, există zone din zăcămint. depășite de frontul de ardere, cu factor de recuperare dublu față de media înregistrată pe țară. Rezultatele depun mărturie : Schela de Producție Petrolieră Suplacu de Barcău a îndeplinit incă de acum și chiar a depășit sarcina trasată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind atingerea în 1995, pe ansamblul industriei de profil, a unui factor mediu de recuperare ridicat.Un succes căruia 1 se adaugă de acum altul, la fel de important :

in ex- de re- dobin- dome- stîrnit

zilnic, petroliștii de Ia Suplac extrag peste sarcina de plan 33 tone țiței. Fapt cu atit mai semnificativ cu cit în primele trei săptămîni ale anului se acumulase o restanță de nu mai puțin de 1 900 tone țiței. Era o situație cu care comuniștii, întregul colectiv nu se puteau lesne împăca. In fiecare brigadă, în fiecare sector au fost inițiate analize Temeinice ale cauzelor rămînerilor în" urmă și s-au Identificat posibilitățile de sporire a extracției.

O contribuție esențială la intensificarea extracției a avut-o sectorul compresoare. care, cu toate dificultățile intimpinate in asigurarea pieselor de schimb necesare reparațiilor capitale, a depășit planul la aer injectat cu 6,1 la sută, menținind la cote inalte procesul de combustie. Suita acțiunilor întreprinse nu se rezumă, desigur, la atit. Efectul optimizării procesului de ansamblu se regăsește în creșterea cu 300 tone a nivelului extracției zilnice compara-
LA SCHELA DE PRODUCȚIE PETROLIERĂ 

SUPLACU DE BARCĂU

Măsurile stabilite atunci au devenit fapte de producție. Să concretizăm. Au fost săpate și puse în producție un număr de sonde superior celui prevăzut. în devans a intrat în exploatare și bateria de cazane nr. 42, ceea ce a asigurat resursa termică necesară „stimulării" tehnologice a sondelor din zonă. Au fost executate, totodată, mai mult de jumătate din operațiile geologo-tehnologice planificate pe acest an, ceea ce a favorizat îmbunătățirea parametrilor de pompaj și sporirea afluxului de țiței în gaura de sondă. Semnificativ este. în același timp, faptul că. față de aceeași perioadă a anului trecut, durata medie a punerilor în funcțiune a sondelor de la terminarea forajului a scăzut cu peste 56 Ia sută.

ÎN UNITĂȚILE PRAHOVENE

Au fost luate măsuri
pentru realizarea vitezelor

de lucru stabilite

Constantin._.................. agroindus-i trial, am reținut că întreaga supra- I; fată de porumb este repartizată în î' acord global pe ferme și echipe, k Larga mobilizare a locuitorilor sate- 
ț. lor. ca si buna organizare a muncii s au permis realizarea zilnică a grafi- !•. celor de lucru stabilite. Pină în pre- I' zent, recolta a fost pusă Ia adăpost ■ de pe circa 1 540 hectare, din cele 
ț 6 250 hectare cultivate. Pe ogoarele
r

(
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Cooperativei Agricole Dobrotești se află la culesul porumbului peste 500 de oameni — cooperatori, mecanizatori și alti locuitori ai comunei. In timp scurt ei au strîns recolta de pe mai bine de 380 hectare. După ce știuletii sint încărcati în mijloacele de transport. cocenii sint tăiati. strinși și pregătiți pentru a fi duși in baza furajeră în vederea însilo- zării. „Urmărim astfel — ne spune președintele cooperativei. tovarășul Aristică Dolocan — să asigurăm front de lucru mijloacelor mecanice repartizate la efectuarea arăturilor pentru insămintările de toamnă. Avem o suprafață mare de semănat cu cereale păioase si trebuie să ne încadrăm in termenele stabilite. pentru a pune temelii solide recoltei viitoare".Și în unitățile vecine, din Bălăci, Zimbreasca. Drăcșani. este evidentă preocuparea pentru organizarea temeinică a activității în cimp. in scopul realizării și depășirii vitezelor zilnice de lucru stabilite. O atenție deosebită se acordă transportării operative a producției din cimp. cooperatorii din Didești. folosind mai ales atelajele, au livrat la baza de recepție aproape 300 tone de porumb. ,Este de remarcat faptul că in multe unități agricole din județ un sprijin substanțial in efectuarea lucrărilor de sezon îl dau si oamenii muncii din alte sectoare de activitate. La Cooperativa Agricolă de Producție Alexandria am întilnit în lanurile de porumb, alături de cooperatori, oameni ai muncii de la întreprinderea de Panouri și Tablouri Electrice. întreprinderea de Rulmenți. întreprinderea de Apa- rataje. și Accesorii și din alte unități economice din municipiu. Ei acționează la culesul porumbului, la încărcarea mijloacelor de transport sau string știuletii rămași în urma combinelor. în aceste condiții, aici porumbul a fost pus la adăpost de pe mai mult de 50 la sută din suprafața cultivată, de 1 024 hectare.Desigur, in zilele următoare, aria recoltării porumbului se va extinde mult, mai ales in unitățile din consiliile agroindustriale din sudul județului — FurCulești. Purani. Lița. SIobozia-Mindra, Conțești, Piatra. De modul in care sînt organizate și conduse formațiile de cooperatori si mecanizatori, de rezolvarea operativă a problemelor ce se ivesc în fiecare unitate depinde punerea grabnică la adăpost a întregii recolte.
Stan STEFAN corespondentul „Scinteii”

Si în județul Prahova s-a declanșat recoltarea sfeclei de zahăr. Se lucrează cu toate forțele în unitățile cultivatoare pentru ca producția foarte bună din acest an să fie cit mai grabnic strinsă și transportată la unitățile prelucrătoare. „In această lună — ne spune loan Oancea, director adjunct la direcția generală pentru agricultură a județului — avem de recoltat și transportat la Fabrica de Zahăr din Urziceni peste 70 000 tone, intr-un ritm zilnic de aproape 2 500 tone. Pină in seara zilei de 4 septembrie s-au transportat din cimp la bazele de recepție și la unitatea prelucrătoare 7 281 tone. Pe măsură ce lucrarea se extinde și în celelalte unități care au început recoltarea sfeclei mai tirziu, cantitățile livrate vor crește, ceea ce impune intensificarea ritmului la transportul producției. A'devărul este că in baze mai rămine sfeclă netransportată, numai pină acum avem 3 000 tone, cantitate ce se va dubla intr-o zi-două, avind în vedere ritmul în creștere la cules. în ceea ce privește transportul cu mijloace auto, datorită faptului că se face un singur transport pe zi, la Fabrica de Zahăr din Urziceni ne- existind totuși front corespunzător de descărcare, in ziua de 5 septembrie am transportat de la Zănoaga, bază din cadrul Consiliului Unic Agroindustrial Drăgănești, cu 23 mijloace auto, de la Ciorani — cu patru mașini, de la Rifov — cu trei mașini, 292 tone sfeclă de zahăr.în timpul convorbirii noastre, de la Fabrica de Zahăr din Urziceni ni s-a comunicat de către directorul adjunct al unității, tovarășul Virgil Văcărășteanu, că pină in ziua de

5 septembrie, din județul Prahova s-au transportat 7 020 tone sfeclă ce zahăr, față de 7163 tone planificat; Ținînd seama însă de necesitatea intensificării atit a recoltatului, cit și a transportului și prelucrării, așa incit să nu se diminueze cu nimic din producțiile foarte bune obținute in acest an, în toate unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Prahova au fost luate . ferme pentru mobilizarea forțelor disponibile la sfeclei, pentru ca absolut in unitate să se realizeze ritmurile stabilite prin grafic.
măsuri tuturor culesul fiecare

Ioan MARINESCU corespondentul „Scinteii"

Fabrica de zahăr Bod 
a fost modernizatăLa întreprinderea pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr Bod, județul Brașov, care împlinește in această toamnă 100 de ani de existență, s-au încheiat lucrările de modernizare și raționalizare ale întregului proces de prelucrare a sfeclei de zahăr, lucrări care s-au desfășurat intre campaniile de prelucrare, în prima etapă a fost sistematizată și modernizată gospodăria de sfeclă, care a însemnat mecanizarea o- perațiilor de prelucrare, descărcare, depozitare și transport a materiei prime și de modernizarea cuptorului de ars var și obținerea laptelui de var : in etapa a doua lucrările au vizat, in principal, modernizarea și utilarea stației de purificare-eva- porare, iar in etapa a treia si ultima — asupra secției de Peste 90 la nologice ale utilaje noi. tate tehnică te in țară. Iar efectele lucrărilor de întinerire a fabricii din Bod se regăsesc. printre altele. în dublarea productivității muncii și. implicit, în scurtarea pe această cale a campaniei de prelucrare a sfeclei de zahăr. (Nicolae Mocanu).

lucrările au fost concentrate modernizării și reutilării fierbere si cristalizare, sută din utilajele teh- fabricii din Bod sînt moderne, de complexi- ridicată. toate asigura-

In secția de cercetare și microproducție a Institutului de Cercetări și Proiectări pentru Fibre, Celuloză și Hirtie Brăila funcționează o nouă instalație Foto : E. Dichiseanu

tiv cu prima lună a anului. In luna iulie, bunăoară, planul a fost depășit cu 2 000 tone țiței, recuperîndu-se astfel restanțele din ianuarie.Care este acum pulsul producției ? „Esențial este faptul că nu avem nici o brigadă sub plan", precizează inginerul Teodor Hebriștean. directorul schelei. Zăbovim mai întii la brigada nr. 2 de producție, coordonată de inginerul Petre Octavian. în ’zona ei de acțiune, combustia subterană a fost extinsă „în linie" de mai bine de doi ani. Nu este chiar atit de simplu să ții „sub lupă" mai bine de 140 de sonde aflate în exploatare. Trebuie să ai ochi pentru toate amănuntele. Și inginerul Petre Octavian ține la ordine și disciplină. Așa s-a i depășirea planului. Rezumă : extins combustia subterană, completat gabaritul de sonde, mai pe înțeles, le-am îndesit, construit și pus în funcțiune trei noi parcuri de colectare a țițeiului. întru- cit lucrăm într-o zonă nouă, ne-am preocupat de formarea unui număr sporit de sondori, cu cunoștințe profesionale corespunzătoare, cu un spirit sporit de răspundere față de muncă. Noi obișnuim să spunem că omul arată ce poate nu la ușor, ci la greu. De ce neapărat la greu ? Pentru că numai infruntînd dificultățile capeți încredere. Și-apoi, ține de etica muncii noastre să facem tot ce depinde de noi pentru a gospodări cit mai bine zestrea de milioane de lei ce este încredințată fiecărei brigăzi". Afirmații întărite pe Ioc cu argumentul limpede al cifrelor : brigada nr. 2 „a urcat" de la 120 tone pe zi in 1987 la o producție de 420 tone pe zi in prezent.

izbutit „Am Am adică, Am

Trecem și pe Ia formația nr. 4 foraj. condusă de maistrul Dumitru Moise. Mișcările celor din jurul puțului, deși nu lipsite de încordare, vădeau calm și pricepere desăvîrșite, pe care numai anii de experiență le ; pot conferi. Se lucrează cu spor, nu ■ se pierde nici un minut, fiecare știe ce are de făcut. Măsura muncii ? De- Ț pășirea planului de foraj cu 350 metri, . ceea ce, pe structura Suplac, poate echivala cu două sonde noi.între petroliști îl întîlnim și pe tovarășul Mihai Mangra, instructor al consiliului județean de control muncitoresc al activității economice și sociale. Tocmai efectuase, Împreună cu factorii de răspundere din schelă, o analiză la fața locului asupra posibilităților de îmbunătățire a activității de intervenții. Nu intimplător, desigur, indicii de utilizare a instalațiilor de intervenție s-au situat în primul semestru sub cei planificați. Apoi, timpii neproductivi — nep.er- mis de ridicați — se datorează nu numai frecventelor defecțiuni ce survin la aceste instalații, ci în egală măsură absențelor nemotivate. în context, măsurile ferme stabilite vizează nu doar îmbunătățirea activității de întreținere a acestor instalații pentru a elimina staționările în funcționare sau consolidarea numerică a formațiilor, ci și perfecționarea muncii de indrumare, sprijin și control la acest gen de lucrări vitale pentru bunul mers al schelei.Aflăm că pe un loc de frunte in întrecere se află formația nr. 2 de ' intervenții din brigada nr. 6, condusă de maistrul Iosif Fazekas. Maistrul ne spune : „Activitatea de intervenții nu se desfășoară numai in cazurile scoaterii din circuit a unor sonde sau în situații de forță majoră, ci este necesară și pentru prelungirea „vieții" unei sonde, pentru menținerea ei in activitate. De asemenea, reparațiile executate cu răspundere la sondele inactive determină aducerea lor la o nouă viață. Acordăm cea mai mare atenție prevenirii unor defec- f țiuni și aplicării unor tehnologii me- nite să asigure sporuri de producție". 'Lucrindu-se cu răspundere și competență. la Suplacu de Barcău planul se îndeplinește întocmai, obținindu-se și1 1 000 tone țiței extras peste prevederi. Angajamentul sondorilor este de a mări acest avans la 3 500 tone in cinstea Congresului al XIV-lea al partidului.
Ioan LAZ A corespondentul „Scinteii";

CONSTANȚA : Bogată activitate de creație tehnicăîn unitățile economice din județul Constanța se acordă o atenție deosebită creației tehnice, tuturor problemelor legate de cercetarea științifică și introducerea în producție a progresului tehnic. In tot mai multe sectoare de activitate se manifestă un interes crescind pentru munca de cercetare. In acest an au fost organizate numeroase manifestări cu caracter științific, schimburi de experiență, consfătuiri, mese rotunde, dezbateri, la care au participat un mare număr de cadre tehnice, specialiști și muncitori. Sub directa coordonare a Comitetului Județean de Partid Constanța a fost organizat Salonul Județean de Creație Tehnică, prilej de bilanț al activității din

acest domeniu. In tot mai multe întreprinderi au fost amenajate expoziții cu noutăți în domeniul creației tehnice. Au fost deschise puncte de documentare foarte bine dotate, iar la centrul de creație și cultură „Cîntarea României" al sindicatelor din Constanța a fost înființată o brevetotecă. Printre unitățile cu cele mai bune rezultate pe tărimul creației tehnico-științifice se numără întreprinderea de Construcții Navale Constanța, întreprinderea Mecanică Navală Cor- stanța. întreprinderea „Petromar",: întreprinderea Antrepriză Construcții Hidrotehnice Portuare Constanța, întreprinderea Mecanică de Utilaje Medgidia. (Lucian Cristei).

CU FERMITATE SI RĂSPUNDERE PENTRU ÎNDEPLINIREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A POMICULTURII
._ • . 9_________________ ' ________________ •________ ■_______ ._______________________  t_____ I I_____________________________________________________________________________________________________________________ ‘Plantațiile Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Băneasa impresionează nu numai prin exemplarele care vin să confirme în marea producție realizările de excepție ale cercetării noastre științifice în domeniul pomiculturii, ci și printr-un anumit specific al organizării producției și structurii sortimentale in care se materializează diferitele specii. Incepind din primăvară și pină toamna tirziu, livada produce continuu pentru piață o gamă impresionantă de fructe foarte căutate de consumatori. La vremea roadelor, cireșii și vișinii cu talie scundă sint incărcați cu buchete de fructe, ca niște ciorchini de struguri. La caiși și piersici, din soiuri de mare producție, culegătorii string fructele cel mai adesea fără a fi nevoie să se urce pe platformele trase de tractoare. Acestora, li se adaugă plantațiile de arbuști fructiferi, loturile unde se înmulțește materialul dendrologic destinat parcurilor și grădinilor.De curind, la această stațiune a avut loc o expoziție națională de fructe, organizată de secția de horti- cultură a Academiei de Științe A- gricole și Silvice, in care au fost prezentate noile realizări în domeniul sortimentelor pomicole. Ea a fost precedată de un concurs de fructe de sezon (piersici, caise, nectarine) în cadrul căruia, după aprecierea probelor prezentate — mărime, formă, culoare. consistenta sucului, gust. aromă, a- derență la simbure — au fost date note care au permis întocmirea unui clasament. Organizarea unui astfel de concurs la stațiunea din Băneasa are o semnificație cu totul aparte, întrucit el vine să supună atenției factorilor de decizie cerința de a reconsidera o anumită concepție cu privire Ia dezvoltarea și modernizarea plantațiilor pomicole din apropierea marilor centre urbane. După cum afirmă tovarășul Tudor Stan- cu, directorul stațiunii, cercetările efectuate la stațiunea din Băneasa au ca scop rezolvarea unor probleme legate de cultivarea unor specii

pomicole cu fructe perisabile — cireș, . vișin, piersic, cais, diverși arbuști fructiferi — destinate aprovizionării populației din Capitală și din marile centre urbane, fructe care nu pot fi transportate la distanțe mari fără riscul unor pierderi cantitative și calitative. Ca atare, aceste specii pomicole trebuie cultivate cit mai aproape de locul unde se consumă fructele respective. Studiile întreprinse aici au prilejuit formularea'unor concluzii îndeosebi în ce privește cultivarea piersicilor și

ceste caracteristici interesează mai ales pe consumatori, altele ii privesc direct pe cultivatori. Pomii din noile soiuri create La Băneasa au o talie mai joasă, rodesc intr-un timp scurt după plantare, doar la 3—4 ani. sint mai rezistenți la frig, precum și la atacul dăunătorilor și al bolilor, iar ceea ce este și mai important — se obțin cite 30 tone de fructe la hectar.Amelioratorii își continuă cercetările pentru ca zestrea pomiculturii să se îmbogățească cu noi soiuri care să

Noile soiuri de cireși, vișini, caiși și piersici sint cultivate in condiții de producție in cadrul fermei pomicole de la Afumați, care constituie de altfel o fermă-pilot. Aici se aplică. totodată, tehnologiile stabilite pentru cultivarea acestor specii. După cum ne spune tovarășul Gheorghe Stanciu, șeful acestei ferme, din cele 200 hectare plantații pomicole, 75 hectare sint ocupate cu piersici. 40 hectare — cu caiși, 40 hectare meri și peri. 20 hectare cu cireși și vișini, cu alte specii. Este
Mai multe fructe din livezile
din preajma marilor orașe

caișilor, problemă asupra căreia ne vom opri in rindurile care urmează.Multe din noile soiuri de piersic au fost create la Băneasa, precum și in alte stațiuni ale Institutului de Cercetare și Producție pentru Pomicultură Pitești — Mărăcineni. Așa sint, bunăoară, piersicile mari și intens colorate, cu miezul zemos și parfumat, creații ale amelioratorilor din cadrul laboratorului, de genetică și ameliorare a pomilor din a- ceastă stațiune: Triumf. Congres, Victoria, Flacăra, Splendidul de toamnă. Ele se coc eșalonat, de la începutul lunii iulie și pină la sfirșitul lui septembrie. De asemenea, la caise, noile soiuri — Excelsior, Olimp, Comandor și Favorit —, care se adaugă sortimentului existent, a- sigură o eșalonare a producției la aceste fructe intre 20 iunie și 25 august. Mai trebuie adăugat faptul că fructele noilor soiuri sînt mult mai dulci, au un echilibru perfect intre zahăr și aciditate și o cantitate suficientă de pectină, substanță care asigură „legarea" gemului. Dacă a-

aibă fructe mai mari: 70—120 grame . în cazul caiselor și 150—200 grame al piersicilor. Concomitent cu. creșterea conținutului de zahăr, al altor substanțe nutritive, se caută să se obțină fructe mai rezistente, care să poată fi recoltate mecanizat, să reziste mai bine Ia transport și păstrare. In această privință am reținut un fapt semnificativ. La concursul amintit, pe primul loc s-a situat soiul de caise denumit „Mari de Cenad". In lucrările de specialitate se afirmă că acesta are o origine necunoscută, fiind cultivat in localitățile Cenad și Sînnicolau Mare, județul Timiș. Fructul este mare, miezul nu aderă la simbure, are o culoare portocalie, este foarte plăcut la gust și, fapt deosebit de important, rezistă bine la transport. Este vorba deci de un soi local, cu o veche tradiție in partea locului. Dar există și alte soiuri vechi cu asemenea calități deosebite. Prin urmare, obținerea unor soiuri cu asemenea însușiri ale fructelor ar trebui să preocupe mai mult pe amelioratori.

vorba insă n.u numai de o livadă plantată cu specii de pomi cu fructe perisabile, ci și de una care, prin structura sortimentală a fiecărei specii, este în măsură să asigure aprovizionarea ritmică a populației cu diferite fructe, incepind din luna mai și pină toamna. De exemplu, la piersici, prin cultivarea unui conve- ier de soiuri, producția de fructe se poate eșalona din luna mai și pină in septembrie, pe parcursul a 100 de zile. La caiși, cu cele 12 soiuri se asigură fructe pină la mijlocul lunii august. Urmează apoi soiurile timpurii de prune, care incep să se pirguiască în luna iulie, merele și perele timpurii.Așadar, la Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Băneasa au fost create soiuri noi la speciile de pomi pentru consumul de primăvară și vară al populației și au fost stabilite. totodată, tehnologii de cultivare. a acestora, care au fost verificate cu bune rezultate in producție. Asemenea realizări vor trebui extinse. astfel incit Capitala și marile

orașe ale țării să poată fi aprovizionate. în perioada verii, cu cantități îndestulătoare de fructe. Dealtfel, în jurul Capitalei s-au creat o salbă de livezi în care predomină piersicii și caișii. Așa sint cele de la Popești-Leordeni. 30 Decembrie, Mogoșoaia și altele. Pornindu-se de la cerința asigurării unui consum ridicat de fructe timpurii pe locuitor, potrivit calculelor specialiștilor, pentru Capitală ar trebui să se producă peste 63 000 tone de fructe din speciile respective. Ceea ce se realizează in prezent este insă departe de această cantitate, ca să nu vorbim de faptul că unele sortimente sînt atit de deficitare incit aproape că au dispărut de pe piață. Potrivit unui studiu întocmit de organele de specialitate, rezultă că. pe baza necesarului de consum la fructe stabilit prin programul de dezvoltare a pomiculturii. in zona de aprovizionare a Capitalei ar trebui organizate plantații noi, ceea ce ar reduce volumul transporturilor de fructe de la distanțe mari, ar aduce economii de carburanți, asigurin- du-se populației in mod operativ cantități mai mari din aceste produse atit de solicitate pentru valoarea lor alimentară. Iată de ganele de specialitate au ca. in lumina prevederilor gramului de dezvoltare a culturii, să identifice terenurile indicate pentru noile livezi, respec- tîndu-se prevederile legale care există in această direcție. Pentru că, referindu-ne numai la zona, de a- provizionare a Capitalei, trebuie arătat că, pe lingă atragerea în circuitul pomicol a unor terenuri slab productive, este necesar să se facă o analiză exactă a stării de producție a livezilor cu o productivitate scăzută și să se adopte soluțiile ce se impun pentru ca în locul acestora să fie extinse plantațiile intensive și superintensive de cais și piersic, plantații pentru care de fapt nu există asigurate condiții ecologice favorabile in alte zone ale țării.

ce or- datori a pro- Domi-
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Festivalul național „Cmtarea României" - cadra optim de

dezvoltare a spiritnlni creator, de afirmare a valorilor

LA IZVOARELE REALITĂȚII SOCIALISTE

Tablou multicolor și impresionant cuprinzînd într-o imagine sintetică dezvoltarea impetuoasă a culturii socialiste, afirmarea forței creatoare a poporului, a oamenilor de cultură și artă în climatul democratizării vieții noastre spirituale, expoziția de la Muzeul de Artă al Republicii este, totodată, o elocventă ilustrare a roadelor politicii generoase, umaniste a partidului, a ideii cardinale ce însuflețește spiritul creator al acestei epoci : creațiile mari, operele durabile, „oglinzile de aur" ale istoriei, cum le numea poetul nostru național, sint o expresie a credinței in popor, in idealurile și aspirațiile lui, în inepuizabila lui putere regeneratoare. Acolo, în miezul vieții lui, la izvorul viu a tot ceea ce s-a înălțat trainic în această țară, sălășluiesc și sevele proaspete ce țin drept și înalță trunchiul viu al culturii, al operelor de artă. A scrie pentru cei multi este a scrie pentru multă vreme : această idee simplă și fundamentală, rostită de un mare cărturar român, care a îmbrățișat cu fervoare cauza democrației și socialismului, este crezul și angajamentul creatorului de frumos al acestui timp, al cronicarului unei epoci care a restituit întregii națiuni, culturii și oamenilor de cultură și artă demnitatea, conștiința de sine, sentimentul încrederii că identificarea cu năzuințele poporului, scriind, pictînd. compunînd cu talent cîntece despre viața și munca lui eroică, este alternativa ireversibilă de a se face auziți, citiți, priviți și prețuiți de marele public de aici, de acasă, ca și de acela din oricare colț al lumii.Ctitorul acestui sentiment al încrederii și demnității noastre, recucerite .după o relativ lungă perioadă de somn dogmatic, este — pentru toți cei ce trăiesc și muncesc aici, în acest timp de avînt constructiv —, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel care, de la Congresul al IX-lea al partidului, a chemat țara, poporul, partidul pe un drum nou, descătușînd, cu viziunea sa nouă, revoluționară, toate energiile națiunii, făcindu-ne să întrevedem mărețul destin meritat cu prisosință de poporul român.

ale tovarășei academician doctor inginer Elena. Ceaușescu, apărute în țara noastră și în străinătate, lucrări ce reprezintă un aport de seamă la creșterea prestigiului științei românești.Activitatea editorială intensă, diversă și bogată din țara noastră ■este sugestiv prezentată pe panourile și vitrinele expoziției, ilustrînd progresele înregistrate în toate domeniile, în știință, tehnică, artă și literatură. Creația literar-artis- tică, realizată în acești ultimi ani,

scrise, de pe pozițiile prezentului și privind spre viitor, cu o mai vie conștiință a situării noastre Istorice în vatra străbună. De aceea ele năzuiesc și au șansa să fie acele „oglinzi de, aur", prin care poetul național înțelegea operele nutrite puternic de seva clocotitoarei vieți istorice a poporului, oglinzi fidele în care să ne privim chipul adevărat, luptele, victoriile, bucuriile și amărăciunile, năzuințele și împlinirile, spre a evalua calea de urmat, forțele
Vizitatorul expoziției are, astfel, prilejul de a rememora, in salonul de carte, monumentala ■operă teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuție de cea mai mare însemnătate la dezvoltarea creatoare a gîndirii și practicii revoluționare contemporane, la îmbogățirea cunoașterii universale. Sint expuse volumele apărute în ciclul „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", în seria de „Opere alese", culegeri de texte în colecțiile ce prezintă gindirea so- cial-politică, economică, filozofică a președintelui României, care alcătuiesc, în întregul lor, o monumentală operă teoretică, profund originală, rezultat al unei analize pătrunzătoare, realiste a proceselor șociale contemporane și al aplicării creatoare a adevărurilor generale la condițiile specifice ale României. Sint prezentate, totodată, lucrările consacrate peste hotare personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și numeroasele traduceri din opera secretarului general al partidului, președintele Republicii, apărute în edituri din multe țări ale lumii.Sint expuse lucrările științifice

Pe marginea expoziției de la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România
înfățișată în expoziție, este prefațată, în chip profund semnificativ, de volumele monumentalei ediții integrale a operei lui Mihai Emi- nescu, geniul tutelar al culturii române, etalonul de aur al forței creatoare a poporului care l-a născut. în acest an centenar, prezența marelui poet s-a înscris mai adînc ca oricînd în conștiința, națională, opera lui răspîndindu-și razele de lumină și căldură asupra întregii hărți spirituale a poporului român.Reper istoric fundamental, cunoașterea și însușirea operei eminesciene au darul de a ne consolida conștiința de sine, demnitatea și încrederea în propriile forțe, ce cresc nemăsurat din rădăcinile adine înfipte in solul național. Căci trecutul unui neam, valorile nepieritoare făurite de-a lungul secolelor sînt rădăcinile lui, fără de care nu poate viețui. Iar cele mai bune, mai valoroase cărți, romane, poezii, picturi, cîntece ale acestui timp al nostru din pragul celui de-al doilea mileniu au fost

propriei noastre deveniri. Devenire pe care acest sfert de veac de la Congresul al IX-lea al partidului o măsoară cu pași de uriaș. „Poeme dintr-un sfert de veac" se intitulează un volum prezent în expoziție și, am spune, acest timp poate fi socotit ca o „secțiune de aur" în istoria întregii culturi și literaturi românești, acel pătrar de veac în care, de la Congresul al IX-lea, arta și literatura, căutîndu-și și regăsindu-și adevăratele lor rădăcini naționale, au dat poporului opere de seamă, pagini durabile, inspirate din propria sa epopee constructivă, despre fizionomia morală și spirituală a constructorilor socialismului și comunismului. Sînt cărți în ale căror pagini cititorul deslușește chipul unei epoci, cronica unui timp însuflețitor prin marele său elan constructiv, prin redimensio- narea îndrăzneață, de esență revoluționară, a întregii noastre înaintări ferme pe drumul ales de popor, de întreaga națiune.

Sînt lucrări realizate In deplină libertate de creație, în climatul căreia au înflorit, într-o diversitate edificatoare, toate stilurile și modalitățile artistice capabile să poarte către cititori, către oameni un mesaj nou, proaspăt, adevărat, mesajul umanist al unei arte și literaturi făurite împreună cu poporul, pentru popor. în fibra lor cea mai intimă, în arterele acestor opere literar-artistice circulă sîngele aspirațiilor unui timp nou și ele au temperatura morală a epocii in care ne-am recucerit „Tricolorul" și în care am cîntat iarăși, puternic, răsunător „Pe-al nostru steag e scris unire" și multe alte cîntece ce fuseseră interzise pe buzele celor dinaintea noastră : de aceea pictorii și poeții, scriitorii și compozitorii, în- tr-un glas cu glasul tării, „suflet în sufletul neamului" lor. aduc prinosul de recunoștință, expresia solemnă și emoționantă a marelui și indestructibilului sentiment al poporului față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de partid, prin al cărui glas am reînvățat să ne prețuim valorile, ne-am redescoperit adevărul istoriei, ne-am reîntîlnit cu marii noștri voievozi, conducători de neam și țară, iubiți de popor fiindcă au întruchipat cele mai adinei idealuri și vreri ale poporului însuși. „Glorie marelui erou", „Cinstind un om, sărbătorim o țară", „Cunună de lauri", „Urare din inima țării", „Eroul", „Un om, o epocă, o țară" : iată titluri ce simbolizează adinca prețuire, stimă și dragoste pentru cel care ne conduce ferm și înțelept pe drumul făuririi socialismului și comunismului, titluri ce au strîns în ele căldura inimilor întregii națiuni unite în jurul partidului, al secretarului său general, ctitor de istorie si cultură nouă.
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(Urmare din pag. I)ternice, extinzîndu-se neîntrerupt capacități de producție, modernizîn- du-se procesele tehnologice, diversificindu-se și îmbunătățindu-se calitativ sortimentele. Aceasta a făcut ca în prezent Tirgu Mureș să dispună de 28 de întreprinderi de stat și 9 unități ale cooperației meșteșugărești. în acest an, 1989, aceste obiective realizează o producție-marfă industrială în valoare de 20,5 miliarde lei — de peste 10 ori mai mare decit in 1965, Azi, pentru realizarea echivalentului producției industriale din anul 1938 nu sînt necesare nici 10 zile. De remarcat, în primul rînd, că ponderea, în peisajul industrial al locului, o ocupă ramurile tehnicii de vîrf : chimia, construcțiile de mașini, prelucrarea lemnului (îndeosebi a mobil"! pentru export) și, mat nou, electronica si electrotehnica, care reprezintă peste 50 la sută din producția industrială a municipiului.

Pentru a ilustra saltul uriaș al industriei tirgu- mureșene, inginerul loan Oiteanu, directorul uneia din marile . unități economice — „Electromureș" — care a apărut, ca și „Azo- mureș", în acești ani pe harta orașului — repre- zentînd tehnica de vîrf — ne-a spus : „In 1989, după 24 de ani de mari transformări, la „Electromureș" se fabrică microprocesoare, casetofoane, mașini electronice de calcul, conductori de mare complexitate și de cele mai diferite tipuri, elemente electronice pentru programele nucleare, pentru instalațiile miniere, energetice, auto și de aviație. Am realizat în șapte luni din acest an o producte suplimentară la export de peste 8 milioane lei. Sîn- tem preocupați de realizarea producției „la zi" destinate exportului, dar tot atît de preocupați sîn- tem de producția de export din anul viitor și din următorii ani. Pentru a- ceasta, am prefigurat totul intr-un program amplu și ambițios, din care multe

i B B B Bpuncte au fost realizate, și ele sînt cuprinse intr-un prim bilanț pe care-1 facem cu mîndrie chiar în aceste zile premergătoare Congresului al XIV-lea al partidului". Sînt preocupări care — raportate la specificul lor de muncă — le-am regăsit în toate

13 B B Btațiile produse in economia orașului au condus la ridicarea calității vieții. Este o realitate ilustrată de faptul că în ultimii 24 de ani s-au construit peste 40 000 apartamente. Aceasta a făcut ca în noile cartiere apărute pe harta orașului după 1965 —

B B B B Editionale. Jocurile de umbră și lumină, create de geometria specifică a construcțiilor (prin folosirea planurilor înclinate), cît și calitatea deosebită a execuției fac ca acest ansamblu — ca. de altfel, tot ce s-a înălțat la Tîrgu Mureș — să se încadreze

PROPAGANDA VIZUALĂ 
-în sprijinul perfecționării munciiîntre unitățile economice din județul Covasna unde s-a acumulat o experiență valoroasă în utilizarea formelor propagandei vizuale se numără și Cooperativa „Textila" din Covasna ; aprecierile bune la adresa acesteia sînt, așa cum am putut constata în cursul unei recente investigații, pe deplin îndreptățite. Pe ce anume se întemeiază ?Mal întîi pe faptul că aici propaganda vizuală contribuie prompt și eficient la cunoașterea operativă a sarcinilor de plan ale colectivului. Grafice sugestive ilustrează evoluția principalilor indicatori ai activității din acest an comparativ cu anul trecut (producția fizică, producția- marfă, productivitatea muncii etc.), principalele date ale angajamentului asumat în întrecerea socialistă. Alte tabele înfățișează valoarea producției care trebuie realizată în principalele secții ale cooperativei în fiecare lună, în fiecare decadă și în fiecare zi. Pe aceleași tabele se înscriu operativ și producțiile obținute în fiecare dintre aceste unități de timp, astfel încît în orice moment colectivele secțiilor au o imagine exactă a rezultatelor muncii lor, a direcțiilor in care trebuie îndreptate eforturile pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului. Alte grafice înfățișează căile prin care poate fi asigurată realizarea sporurilor de producție prevăzute pentru acest an și pentru anul viitor, ponderea deținînd-o măsurile privind introducerea progresului tehnic. îmbunătățirea organizării și conducerii proceselor de producție și perfecționarea pregătirii profesionale. Numeroase chemări vizează mobilizarea energiilor colectivului de aici la îndeplinirea angajamentului de a realiza planul anual — pînă la Congresul al XIV-lea al partidului.Mijloacele proprii propagandei vizuale sint concentrate, deopotrivă. Înspre preocupările privind gospodărirea cu eficiență superioară a resurselor materiale și energetice, ridicarea calității produselor, creșterea productivității muncii. La „Gazeta energetică" sînt afișate consumurile zilnice și cele lunare, sem- nalîndu-se, printr-un sistem ingenios, încadrarea în consumurile stabilite sau depășirea acestora in fiecare secție. La data investigației noastre, gazeta atrăgea astfel atenția că pe ansamblul unităților consumul de energie electrică fusese depășit, ceea ce, după cum ne spunea tovarășa Doina Condrea, secretar al comitetului de partid, care ne-a însoțit, face necesare din partea tuturor măsuri operative mai ferme pentru a diminua cantitățile de e- nergie utilizate. Alături de „Gazeta energetică" este instalată „Vitrina calității", cu cele două rubrici ale sale : „Așa da", „Așa nu", unde sînt nominalizați cei care intr-un anumit interval de timp realizaseră șl, respectiv, nu reușiseră să asigure calitatea corespunzătoare produselor ieșite din mîinile lor.în chip firesc, formele propagandei vizuale sînt orientate cu priori

tate înspre crearea unui climat de ordine și disciplină, ca o condiție esențială pentru realizarea sarcinilor de plan. Gazeta „Opinia publică" are aici cîteva rubrici : cei ce absentează nemotivat, cei ce întir- zie la programul de muncă etc. Zilnic, cei care n-au sosit la timp la începerea programului de lucru (atunci cînd stația de radioamplificare a unității anunță ora șapte) își găsesc numele trecut la această rubrică ; gazdele ne-au spus că asemenea oameni (precum cei patru care intraseră în ziua investigației noastre cu întîfziere pe poarta cooperativei) sint puși cu operativitate în discuția colectivelor din secțiile respective, arătîndu-li-se însemnătatea pe care o dobîndește fiecare minut, valorile economice care puteau fi realizate în răstimpul pe care ei l-au pierdut. In secții, alte panouri indică numele celor care își realizează normele, în replică fiind inserate și numele celor care nu se
în județul Covasna
încadrează în aceste norme, evidențiind astfel, atit pentru cei din urmă, cit și pentru cadrele de conducere, cerința unei preocupări mai susținute pentru ridicarea pregătirii profesionale, adică pentru rezolvarea unei probleme cu o importantă pondere în creșterea producției. Propaganda vizuală popularizează pe larg în același timp fruntașii cooperativei, pe cei care prin munca lor, prin rezultatele muncii lor, prin investiția cotidiană de inițiativă, spirit gospodăresc și pasiune creatoare constituie mîndria colectivului de aici, înscriindu-le numele pe panoul fruntașilor, amintind rezultatele pe care le-au obținut, propaganda vizuală pledează pentru ca exemplul lor să fie urmat, pentru ca modul pilduitor în care ei își înțeleg răspunderile să devină un atribut al muncit fiecăruia dintre cei aproape șase sute de lucrători ai cooperativei.Parcurgînd secțiile acestei unități, de la secția preparatie fire și pînă la finisaj și apoi la interesanta expoziție ce reprezintă o autentică șl expresivă carte de vizită a cooperativei, pot fi întîlnite, de asemenea, numeroase îndemnuri sintetice adresate oamenilor imunei! de aici. Ele au fost concepute ca un îndemn la reflecție, ca un apel la conștiința fiecăruia de a-și privi, prin prisma unor înalte exigențe, propria sa muncă, propria sa contribuție la realizarea sarcinilor ce revin cooperativei. Unele îndeamnă la neîm- păcarea cu suficiența, cu stările de automulțumire, cu inerția, chemind la cutezanță In gîndi- re, la mal buna cunoaștere a forțelor proprii, la Încredere In resursele de creație ale colectivului, ale fiecăruia din mem

brii săi. Am transcris și noi cîteva dintre aceste chemări, a căror formulare concisă și putere expresivă ni s-au părut mai deosebite : „Depinde cu cine te compari pentru a vedea cît de bine lucrezi". „Exemplul fruntașilor să fie nu doar aplaudat, ci mai ales urmat", „Esențial este să nu dai înapoi în fața greutăților", „Cine își examinează în spirit critic propria activitate adoptă și măsuri eficiente pentru perfecționarea muncii". Altele sînt adresate cu precădere conducătorilor de la locurile de producție : „Ca să fii exigent cu alții trebuie să fii exigent mai întîi cu tine însuți", „E bine să cunoști cauzele deficiențelor, e însă și mai bine să stabilești măsuri operative pentru înlăturarea lor", „E bine să cunoști capacitatea colectivului cooperativei, dar și mai bine s-o folosești", „Calitatea nu se controlează, ci se prevede" și altele.Iată tot atîtea elemente co atestă faptul că aici comitetul de partid, conducerea întreprinderii au văzut și văd în propaganda vizuală un sprijin real și eficient în eforturile de a face mai bine înțelese răspunderile sociale ale fiecărui om al muncii, de a asigura implicarea lor mai activă în întreaga activitate. Dar, așa cum a rezultat din discuțiile avute în cursul investigației noastre, comitetul de partid este conștient că mai sînt încă multe de făcut pentru sporirea eficienței formative a acestei forme a muncii de propagandă, pentru coroborarea mai strînsă a obiectivelor sale cu ale celorlalte mijloace și modalități de înrîurire și mobilizare a conștiințelor. Este necesară, astfel, găsirea unor formule cît mai expresive și convingătoare pentru a populariza experiențele valoroase dintr-o secție sau alta, inițiativele muncitorești etc. Este necesar, de asemenea, să se facă un apel mai sistematic la calculele economice expresive care pot să facă mai bine înțelese valoarea fiecărui minut, a fiecărui ceas și a fiecărei zile, însemnătatea gospodăririi resurselor materiale, a chibzuitei utilizări a fiecărui kilogram de materie primă, a fiecărui kilowatt de energie electrică, a fiecărui leu.Sînt cerințe cu atît mai importante In perioada actuală, ne spunea tovarășa Dana Bartha, secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Covasna, în care întreaga activitate po- litico-educativă și, în acest cadru, și formele și mijloacele propagandei vizuale trebuie să contribuie în mod susținut la cunoașterea aprofundată a documentelor programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului, la mobilizarea exemplară a tuturor oamenilor muncii în vederea înfăptuirii prevederilor de plan, a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Din perspectiva unor atari exigențe este privită și contribuția pe care propaganda vizuală o aduce la sporirea eficienței întregii activități.
S. ACHIM 
C. FIMARU

Una în circulare, altaIn ultima vreme au sosit la redacție mai multe scrisori din Capitală, prin care o serie de cititori ne semnalează despre greutățile pe care le intîmpină în anumite unități comerciale la predarea ambalajelor din sticlă, precum și despre atitudinea nepoliticoasă, lipsită de solicitudine, a unor lucrători comerciali in această privință.După cum se știe, există prevederi legale precise, ordine ale Ministerului Comerțului Interior și dispoziții scrise date de întreprinderile comerciale de sector în domeniul recuperării ambalajelor. Cu toate acestea, nu de puține ori. diferiți cetățeni ne-au semnalat că au fost nevoiți să facă adeseori cale-ntoarsă de la magazinul alimentar cu sacoșele pline de sticle și borcane. Dar ei s-au referit și la alte aspecte care contravin reglementărilor actuale în acest domeniu.lată ce ne scrie profesorul Nicolae Manea din sectorul 5 al Capitalei : „Zilele trecute am luat de acasă o sacoșă cu 29 sticle și am mers să le valorific la magazinul «Alimentara» nr. 10 din Calea 13 Septembrie nr. 58—60. Aveam de gînd să iau în schimbul lor 3—4 sticle cu sirop de fructe. Dar negăsind, am solicitat contravaloarea lor. In acel timp s-a apropiat de mine un ins corpolent care m-a luat «familiar» cînd de rever. cînd de umăr, și a început să se răstească Ia mine, zicînd : «Auzi, dacă vrei bani du-te la chioșcul care primește sticle și borcane goale... N-am nevoie de-alde ăștia care se plimbă prin magazin să ochească ce marfă n-am...». Am solicitat caietul cumpărătorului, unde am scris despre comportamentul său, despre atitudinea jignitoare, lipsa halatului și ecusonului. Ulterior am aflat că persoana respectivă era șeful unității, pe nume Gh. Lixandru. După ce I-am avertizat că voi reclama și la I.C.L. Alimentara 5, m-a tras de mî-

necă în spatele unei perdele ce dădea într-o magazie, spunîndu-mi : «Dacă te mai prind în magazinul meu sau pe stradă, te fac bucăți, ia citește aici cîte diagnostice am 1» Și-mi agita prin față hirtii ce păreau... medicale".Pornind pe urmele scrisorii cetățeanului, a acestor fapte incredibile, am poposit și noi la unitatea cu pricina în postură de cumpărători, cu o plasă cu sticle și borcane. Nici
Pe urmele unei scrisori 

sosite la redacție

n-am apucat să așezăm bine ambalajele pe masa din vecinătatea casei de marcaj, că ne-a și întimpinat o vinzătoare : „Nu primim. Nu avem bani și nici unde le pune". După o scurtă tăcere. reVine : „Ce. n-ai înțeles ? Nu primim !“, văzîndu-și mai departe de ștersul capacelor de la borcanele pe care le aranja in rafturi. Ulterior aveam să aflăm că vînzătoarea se numea Elena Roșai- dan. Am solicitat jurnalul cumpărătorului. Dar, stupoare ! Cu o zi înainte — așa cum ne-a declarat casiera Elena Miloș — un nemulțumit (nu-și mai amintește motivul ! ?) a luat jurnalul și a plecat cu el. Poate că. pur și simplu, prin această stratagemă se urmărea dispariția jurnalului buclucaș. Așa că nu am putut verifica ce măsuri a luat „șeful" împotriva sa și de ce n-a informat conducerea I.C.L. Alimentara 5 asupra celor petrecute.La o nouă deplasare în unitatea amintită am reușit să-1 găsim și pe Gheorghe Lixandru, șeful magazinului. Și de această dată ni s-a refuzat primirea ambalajelor. Am cerut din nou jurnalul cumpărătorului.
arcuite, punctiforme, cu înălțimi diferite ș.a. O altă noutate : apartamentele (de confort ridicat) au o dublă orientare, cu multiple posibilități de amenajare a interioarelor, iar pe acoperiș blocurile dispun de terase circula- bile. înzestrate cu arbuști

Tîrgu Mures: File de cronică nouă
unitățile economice, unde, în prezent, se realizează 52,5 la sută din producția industrială a județului. Explicația 1 Una singură: majoritatea lucrătorilor au o înaltă calificare. Calitatea muncii o denotă faptul că, în prezent, produsele realizate aici sînt exportate în peste 50 de țări ale lumii.Orașul de azi — singurul de pe Mureș cu numele de „tîrg" — și-a păstrat. după cum observam la începutul reportajului, denumirea veche. Nou e însă conținutul. Ca și viața locuitorilor. Mu-

„Cornișa". „Aleea Car- pați", .,Mihai Viteazul", „1848", „Tudor Vladimi- rescu", „Unirii". „Săvi- nești" ș.a. — să locuiască peste 85 la sută din populația actuală (de aproape 170 000 locuitori) a orașului. în prezent prind contur alte zone și microzone, cum sînt : „Piața Republicii". „Bulevardul 1 Decembrie 1918“ ș.a. S-a construit mult. Dar și frumos, și confoi tabil. Ansamblul Pieței Teatrului Na'ional — o adevărată bijuterie arhitectonică — atestă grija pentru păstrarea arhitecturii locale tra-

armonios in noul peisaj arhitectonic al municipiului. Arhitectul Ana Preda, proiectantul-șef al unuia dintre cele mai noi ansambluri de locuințe — Bulevardul „1 Decembrie 1918“ — ne-a spus : „Construcțiile noi vor dispune de elemente arhitectonice specifice centrului vechi — situat în apropierea- zonei de construcție — între care acoperișuri cu țiglă glazurată, elemente decorative din grilaje metalice, utilizarea unor suprafețe placate cu ceramică decorativă, folosirea unor volume individualizate.

ornamentali și „fișii" de flori, precum și spații de odihnă și recreare a locatarilor."Orașul de azi se mîn- drește cu cîteva impunătoare edificii de interes social-cultural. De neuitat a rămas, în conștiința locuitorilor. anul 1973, cînd. în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu. a avut loc inaugurarea noului, monumentalului lăcaș de cultură — Teatrul National, iar 10 ani mai tirziu — a Spitalului clinic județean cu 1 200 de paturi. Dar ca pion! de bază în noua structură a munici

piului se regăsesc, deopotrivă, impozantul edificiu al Centrului de cultură și creație „Cîntarea României" pentru tineret, noua sală „Studio" a Institutului de teatru, Sala sportivă polivalentă, Complexul nautic și de agrement „Mureșul" și multe altele.Dar orașul unde Avram Iancu a practicat avocatura și unde, in urmă cu 123 de ani, în drum spre „mica Romă" (orașul Blaj), poetul nostru național. Mihai Eminescu, a poposit o noapte și la hanul „Calul Bălan" (anticariatul de azi) se mindrește cu multe alte realizări. In prezent, aici funcționează 14 licee și școli profesionale și trei institute de învăță- mînt superior. în care învață peste 40 000 elevi și aproape 1 700 studenti. Cu aceștia — la care se adaugă miile de artiști amatori și instituțiile artistice sau de cercetare — Tîrgu Mureș și-a sporit. în anii din urmă, atît renumele de „oraș al școlilor", cît și de important centru cultural- știinMfic al României socialiste.Expresie a celei mai în

floritoare perioade din istoria țării, prefacerea fostului „tîrg" de pe Mureș în municipiul puternic industrializat de azi se datorează marilor sale deschideri spre noua civilizație socialistă, gîndului șl faptei secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. genialul ctitor, care a direcțio- nat și jalonat întreaga operă de construcție și ridicare a țării pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.Pe temeiul acestei realități de necontestat, locuitorii acestui străvechi oraș — mobilizați trup și suflet pentru îndeplinirea, în devans, a producției pe acest an — văd în realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia Congresul al XIV-lea al partidului în suprema funcție de secretar general al partidului chezășia cea mai sigură a înaintării neabătute a patriei noastre pe drumul socia- .ismului și comunismului, al bunăstării și fericirii.
Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii”

în practicăsperînd că a reapărut între timp. După ce l-au căutat vreo jumătate de oră... cu lanterna în plină zi, au dat în sfîrșit peste un alt jurnal, chiar în locul pe care 11 răscoliseră de mai multe ori.După toate cele petrecute, tonul șefului față de subalterni a devenit exploziv, de fapt așa cum este el în realitate. în raport cu toți cei care „uită" sau „ignoră" faptul că el este „Stăpîn" în magazinul pe care îl gestionează. Credem că alte comentarii sint de prisos, deoarece, așa cum a rezultat și din discuțiile purtate cu unii cumpărători aflați in unitate, tonul cu care vorbește „șeful" și cum se poartă cu subalternii sînt inadmisibile pentru un om care lucrează cu publicul cumpărător. Cît despre modul in care se îndeplinește planul de recuperare a ambalajelor din sticlă refolosibile nu am putut să aflăm nimic. Ce părere are despre toate acestea conducerea I.C.L. Alimentara 5 ? Mai ales că nu este vorba de un caz singular. Și la unitatea nr. 40 din șoseaua Panduri nr. 71 (șef unitate Gheorghe Cuculici) se refuză primirea sticlelor și borcanelor goale și se manifestă aceeași rezistență de acces la jurnalul cumpărătorului.Prin urmare. In pofida reglementărilor legale — pe care șefii de u- nități le știu — privind obligativitatea recuperării sticlelor și borcanelor de la populație în baza listelor avizate de M.C.I. pentru toate categoriile de ambalaj, apar pe alocuri cazuri de șicană, de purtare a oamenilor pe drumuri sub tot felul de pretexte. Ba că sînt sticle de băuturi alcoolice sau răcoritoare și că nu au în magazine un raion specializat pentru asemenea produse, ba că nu au bani sau navete goale etc., etc.Sînt însă și unități de excepție în care întreaga cantitate de sticle și borcane goale aduse de noi în postură de cetățean au fost primite fără nici o reținere, cega ce dovedește că, atunci cînd există răspundere față de îndeplinirea sarcinilor încredințate și respect față de cetățean, preluarea ambalajelor din sticlă refolosibile nu constituie deloc o problemă. Este vorba de magazinul „Alimentara" din bd. Ghencea nr. 6—8 (șef unitate Ștefania Rădulescu) și Complexul alimentar din str. Emil Bodnăraș nr. 27 (șef unitate loan Io- nescu), din sectorul 6 al Capitalei, unde sticlele și borcanele goale au fost preluate pe loc. în totalitate. ca mijloc de plată avînd trei forme la alegere : contra marfă, la schimb și contra numerar. Tocmai datorită atitudinii pline de solicitudine a lucrătorilor de la Complexul alimentar din strada Emil Bodnăraș, planul Ia recuperări a fost depășit în primele opt luni din acest an de aproape trei ori. Este un exemplu din care, indiscutabil, au de învățat și alte unități comerciale.Ținind cont de importanța economică a recuperării ambalajelor din sticlă, este absolut necesar ca factorii cu atribuții și răspunderi în conducerea activității unităților co- merc'ale din sectorul 5 să examineze cu exigentă cazurile semnalate și. in funcție de stările de lucruri existente, să ia măsuri radicale care să ducă la eradicarea totală a mentalităților și practicilor dăunătoare bunului mers al activității din acest domeniu.
Dumitru MANOLE
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Oamenii muncii din agricultură 
raportează încheierea recoltării 

unor culturi și obținerea 
de producții mari la hectar 

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI LADISLAV ADAMEC, 
PREȘEDINTELE GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE CEHOSLOVACE

LA PORUMB
ÎN JUDEȚUL DOLJO Cooperativa Agricolă de Producție Nedeia — 22 500 kg la hectar
LA CARTOFI 
DE TOAMNĂ
IN JUDEȚUL ARGEȘO Cooperativa Agricolă de Producție Rătești — 62100 kg lă hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVAO Cooperativa Agricolă de Producție Măgurele — 61 750 kg la hectar■ Cooperativa Agricolă de Producție Vadu Săpat — 61110 kg la hectar
ÎN JUDEȚUL ARAD• Cooperativa Agricolă de Producție Sintana — 61 200 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL SUCEAVA• întreprinderea Agricolă de Stat Suceava — 61180 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Liteni-Moară — 61150 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Rădăuți — 61130 kg la hectar
ÎN JUDEȚUL BUZĂU© întreprinderea Agricolă de Stat Cilibia — 60 670 kg la hectar

LA SFECLA 
DE ZAHĂR

ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI• Cooperativa Agricolă de Producție Chirnogl — 81780 kg la hectar
ÎN JUDEȚUL TELEORMAN• întreprinderea Agricolă de Stat Zimnicele — 82 320 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL BUZĂU8 Cooperativa Agricolă de Pro
BUCUREȘTI : Ritm înalt de lucru pe șantiereîn perioada care a trecut din acest an, constructorii bucureșteni au obținut rezultate remarcabile în întrecerea socialistă. Astfel, ca urmare a organizării judicioase a muncii pe șantiere, aprovizionării ritmice cu materiale de construcții. mecanizării unor operații specifice, cooperării strînse cu furnizorii de utilaje și cu beneficiarii, planul pe 8 luni a fost îndeplinit și depășit, fiind puse în funcțiune 30 de capacități industriale, din care 7 în devans, ceea ce va permite livrarea pentru economia națională și la export a unor însemnate cantități de produse cu înalt

IAȘI : Economii de energie electricăOamenii muncii din județul Iași acordă o atenție deosebită utilizării cit mal judicioase a curentului electric in vederea realizării unei producții sporite cu consumuri reduse. în perioada care a trecut de la începutul anului și pînă acum, pe ansamblul județului Iași s-au obținut economii de peste 80 milioane kilowați oră energie electrică. Cu aceste economii se asigură întregul necesar de curent electric pe circa 6 luni pentru Combinatul
cinema teatre

Q Martori dispăruți : 17; 19, Fiul ste
lelor — 9; 11; 13; 15 : DOINA (16 35 38)
• Maria și marea — 10; 12,30; 15; 17, 
Agentul de legătură nr. 8 — 19 : STU
DIO (59 53 15)
• Flori de gheață : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
Q O vară cu Mara : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Artista, dolarii și ardelenii î AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13: 15: 17; 19 
& Cucoana Chirița : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Secretul lui Nemesis : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17: 19
• De Ia literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15
• Norocoasa: TIMPURI NOI (15 61 10)_  g» |9
© Atenție, simbătă filmăm ! : LUMI
NA (14 74 16) — 9; tl: 13: 15: 17: 19
© Unde este un „nofelet"? : VICTO
RIA (16 28 79) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
• Nava lui Yang : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11; 13: 15; 17; 19, FLA
MURA (8577 12) — 9: 11; 13; 15; 17; 
19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
© Împăcarea : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15: 17: 19
• Un weekend neobișnuit : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 7 septembrie, ora 20 — 10 sep
tembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi răcoroasă îndeosebi în primele zile. 
Vor cădea ploi cu caracter de aversă 
în estul țării, pe alocuri și izolat în 
restul său, mai ales la începutul inter

ducție Breaza — 81 460 kg la hectar
LA SOIA

ÎN JUDEȚUL GIURGIU• Cooperativa Agricolă de Producție Braniștea — 6 010 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Vedea — 5 820 kg la hectar0 Cooperativa Agricolă de Producție Frasinu — 5 730 kg la hectar
ÎN JUDEȚUL ARGEȘ• Cooperativa Agricolă de Producție Ștefan cel Mare — 5 180 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI• Stațiunea Didactică Experimentală Belciugatele — 5175 kg la hectar
ÎN JUDEȚUL BUZĂU• Întreprinderea Agricolă de Stat Stîlp u — 5 155 kg ia hectar
ÎN JUDEȚUL DOLJ• Cooperativa Agricolă de Producție Amărăștii de Jos — 5 110 kg la hectarîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile amintite raportează terminarea recoltării unor culturi și realizarea de producții mari, superioare prevederilor de plan.în aceste zile — se menționează în telegrame — lucrătorii ogoarelor sînt preocupați de recoltarea legumelor și fructelor, a sfeclei de zahăr și a cartofilor, de strîngerea și depozitarea furajelor, de efectuarea arăturilor, executarea altor lucrări de sezon.în încheierea telegramelor se exprimă angajamentul ferm al oamenilor muncii de la sate de a asigura producții bune la toate culturile 'de toamnă, întîmpinînd astfel cu meritorii rezultate în muncă marele eveniment din viața partidului și poporului — cel de-al XIV-Iea Congres al Partidului Comunist Român.

grad de valorificare. între realizările de marcă ale constructorilor bucureșteni se situează punerea în funcțiune a celei de-a treia magistrale a metroului, finalizarea lucrărilor la „Magazinul Tineretului" și altele.în prezent, pe toate șantierele de investiții din Capitală se acționează conform indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, .pentru accelerarea ritmului de lucru și scurtarea ciclurilor de' construcții-montaj In vederea punerii în funcțiune a unor noi capacități. (Gheorghe Ioniță).
de Fibre Sintetice, unul dintre cel mal mari consumatori de energie din județul Iași. Cu cele mai bune rezultate în acțiunea de economisire a curentului electric se Înscriu întreprinderile „Tehnoton", „Metalurgica", mecanică „Nicoll- na“, de mașini-agregat și mașini- unelte speciale din Iași, de traduc- toare și regulatoare directe, de perdele și tricotaje, mecanică de reparat material rulant din Pașcani. (Manole Corcaci).

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Cartea lui lovlță — 18; (sala 
Amfiteatru) : Poveste din Hollywood 
— 18
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Valori came
rale românești" — Ioana Mărgărit — 
soprană, Anca Sonea — plan — 17; 
(Ateneul Român) : „Eminescu... după 
Eminescu". Spectacol realizat șl In
terpretat de Dan Grigore și Ion Cara- 
mltru — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul 
englezesc — 18,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Cuibul — 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Ar fl fost o mare Iubire — 
18,30
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Bună 
seara, Boema ! — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Cartea cu jucării — 11: (la 
Teatrul de Păpuși Herăstrău): Vasi- 
lacbe șl Marioara — 18

valului. La munte, la peste 2 000 de me
tri altitudine, trecător, ploaia se poate 
transforma în lapoviță sau ninsoare. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse 
între 15 și 25 de grade, pe alocuri mal 
ridicate, iar minimele în general între 
6 și 16 grade. La București : Vremea 
va fi răcoroasă mai ales în primele 
zile, cînd este posibil să plouă, dar cu 
intermitențe. Vîntul va sufla moderat. 
Temperatura maximă va fl cuprinsă 
între 20 și 24 grade, Iar cea minimă 
între 10 și 14 grade.

încheierea convorbirilor oficialeLa București s-au încheiat, miercuri, convorbirile oficiale dintre primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, și președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, tovarășul Ladislav Adamec.Cei doi șefi de guvern și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele vizitei, apreciind că aceasta va deschide noi perspective dezvoltării multilaterale a colaborării româno- cehoslovace. A fost reafirmată hotărârea celor două guverne de a acționa și în viitor pentru intensificarea con-
★Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, tovarășul Ladislav Adamec, celelalte persoane oficiale cehoslovace au vizitat, miercuri dimineața, întreprinderea de Mașini Grele București, una dintre cele mai moderne unități ale industriei noastre constructoare de mașini.Vizita a permis premierului cehoslovac să cunoască în mod direct realizări semnificative din domeniul industriei constructoare de mașini din țara noastră, o serie de produse de înaltă tehnicitate și ridicat randament destinate economiei naționale, precum și unor parteneri externi.Semnînd in cartea de onoare, oaspetele a felicitat colectivul întreprinderii pentru realizările obținute și a exprimat dorința extinderii colaborării dintre Cehoslovacia și România în această importantă ramură de producție.

La invitația tovarășului Constantin Dăscălescu. prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Ladislav Adamec. președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, a efectuat, in zilele de 5—6 septembrie 1989, o vizită oficială de prietenie în țara noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe tovarășul Ladislav Adamec cu care a avut o convorbire prietenească. Cu acest prilej a avut loc un cordial schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășii Milos Jakes, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, și Gustav I-Iusak, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace.în timpul prezenței in România, președintele guvernului cehoslovac a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. A vizitat întreprinderi industriale și obiective social-culturale din București.Prim-miniștrii celor două guverne, în timpul convorbirilor, s-au informat reciproc asupra realizărilor obținute de popoarele celor două țări, sub conducerea partidelor lor comuniste. în construcția socialistă. în îndeplinirea planurilor de dezvoltare economico-socială. în înflorirea științei si culturii, precum și despre pregătirea celui de-al XIV-Iea Congres al Partidului Comunist Român și a celui de-al XVIII-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia. Tovarășul Constantin Dăscălescu a prezentat măsurile întreprinse pentru perfecționarea în continuare a mecanismului economico-financiâr de autoconducere și autogesliune, a sistemului cuprinzător de organisme ale democrației muncitorești-revolu- ționare. Tovarășul Ladislav Adamec a informat despre desfășurarea restructurării mecanismului economic și adincirea democratizării vieții sociale in Republica Socialistă Cehoslovacă.Au fost examinate, de asemenea, stadiul actual si perspectivele dezvoltării și adîncirii în continuare a relațiilor bilaterale, precum și unele probleme ale situației internaționale.Cei doi prim-miniștri au subliniat importanta determinantă a întilni- rilor frecvente și a îndeplinirii integrale a hotărârilor concrete adoptate. cu aceste prilejuri. de conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu si tovarășii Milos Jakes și Gustav Husak. pentru dezvoltarea tot mai intensă a raporturilor traditionaid de prietenie si colaborare româno-cehoslovace. în interesul întăririi cuceririlor socialismului în cele două țări, pentru amplificarea conlucrării pe plan internațional.S-a constatat că se dezvoltă rodnic și dinamic colaborarea pe multiple planuri dintre Republica Socialistă România si Republica Socialistă Cehoslovacă. in spiritul hotărîrilor adoptate la nivel înalt. S-au intensificat întîlnirile. schimbul de experiență și consultările între reprezentanții conducerilor de partid, guverne, organizații de masă și obștești.
În magazinele comerțului de stat:

CONFECȚII SI TRICOTAJE DE SEZON„Numai o aprovizionare ritmică, în funcție de cerințele pieței — ne spune Aneta Duca, directoarea întreprinderii Comerciale de Stat „Victoria" din București, poate satisface solicitările din ce în ce mai exigente ale cumpărătorilor noștri". Faptul că, recent, întreprinderea a fost distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa a III-a în cadrul întrecerii socialiste dintre unitățile de profil denotă că aici există o preocupare permanentă ca mărfurile cele mai căutate in acest sezon să fie expuse „la vedere". Deci să existe ! Numai o planificare chibzuită, o testare curentă a cererii pot satisface doleanțele cumpărătorilor. în ce privește confecțiile, magazinul „Victoria" e pregătit cu o diversitate de produse de la o serie de fabrici cunoscute din București. Craiova, Călărași, Satu Mare etc. O gamă variată de rochii din materiale tio bumbac sau 'n și din tercoturi, de compleuri în croiuri clasice sau moderne, de taioare și costume subțiri, de pantaloni în linia mo

lucrării economice, tehnico-științi- fice și în alte domenii, pe baze reciproc avantajoase, în interesul construcției socialiste în cele două țări, al adîncirii relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele noastre.La încheierea convorbirilor, tovarășii Constantin Dăscălescu șl Ladislav Adamec au semnat Protocolul întîlnirii între primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România și președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace.
★în continuare au fost vizitate metroul bucureștean — parcurgîn- du-se cu un tren special distanța de la I.M.G.B. la Unirii II — precum și Bulevardul Victoria Socialismului, prilej de prezentare a importantelor ansambluri arhitectonice din acest perimetru al Capitalei.Premierul cehoslovac a exprimat cuvinte de înaltă apreciere în legătură cu vastul program de dezvoltare urbanistică și edilitară aflat în curs de înfăptuire în capitala României, cu eforturile depuse pentru continua înfrumusețare a Bucu- reștiului.Președintele Guvernului R. S. Cehoslovace a fost însoțit în această vizită de tovarășul Ion Dincă, prim viceprim-ministru al guvernului.

★Miercuri dimineața, tovarășul Ladislav Adamec, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, a depus o coroană de flori
COMUNICATIn cadrul convorbirilor s-au analizat stadiul actual si posibilitățile de adîncire în continuare a colaborării economice si tehnico-științifice. a schimburilor comerciale, a cooperării și specializării în producție. S-a evidențiat cu satisfacție că aceste relații se amplifică si s-a subliniat necesitatea intensificării eforturilor ambelor pârti pentru realizarea integrală a hotărîrilor convenite.Cei doi prim-miniștri au constatat că realizarea Programului de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă pînă în anul 2000 asigură condiții favorabile pentru dezvoltarea trainică, la un nivel calitativ superior, a relațiilor economice reciproc avantajoase. Totodată, au subliniat că folosirea formelor superioare de colaborare. în primul rând a cooperării și specializării in producție, inclusiv prin dezvoltarea de legături directe între întreprinderi de producție și unități de cercetare științifică, reprezintă principala cale de adîncire în continuare a conlucrării economice între cele două state.S-a exprimat convingerea că îndeplinirea prevederilor Progranjului.de adîncire în continuare a cooperării și specializării în producție între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, semnat în luna mai a.c., la Praga, va duce la sporirea eficienței colaborării e- conomice și tehnico-științifice, la creșterea schimburilor de mărfuri.S-a apreciat că s-a intensificat activitatea desfășurată de Comisia mixtă de colaborare economică și tehnico-științifică și ministerele economice, ceea ce a dus la semnarea de noi contracte privind cooperarea in producție în domeniile aparatelor electrice de măsura, roboților și manipulatoarelor, microhidroturbinelor, sculelor și dispozitivelor de măsură și control, precum și la pregătirea unor convenții de specializare în producția de mașini-unelte.Cei doi prim-miniștri au relevat importanța deosebită a coordonării planurilor economice ale Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Cehoslovace în perioada 1991—1995 pentru dezvoltarea și creșterea eficienței economiilor celor două țări. S-a constatat că această activitate se desfășoară in conformitate cu programele de colaborare e- conomică bilaterală și, potrivit înțelegerilor dintre președinții organelor centrale de planificare, se va finaliza pînă la sfirșitul semestrului 1/1990.Au fost apreciate rezultatele favorabile obținute în dezvoltarea schimburilor comerciale în perioada care a trecut de la începutul actualului cincinal, în special cele din anul 1988, cînd s-a realizat cel mai mare volum.S-a stabilit ca organele de comerț exterior din cele două țări să ia măsuri pentru realizarea integrală a volumului de mărfuri prevăzut pentru anul in curs și încheierea cît mal curând a Protocolului comercial și a contractelor pentru anul 1990.A fost reafirmată hotărârea celor două țări de a dezvolta și mai activ colaborarea economică și tehnico- științifică in cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, în spiri

dei actuale, de fuste din țesături diverse, de bluze din mătăsuri sau pînză topită trec zilnic prin mîinile cumpărătoarelor. O serie de modele noi de compleuri, realizate într-o fericită combinație intre linia retro și modernă (cu șaluri, cu funde, cu evazeuri, cu varii accesorii), sînt din ce in ce mai solicitate, dovedind gustul solicitatoarelor pentru frumos, pentru rafinament. De asemenea, o altă gamă de tricotaje tip jaquard in diverse culori — rochii, jachete, fuste — poate completa fericit garderoba oricărei femei. în rafturile minuțios aranjate, în expozițiile interioare, în vitrine, pe umerașe se află o multitudine de confecții din mătăsuri și pinze vaporoase, inuri dense și tercoturi mate, stofe fine sau groase. Pentru bărbați se găsesc pantaloni din diferite tercoturi, cămăși din bumbac, costume din stofe subțiri sau groase, sa- couri din bumbac, scurte, pardesie și impermeabile.Mărfuri similare se află și la întreprinderea Comercială de Stat 

la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au luat parte tovarășul Ion Dincă, prim viceprim- ministru al guvernului, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Popular al Municipiului București, generali și ofițeri.Au fost de față persoanele oficiale care l-au însoțit pe președintele Guvernului R. S. Cehoslovace.După depunerea coroanei de flori, s-a păstrat un moment de reculegere.
+Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, tovarășul Ladislav Adamec, care, la invitația tovarășului Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a efectuat o vizită oficială de prietenie în țara noastră, a părăsit, miercuri după- amiază, Capitala.La plecare, pe aeroportul OtopenI, împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, premierul cehoslovac a fost salutat de tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al guvernului. Erau prezenți tovarășii Ion Dincă, prim viceprim- ministru al guvernului. Ștefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului, miniștri, alte persoane oficiale.Au fost de față ambasadorul României la Praga, ambasadorul Cehoslovaciei la București, precum și membri ai ambasadei cehoslovace.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste Cehoslovace și Republicii Socialiste România.(Agerpres)

tul hotărîrilor adoptate la Consfătuirea la nivel înalt a țărilor membre, de a intensifica conlucrarea la realizarea Programului complex al progresului tehnico-științific pînă în anul 2000.La încheierea vizitei, prim-miniș- ■trii celor două guverne au semnat Protocolul cuprinzînd măsuri pentru dezvoltarea în continuare a colaborării economice dintre cele două țări.Pornind de la rezultatele obținute pînă în prezent, cei doi prim-miniștri au subliniat importanța dezvoltării, in continuare, a colaborării pe planul culturii, învățămintului, științei, sănătății, mijloacelor de informare în masă, turismului și în alte domenii, în interesul aprofundării cunoașterii reciproce. al întăririi prieteniei dintre popoarele celor două țări.în cadrul schimbului de păreri cu privire la situația internațională, cei doi prim-miniștri au subliniat hotărârea fermă a României și Cehoslovaciei de a acționa pentru instaurarea în lume a unei politici noi de destindere și pace, pentru oprirea cursei înarmărilor, în primul rind a celei nucleare, și înfăptuirea dezarmării, pentru oprirea experiențelor ‘nucleare. a militarizării Cosmosului, eliminarea armelor chimice și reducerea radicală a armelor convenționale, pentru soluționarea tuturor problemelor pe cale pașnică, prin tratative, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru edificarea unei lumi a înțelegerii și cooperării. în această direcție, cele două țări vor conlucra strâns împreună cu statele participante la Tratatul de la Varșovia, cu celelalte țări socialiste, cu toate statele lumii, cu toate forțele progresiste iubitoare de pace.A fost subliniată însemnătatea propunerilor Republicii Socialiste 'România privind transformarea Peninsulei Balcanice într-o zonă a păcii, fără arme nucleare și chimice, întărirea colaborării țărilor balcanice în toate domeniile și respectiv a propunerilor Republicii Socialiste Cehoslovace privind crearea unei zone de încredere, colaborare și relații de bună vecinătate la linia de contact dintre statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale N.A.T-O.Prim-miniștrii celor două guverne și-au exprimat satisfacția în legătură cu rezultatele rodnice ale convorbirilor avute și au subliniat convingerea că acestea vor contribui la aprofundarea în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, dintre popoarele celor două țări.Convorbirile dintre prim-miniștrii celor două guverne s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, de îperedere și înțelegere reciprocă.Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, tovarășul Ladislav Adamec, a invitat pe primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul 'Constantin Dăscălescu, să efectueze o vizită oficială de prietenie în Cehoslovacia. Invitația a fost acceptată cu plăcere.

București, unde Maria Ciubotaru, directoarea acesteia, ne asigură că și unitățile pendinte de acest mare magazin de pe raza municipiului au fost aprovizionate din timp cu mărfuri de sezon. Astfel, la „BIG“- Berceni, alături de rochiile de vară realizate în genere de cooperația meșteșugărească, există o abundență de fuste cloșate sau drepte, cu sau fără buzunare, din diverse tercoturi, compleuri din tergal în nuanțe de gri, bej. verde sau galben, cămăși gen bluzon, pantaloni din stofe și tercoturi. Pentru bărbați, pantalonii din ter- cot, în culori deschise, bluzoanele din materiale tip bumbac, sacourile cu sau fără căptușeală, din ter- cot și tergal, multe în carouri pe nuanțe de gri, maro sau bej, ocupă aici aproape o jumătate de etaj.Există o varietate de confecții șl tricotaje pentru toate vîrstele și toate gusturile, iar magazinele comerțului de stat din întreaga țară sînt pregătite să ofere îmbrăcămintea potrivită fiecăruia. (Marta Cuibuș).

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

SOFIADragă tovarășe Jivkov,Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite cele mai calde urări de sănătate, viață îndelungată, putere de muncă și noi succese în activitatea dedicată construcției socialismului, progresului și prosperității Republicii Populare Bulgaria.îmi exprim ferma convingere că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor noastre, relațiile tradiționale de prietenie, colaborare și bună vecinătate dintre poporul român și poporul bulgar vor continua să se dezvolte pe multiple planuri, în folosul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român,

Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de MiniștriHAVANAîn numele poporului român și al meu personal, vă exprim dumneavoastră și poporului cubanez profunda noastră compasiune și solidaritate în aceste împrejurări cauzate de prăbușirea unui avion cubanez de pasageri soldată cu numeroase victime omenești.Transmitem familiilor îndoliate sentimentele noastre de profundă compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român,

Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 45-a aniversări a glorioasei Zile naționale a Republicii Socialiste România, este o mare onoare și un privilegiu ca, în numele poporului cambodgian, al guvernului de coaliție al Kampuchiei Democrate, cît și al meu personal, să vă adresăm dumneavoastră și curajosului popor român felicitările noastre cele mai călduroase și pline de respect, împreună cu urările cele mai fierbinți pentru fericirea dumneavoastră personală, măreț și iubit conducător al României, pentru fericirea și prosperitatea României socialiste și a viteazului său popor, precum și urări de succese tot mai mari, sub strălucita dumneavoastră conducere, pe calea impresionantei ji minunatei dezvoltări a Republicii Socialiste România in toate domeniile.Cu această ocazie solemnă, vă rog să-mi îngăduiți să vă reînnoiesc profunda noastră gratitudine pentru sprijinul constant și ferm acordat luptei juste a poporului cambodgian pentru eliberare națională și recunoașterea de drept a guvernului de coaliție al Kampuchiei Democrate.îmi exprim dorința arzătoare ca relațiile de prietenie frățească existente dintotdeauna între țările și popoarele noastre să se dezvolte și să sa întărească continuu și în viitor.Vă rog să acceptați, domnule președinte, asigurarea înaltei considerații și admirației pe care vi le port.

NORODOM SIANUK
Președintele Kampuchiei Democrate

Cronica zilei
La cinematograful „Studio" din București au început, miercuri, „Zilele filmului coreean". Organizată cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a creării Republicii Populare Democratice Coreene, manifestarea se inscrie in cadrul relațiilor de colaborare cultural-artisticâ. dintre România și R.P.D. Coreeană.La spectacolul de gală au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii șl Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., Asociației de prietenie româno-coreeană, oameni de cultură.Au fast prezenți Mun Biong Rok, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, șefi de misiuni diplomatice.

★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei, miercuri a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea. în cadrul
tv
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mărturii de civilizație la Dunărea 
de Jos

19,45 Agricultura — programe prioritare 
20,05 Laureați ai Festivalului național 

..Cîntarea României"
20,30 Imagini din R.P.D. Coreeană
20,50 Film serial. „Misiunea". Producție

ACTUALITATEA SPORTIVA• BASCHET. La ‘ Munchen s-a efectuat tragerea la sorti a meciurilor din primul tur al Cupelor europene de baschet.în „Cupa campionilor europeni" feminin, echipa Universitatea Cluj- Napoca va juca (primul meci în deplasare) cu formația Partizan Tirana. Partidele tur se vor disputa la 28 septembrie, iar returul — la 5 octombrie.în competiția feminină „Cupa Liliana Ronchetti". echipa Voința București este calificată direct in optimile de finală, în care va intîlni (primul joc în deplasare) formația sovietică Gorizont Minsk.• POLO. în cadrul turneului internațional de polo pe apă de la Sofia, echipa Steaua București a întrecut cu scorul de 6—5 (2—3, 2—2, 0—0. 2—0) formația vest-germană Hellias.într-un alt meci, echipa T.S.K.A. Septembrivsko Zname Sofia a dispus cu 5—4 de formația Lokomotiv Sofia.• BOX. Organizatorii celei de-a 8-a ediții a Campionatelor mondiale de box. programate să se desfășoare în perioada 17 septembrie — 1 octombrie ia Moscova, au anunțat că pînă în prezent s-au înscris la întreceri 320 pugiliști din 42 de țări.Meciurile se vor disputa în sala „Olimpițkii", cu o capacitate de 16 000 locuri și va fi utilizată o mașină de punctat pentru arbitraj, de producție sovietică. Cu prilejul campionatelor va fi organizat un simpozion internațional dedicat boxului, la care a fost invitat să participe si președintele Comitetului Olimpic, Juan Antonio Samaranch.© FOTBAL. La Oslo. în meci con- tînd pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal, selecționatele Norvegiei si Franței au terminat la egalitate : 1—1 (0—1). Oaspeții au deschis scorul prin Papin (min. 40 — din lovitură de la 11 m), golul egalizator fiind marcat de Bratseth (min. 84).în clasamentul grupei a 5-a europene conduce echipa Scoției — 9puncte, urmată de formațiile Iugo

căreia au fost prezentate impresii da călătorie din această țară.Au luat parte membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Milton Bezerra Cabrai, ambasadorul Republicii Federative a Braziliei la București.
★„Imagini din România" este genericul expoziției de pictură și desen aparținînd artistului Gong Shunzhl din Republica Populară Chineză.Vernisată miercuri, la Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea din Capitală, în organizarea Consiliului Ziariștilor din Republica Socialistă România, expoziția se distinge prin originalitatea manierei de realizare artistică a lucrărilor puse sub semnul prieteniei, înțelegerii și colaborării româno- chineze. (Agerpres)

a studioului de film TV, realiza
tă in Centrul de Producție Cine
matografică „București". Premie
ră pe țară. Cu : Ovidiu lullu Mol
dovan, Vistrian Roman, Șerban 
Ionescu, Cezara Dafinescu, Ion 
Dicltlseanu, Teodora Mareș. Ștefan 
lordache, Rodica Popescu-Bitănes- 
cu. Eugen Ungureanu, Adela Măr- 
culescu. Dumitru Rucăreanu, Iurie 
Darie șl alții. Scenariul : Franclsc 
Munteanu. Regia : Virgil Calotescu. 
Episodul 5
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slaviei — 8 puncte. Norvegiei. Franței — cu cite 5 puncte și Ciprului — 1 punct.într-un meci internațional amical de fotbal disputat la Varșovia, reprezentativa Poloniei a întrecut cu scorul de 3—0 (3—0) selecționata Greciei. Golurile au fost înscrise do Warzycha (min. 1), Dziekanowski (min. 28) și Zeber (min. 42).La Amstetten (Austria). în meci pentru preliminariile campionatului european de fotbal rezervat echipelor de tineret, selecționata U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 2—0 (0—0)echipa Austriei.In cadrul aceleiași competiții, echipa Belgiei a terminat la egalitate : 1—1 (0—0) pe teren propriu cu formația Portugaliei.Disputat miercuri, meciul Politehnica Timișoara — Flacăra Moreni, din cadrul etapei a III-a a campionatului diviziei A la fotbal, s-a încheiat la egalitate : 0—0.© TENIS. în sferturile de finală ale probei feminine din cadrul turneului internațional de tenis de la Flushing Meadow, Zina Garrison a invins-o cu 7—6. 6—2 pe Chris Evert, iar Martina Navratilova a dispus cu 6—0, 6—0 de Manuela Maleeva. Rezultate înregistrate in proba de dublu masculin : John McEnroe. Mark Woodforde — Rick Leach, Jim Pugh 4—6, 7—6. 6—4, 7—6; Ken Flach, Robert Seguso — Glenn Layen- decker, Richey Reneberg 6—0, 6—0, 6—3.• TENIS DE MASĂ. în prima zl a „Cupei mondiale" la tenis de masă masculin, competiție ce se desfășoară la Nairobi, jucătorul belgian Jean Michel Saive a furnizat o mare surpriză, învingîndu-1 cu 2—0 (21— 15, 21—13) pe suedezul Jan Owe Waldner. deținătorul titlului mondial.Alte rezultate : Mikael Appelgren (Suedia) — Noel Carvalho (Kenya) 2—0 (21—8. 21—10) ; Yu Shentong (R.P. Chineză) — Claudio Kano (Brazilia) 2—1 (16—21, 21—12. 21—10). Leszek Kucharski (Polonia) — John Onifade (S.U.A.) 2—0 (21—12, 21-17).
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CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT 
A ȚĂRILOR NEALINIATE

O idee centrală evidențiată in cadrul dezbaterilor:

Critici la adresa măsurilor protecționiste, 
discriminatorii in comerțul mondial

ZIUA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI

— exprimate în raportul anual al Secretariatului 
Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare

SOLUȚIONAREA GRAVELOR PROBLEME ALE ECONOMIEI 

MONDIALE — CU PARTICIPAREA TUTUROR STATELORBELGRAD 6 (Agerpres). — C. Țintea transmite : Problemele asigurării păcii și securității, înfăptuirii dezarmării, democratizării relațiilor internaționale, depășirii crizei economice mondiale — marcată în primul rind de creșterea continuă a poverii datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare și adîncirea decalajului dintre țările bogate și cele sărace —, reglementarea situațiilor conflictuale de pe glob, eradicarea colonialismului și rasismului, precum și cele ale întăririi rolului și capacității de acțiune ale mișcării de nealiniere constituie temele prioritare ale discursurilor rostite în ședințele plenare ale dezbaterilor de politică generală, care continuă in cadrul Conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate, de la Belgrad.Majoritatea țelurilor definite la apariția mișcării de nealiniere au rămas de mare actualitate în momentul de față, a declarat președintele Tunisiei, Zine El Abidine Ben Aii, apreciind apoi că mișcarea de nealiniere trebuie să acționeze de o manieră mai eficientă și modernă. Vorbitorul a amintit că Tunisia a cerut convocarea, cît mai curînd posibil, a unei conferințe internaționale consacrate dezvoltării și protecției mediului. El a apreciat situația economică din lume dificilă și complexă, aceasta fiind cauza unor mari probleme și tulburări sociale, propunînd organizarea unei conferințe a miniștrilor muncii și problemelor sociale din țările nealiniate, la Tunis, anul viitor.Președintele Tanzaniei, Aii Hassan Mwinyi, a apreciat că mișcarea de nealiniere trebuie să se integreze in tendințele politice contemporane și să reexamineze prioritățile și strategia ei. Referindu-se la situația din Africa, președintele tanzanian a subliniat necesitatea soluționării pașnice a conflictelor de pe continent și a lichidării, de urgență, a marii datorii externe a țărilor africane.Președintele Republicii Mali, Moussa Traore, a relevat că una dintre sarcinile majore care stau. în fața mișcării o constituie încheierea cu succes a procesului de independență in Namibia și eliminarea practicilor rasiste din sudul Africii; Referindu-se la situația economică > internațională, deosebit de îngrijorătoare, marcată de scăderea constantă a prețurilor la materiile prime și creșterea datoriilor, președintele malian a subliniat că cele mai grave consecințe ale crizei din țările în curs de dezvoltare le suportă copiii, în rîndul cărora se înregis- trează o înaltă rată a mortalității, din cauza subnutriției și bolilor. El a cerut țărilor nealiniate să sprijine ideea convocării unei reuniuni internaționale consacrate situației copiilor.Concentrindu-și atenția asupra situației din sudul Africii, președintele Mozambicului, Joaquim Chis- sano, a apreciat că au existat o serie de indicii pozitive în evoluția in regiune. între carp a enumerat primii pași in direcția independenței Namibiei. El a subliniat că este timpul ca regimul sud-african să adopte măsuri concrete în direcția unor schimbări, care să includă ridicarea stării de urgență, a interdicției asupra activității organizațiilor politice și eliberarea deținuților politici.Mișcarea de nealiniere ar trebui să adopte o nouă metodă de lucru și noi căi de abordare a problemelor politice, economice și ecologice cu care se confruntă omenirea și de rezolvarea cărora depinde independenta statelor în curs de dezvoltare, a arătat, în cuvîntul său, președintele Nigeriei, Ibrahim Babangida. Pe de altă parte, vorbitorul a susținut ideea ca statele creditoare, instituțiile financiare internaționale și băncile comerciale să anuleze majo

ritatea datoriilor externe pe care le-au acumulat statele în curs de dezvoltare.Emirul Kuweitului, Jaber Al Ahmad Al Sabah, s-a pronunțat pentru ca secretarul generai! .al O.N.U. să convoace o conferință internațională în problema datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare. La o a- semenea conferință, reprezentanții statelor debitoare și creditoare ar putea dezbate principiile negocierii crizei datoriei externe. în opinia sa, conferința ar trebui să aibă loc în- tr-un interval de șase luni, pentru a evita complicații ulterioare in problema datoriei și a situației economice mondiale. Ca o măsură imediată. vorbitorul a cerut anularea dobinzilor pentru toate țările debitoare. și în primul rind pentru cele mai sărace state ale lumii.Președintele Venezuelet, Carlos Andres Perez, a propus convocarea unei reuniuni la nivel inalt între țările industrializate si cele în curs de dezvoltare pentru a discuta problemele dezvoltării, apărării mediului ambiant și securității, da un concept general. El a criticat ferm condițiile impuse țărilor in curs de dezvoltare. de actuala conjunctură economică internațională. Solutionarea problemei datoriei externe si înfăptuirea noii ordini economice internaționale constituie priorități ale activității mișcării de nealiniere, al cărei membru Venezuela a devenit incepînd din acest an. îh legătură cu situația politică internațională, vorbitorul a insistat asupra necesității consolidării destinderii si a soluționării prin mijloace pașnice a stărilor conflictuale și. in context, s-a pronunțat pentru soluționarea situației din America Centrală.Arsenalele de arme nucleare si convenționale sint intacte si după acordul privind eliminarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune — a arătat vicepreședintele Cubei, Raul Castro. Subliniind că aceste arsenale cresc și se perfecționează, vorbitorul a arătat că.. în prezent, nu se poate afirma că lumea trăiește intr-un grad sporit de securitate. După ce s-a referit la începutul unui proces al destinderii și la soluționarea unor stări conflictuale regionale, el a relevat ca nu trebuie să se Uite faptul că în lume există alte focare de tensiune nerezolvate. El a criticat menținerea ocupației israeliene in teritoriile arabe și și-a reafirmat solidaritatea cu poporul palestinian.Vorbind in 'calitate de președinte în exercițiu al Consiliului de Cooperare al Golfului, emirul Bahreinu- lui, Issa Bin Salman Al Khalifa, s-a pronunțat pentru creșterea rolului și eficientei mișcării de nealiniere în viața internațională. _ Țările nealiniate — a spus el — își Pot spori contribuția pe plan internațional, in special in vederea soluționării problemelor cu care se confruntă țările in curs de dezvoltare și în scopul stingerii focarelor de conflict din diferite regiuni ale lumii.Principiile nealinierii înseamnă dreptul fiecărei țări la libertate, suveranitate și integritate, a declarat regele Nepalului, Birendra Bir Bikram Shah Dev. Nu trebuie uitat, pe de altă parte, că majoritatea membrilor mișcării de nealiniere șint ■țări mici. Dintre acestea, potrivit criteriilor O.N.U., 37 se află în categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate. Și mai alarmant, a spus vorbitorul, este faptul că, astăzi, unele țări nealiniate sint mai sărace decît erau în urmă cu zece ani.Președintele Angolel, Jose Eduardo dos Santos, a declarat că mișcarea de nealiniere trebuie să acționeze prin noi initiative în vederea accelerării procesului .de eliminare definitivă a apartheidului și a oricăror forme de dominație colonială de pe continentul african. El a arătat că, pe plan mondial, se impun acțiuni urgente pentru ajutorarea

celor mai puțin dezvoltate țări și a apreciat că viitoarea conferință, sub auspiciile O.N.U.., privind cooperarea economică internațională trebuie să se soldeze cu rezultate concrete.Președintele Consiliului de Stat al R. S. Vietnam, Vo Chi Cong, a arătat că mișcarea de nealiniere trebuie să-și întărească solidaritatea șl să facă eforturi și mai mari pentru 
a se pune capăt cursei înarmărilor, pentru a se ajunge la o interzicere a experiențelor nucleare și pentru înființarea de zone libere de arma nucleară, pentru o lume a păcii și nefolosirii forței în relațiile internaționale. El a exprimat sprijinul tării sale față de eforturile de soluționare. prin dialog, a stărilor conflictuale din lume. Pronunțîndu-se pentru creșterea eficientei mișcării de nealiniere. el a arătat că aceasta trebuie să aducă o contribuție mai mare la lupta pentru pace, independență națională, democrație și progres social.Evoluțiile pozitive nu au dobîndit un caracter universal, fapt ilustrat și de continuarea războiului devastator în Afganistan, a subliniat președintele Afganistanului, Najibullah. El a propus organizarea unei conferințe ințernaționale care să convină, încă de la început, asupra unui acord privind încetarea livrărilor de arme părților în conflict pentru respectarea încetării focului. Conferința ar garanta un statut permanent neutru și demilitarizat al Afganistanului, care va fi inclus și în noua constituție.Președintele Republicii Sierra Leone, generalul Josef Saidu Mo- moh, a apreciat că, în prezent, in lume, deși au apărut unele indicii și evenimente pozitive, climatul. cămine tensionat și persistă amenințări la adresa păcii. Pe de altă parte, el a subliniat că țările nealiniate si țările in curs de dezvoltare ■trebuie să se bazeze in mai mare măsură ipe efortul propriu și pe extinderea cooperării dintre ele pentru a putea depăși dificultățile economice cu care sint confruntate.( Președintele Republicii Guineea, Lansana Conte, s-a referit la numeroasele focare de conflict din lume, inclusiv la situația din sudul Africii, relevînd că actuala Conferință la nivel înalt a mișcării de nealiniere ar putea cere convocarea de urgență a unei sesiuni speciale a O.N.U. consacrate problemei apartheidului. Pe plan economic — a ațras ..el atenția — se adinoește ■ criza ce afectează în special țările în curs de dezvoltare, ceea ce necesită o intensificare a cooperării Sud-Sud.Șeful delegației din Burkina Faso, 'Clement Ouedraogo, a evidențiat Toiul tot mai important pe care țările nealiniate. îl au în relațiile Internaționale. Pe de altă parte, el a caracterizat drept foarte dificilă situația economică a țărilor în curs de dezvoltare, reclamînd o acțiune urgentă din partea statelor lumii.Problema contribuției mișcării de nealiniere la soluționarea rapidă a dificultăților sociale, economice și de dezvoltare, acumulate in țările membre, a fost abordată șl de ministrul de externe al Republicii Trinidad Tobago, Sahadeo Basdeo. El a relevat că țara sa este favorabilă convocării urgente a unei conferințe internaționale consacrate crizei datoriei externe.Emirul Qatarului, șeicul Khalifa Bin Hamad Al-Thani, a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru soluționarea pe cale pașnică a focarelor de tensiune și conflict din lume. Referindu-se la Orientul Mijlociu, vorbitorul a apreciat că nici o pace justă și durabilă în regiune nu se poate realiza fără retragerea Israelului din teritoriile ocupate și fără recunoașterea dreptului poporului palestinian la independență și un stat suveran.

GENEVA 6 (Agerpres). — Raportul anual privind evoluția economiei naționale, dat publicității la Geneva de Secretariatul Conferinței, Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), apreciază că, în țările în curs de dezvoltare, în special din Africa și America Latină, persistă stagnarea economică, iar, în unele state situația s-a înrăutățit, îndeosebi ca urmare a enormei datorii externe. Raportul semnalează că măsurile inadecvate recomandate pentru ușurarea poverii datoriilor externe au generat instabilitate politică, ele urmînd să aibă efecte nedorite asupra progresului economic și social în țările în curs de dezvoltare și în deceniul următor. Autorii documentului apreciază că trebuie examinată eu cea mai mare seriozitate problema datoriei externe, principalul obstacol in calea redresării economice a țărilor „lumii a treia", acceptîindu-se necesitatea reducerii volumului și a serviciului datoriei externe.

Raportul U.N.C.T.A.D. atrage a- tenția asupra politicii comerciale „agresive" a S.U.A., care, prin recurgerea la măsuri protecționiste și discriminatorii, să își reducă măsuri, se procesul de multilateraleRunde Uruguay a G.A.T.T. Recentele legislații comerciale adoptate de Statele Unite și C.E.E. se pot transforma cu Ușurință în puternice

unilaterale incearcă deficitul. , Astfel de arată, prejudiciază negocieri comerciale din cadrul actualei
și periculoase instrumente ale pro- tecționismului, semnalează raportul.Raportul U.N.C.T.A.D. subliniază că, în lipsa unor noi măsuri politice radicale sau a unor schimbăriImportante in natura comerțului internațional și a relațiilor financiare, rata medie anuală de creștere a producției mondiale va fi de aproximativ 3 la sută in deceniul viitor, sub media înregistrată în a doua jumătate a anilor ’80.

LONDRA

Lucrările Conferinței interparlamentare
Intervenții ale unor deputați româniLONDRA 6 (Agerpres). — In capitala Marii Britanii continuă lucrările Conferinței interparlamentare, la care iau parte delegații ale grupurilor interparlamentare din statele membre.Delegația țării noastre este condusă de Marin Ivașcu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, președintele Grupului român din Uniunea Interparlamentară.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor generale în problema contribuției parlamentelor la folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice, deputatul Dumitru Ghișe a relevat necesitatea intensificării eforturilor parlamentelor în direcția renunțării Ia orice acțiune de militarizare a Cosmosului, pentru participarea activă a corpurilor legislative la convenirea de acorduri care să permită folosirea spațiului extraterestru exclusiv in scopuri pașnice. Deputatul român a relevat importanța mobili

zării largi a opiniei publice mondiale împotriva extinderii cursei înarmărilor în spațiul cosmic, ceea ce ar avea serioase consecințe asupra întregului climat internațional, a procesului dezarmării, a înseși supraviețuirii omenirii.In problema accesului neintîrziat al Namibiei la independență, deputatul Ion Brad a reliefat poziția fermă și constantă a României de sprijinire a luptei juste a poporului namibian sub conducerea S.W.A.P.O., pentru înfăptuirea dezideratelor sale legitime de a-și edifica o viață liberă și independentă.La reuniunea femeilor parlamentare, deputata Viorica Neculau a înfățișat ansamblul de măsuri întreprinse în țara noastră în direcția afirmării continue a rolului femeii în toate domeniile de activitate, evidențiind locul și rolul femeilor în economie, știință și tehnologie.
ORIENTUL MIJLOCIU
• In pregătirea sesiunii Consiliului Ministerial al Ligii Arabe • 
Noi ciocniri intre forțele israeliene și manifestanți palestinieni in 

Cisiordania și GazaTUNIS 6 (Agerpres). — Cea de-a 92-a sesiune a Consiliului Ministerial al Ligii Arabe este programată să se desfășoare, in zilele de 12 și 13 septembrie, la Tunis, transmite agenția M.A.P.Reuniunea ministerială de la Tunis va aborda o serie de probleme complexe : un accent deosebit va fi pus pe analiza ultimelor evoluții ale crizei din Liban, precum și a situației din teritoriile arabe ocupate. Diverse alte probleme regionale. îndeosebi privind cooperarea dintre țările arabe, precum și aspecte ale situației internaționale vor figura pe a- genda reuniunii din capitala tunisiană.BEIRUT 6 (Agerpres). — Ambasada S.U.A. din Liban a fost evacuată, personalul părăsind Beirutul la bordul a două elicoptere, care s-au îndreptat spre Cipru — informează a- genția T.A.S.S. Măsura survine în urma deteriorării relațiilor dintre Administrația americană și guvernul militar condus de generalul Michel Aoun și după un marș de protest privind politica S.U.A. față de Liban. in cursul căruia participants au anunțat o blocadă simbolică a ambasadei Statelor Unite.In perimetrul liniei de demarcație dintre sectoarele de est și vest ale Beirutului au reizbucnit, miercuri după-amiază, ciocniri între forțele rivale. Mai multe rachete au căzut în zona „liniei verzi", iar în cartierele rezidențiale adiacente au fost semnalate focuri de arme automate de mare calibru — informează agenția MENA.In teritoriile din Cisiordania și Gaza, ocupate de Israel, s-au sem-

nalat noi ciocniri între forțele israeliene și manifestanții palestinieni in diverse sectoare din regiune. Informații provenite din zonă relevă că militarii au atacat taberele de refu- giați Safarin, Antbar și Tokarem, folosind elicoptere de asalt și blindate. In orașul Hebron, soldații israelieni au descins într-o școală unde au a- runcat grenade cu gaze lacrimogene, iar in taberele Al Breij și Tokarem au rănit grav, cu arme de foc. cinci copii — informează agenția QNA. Se precizează, totodată, că autoritățile de ocupație au menținut restricțiile de circulație la Nablus, Khan Younis și în taberele invecinate și au închis mai multe școli.Un bilanț dat publicității Ia Amman relevă că, în ultimele 24 de ore, 64 de palestinieni au fost răniți.(Agerpres)

Practici care tulbură apele
Pacificului de SudTurneul întreprins de premierul francez Michel Rocard în țări din zona Pacificului de Sud, cu etape in Australia și în așa-zisele teritorii franceze de peste mări, a fost pus de oficialitățile de la Paris sub semnul dorinței de colaborare cu popoarele din regiune pe tărîm economic și în domeniul ocrotirii mediului ambiant. Comentariile presei franceze consacrate acestui turneu evidențiază insă, în special, cît de insistente sînt eforturile Franței de a-și menține rolul de mare putere militară, prin dezvoltarea forței sale nucleare, întemeiată, în realitate, pe periculoasa doctrină a „descurajării nucleare".Cum era de așteptat, premierul francez a fost nevoit să se confrunte în țările vizitate cu opinii și năzuințe opuse acestei orientări.Ce reprezintă, de fapt, Pacificul de Sud ? Dincolo de imaginea de „paradis pămîntesc". oferită de puzderia de insulițe acoperite de o vegetație luxuriantă, unde își duc existența felurite etnii, această regiune continuă să suporte consecințele politicii marilor puteri de împărțire a zonelor de influență, atrase nu numai și nu în primul rind de bogățiile naturale ale statelor insulare respective, cit mai ales de poziția lor strategică.Tn anii de după al doilea război mondial. Pacificul de Sud a dobîndit trista faimă de „poligon de încercare" pentru cele mai distrugătoare arme. Astfel. S.U.A. au efectuat, între anii 1946 și 1963, nu mai puțin de 94 de experiențe nucleare1 pe atolul Bikini și pe atolul din vecinătate, Eniwetok, din insulele Marshall, ex

periențe ce au dus la contaminarea radioactivă a acestora și a altor insule din jur. La rîndul ei, Marea Bri- tanie a efectuat, între anii 1952 și 1962, peste 20 de teste nucleare în atmosferă la poligoanele din Australia și pe insula Christmas. Din 1966, Franța a efectuat și ea o serie de teste nucleare pe atolul Mururoa și pe Fangatauga. Pină în anul 1975, au fost efectuate 41 de experiențe nucleare în atmosferă. Franța continuă să efectueze, în afara teritoriului ei național, teste nucleare în subteran, numărul celor realizate în Polinezia fiind de peste 100.Deși cuprinde teritorii aflate pe diferite trepte de dezvoltare (de la țări dezvoltate, ca Australia și Noua Zee- landă, la mici teritorii cu o economie naturală), lumea insulară din regiunea Pacificului de Sud s-a regăsit pe o poziție comună de împotrivire față de politica acelor puteri nucleare care, nesocotind voința și interesele popoarelor respective, continuă experiențele nucleare, cu grave consecințe pentru condițiile de viață în această regiune. Nu de mult a fost creat Forumul Pacificului de Sud (organizație ce cuprinde 13 state și teritorii), care a hotărît să declare regiunea drept zonă liberă de arme nucleare. Tratatul de la Rarotonga cu privire la crearea unei zone libere de arme nucleare în Pacificul de Sud, încheiat în mod simbolic la 6 august 1985, în ziua cînd se împlineau 40 de ani- de la primul bombardament atomic de la Hiroshima, a fost semnat de Australia, Noua Zeelandă. Insulele Cook, Fiji, Kiri

bati, Nauru, Niue, Tuvalu, Samoa de Vest, Solomon. Astfel, zona Pacificului de Sud a devenit cea de-a doua regiune populată care s-a proclamat zonă liberă de arme nucleare, prima fiind America Latină, pe baza Tratatului de la Tlatelolco, din 1967. In rîndul marilor puteri nucleare s-au conturat două poziții distincte : pe de o parte — de sprijinire a statutului Pacificului de Sud ca zonă liberă de arme nucleare, pozitiv exprimată de U.R.S.S. și R.P. Chineză ; pe de altă parte — de reținere și chiar de refuz, cum este cazul atitudinii S.U.A., Marii Britanii și a Franței.In ce o privește. Franța nu numai că refuză să recunoască Tratatul de la Rarotonga, dar continuă experiențele nucleare pe atolul Mururoa. In semn de protest față de această atitudine de dispreț, anul trecut oficialitățile australiene au stopat livrarea de uraniu către Franța (Australia se situează pe locul al treilea în lume în ceea ce privește zăcămintele de uraniu). Nu întîmplător presa australiană a exprimat îndoieli asupra preocupării declarate a Franței pentru „transformarea Antarcticii într-o rezervație naturală", ca parte a unei colaborări cu Canberra pentru ocrotirea mediului înconjurător, apreciind asemenea intenții ca simple vorbe frumoase atît timp cît experiențele nucleare efectuate pe atolul Mururoa au efecte negative ireversibile pentru ^echilibrul ecologic în întreaga zonă australă. în consecință, oaspetele francez nu a avut primirea scontată în Australia.Cum era de așteptat, Noua Zeelan-

Domnului JOSE SARNEY
Președintele Republicii Federative a BrazilieiBRASILIA D.F.Sărbătorirea celei de-a 167-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului brazilian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul brazilian sărbătorește, la 7 septembrie, împlinirea a 167 de ani de la proclamarea independentei naționale. Brazilia, cea mai întinsă și mai populată țară a Ameri- cii Latine (suprafața: 8 535 000 kmp; populația : aproape 140 milioane locuitori), dispune de imense resurse naturale. Cunoscută dintotdeauna ca o țară predominant agrară, ea a înregistrat în ultimele decenii un intens proces de industrializare, de creare a unei economii moderne, diversificate. Deși această „țară- continent" nu a reușit încă să lichideze subdezvoltarea unor vaste regiuni, situate cu precădere în nord și vest, ea dispune astăzi de un uriaș parc industrial, in cadrul căruia au de acum o pondere însemnată asemenea ramuri ca electrotehnica, electronica și microelectronica, construcția de avioane — inclusiv supersonice—, industria de automobile, petrochimia. Produsele acestor ramuri ocupă un loc însemnat pe lista exporturilor braziliene, eclip- sînd faima de „țară a cafelei",. deși boabele de cafea rămin o sursă importantă de venituri în devize, alături de zahăr (Brazilia a devenit, de mai mulți ani, cel mai mare producător , mondial de zahăr din trestie), de bumbac, orez, vite, toate acestea fiind prețioase auxiliare ale ambițioaselor proiecte industriale.Un rol de seamă în promovarea Industrializării l-a avut și îl are sectorul de stat, prezent într-o bună parte din ramurile de bază ale economiei, cum sint extracția și prelucrarea petrolului, energetica și mineritul, care s-au distins nrintr-un ritm susținut al investițiilor. Ca urmare, s-a înregistrat o creștere puternică a producției de țiței

și de minereuri metalifere, inclusiv de metale rare, iar în peisajul industrial al țării și-au făcut apariția obiective hidroenergetice de anvergură. Intre acestea, se numără hidrocentrala de ia Itaipu, pe fluviul Parană, considerată cea mai mare din lume. Valorificarea potențialului hidroenergetic se desfășoară concomitent cu aplicarea unui plan prevăzînd construirea a nouă uzine atomoelectrice, începind cu cea de ia Angra dos Reis. instalată de mai mult timp.Actualul guvern civil al Braziliei, paralel cu măsurile pe linia consolidării regimului democratic din țară, a menținut orientarea spre industrializarea accelerată, în pofida marilor dificultăți economice existente, dificultăți legate în mare măsură de povara datoriei. externe și de deteriorarea condițiilor din comerțul internațional.Poporul român urmărește cu simpatie eforturile constructive ale poporului brazilian, de care se simte legat prin afinități de limbă și cultură, prin similitudinea unor preocupări referitoare la accelerarea dezvoltării economice. Intre România și Brazilia s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare bazate pe egalitate și respect reciproc. Un moment de importanță istorică în dezvoltarea a- cestor raporturi l-a constituit vizita efectuată in Brazilia de către președintele Nicolae Ceaușescu. Acordurile semnate și înțelegerile convenite cu prilejul vizitei constituie cadrul fertil pentru amplificarea legăturilor româno-braziliene, în concordanță cu aspirațiile de progres ale celor două țări și popoare, cu interesele păcii și cooperării în lume.
în sprijinul reunificării pașnice a CoreeiPHENIAN 6 (Agerpres). — Comitetul pentru reunificarea pașnică a patriei a dat publicității o scrisoare adresată „Alianței naționale a mișcării pentru națiune și democrație" („Chonminryon") din Coreea de Sud, 4n care se arată că, exprlmind dorința tuturor concetățenilor de a face ca 1995 să devină anul reunifi- eării naționale, comitetul propune

organizarea la 15 august 1990, la Panmunjon, a unei reuniuni la care să participe reprezentanți ai u- nor pături largi ale coreenilor din Nord, din Sud și din străinătate. In vederea desfășurării cu succes a întâlnirii, este propusă crearea unui comitet de legătură format din 7—10 membri, transmite ■agenția A.C.T.C.
Drept ripostă fa simulacrul electoral
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Amplă acțiune grevistă in R.S.A.JOHANNESBURG 6 (Agerpres). — Miercuri, în Africa de Sud a fost declarată o grevă Ia nivel național, la care iau parte sute de mii de muncitori, in semn de protest față de „alegerile" parlamentare organizate de regimul rasist, care privează de dreptul la vot pe cei 27 de milioane de locuitori de culoare, repre- zentînd marea majoritate a cetățenilor acestei țări.Declanșată la chemarea Mișcării Democratice de Masă — alianță care reunește principalele organizații de

luptă împotriva rasismului din R.S.A., greva generală se bucură de adeziunea celor mai largi pături ale populației și de sprijinul Congresului Național African (A.N.C.), al celor mai de seamă uniuni sindicale. ca și al unor organizații ale albilor.Acțiunea grevistă constituie o puternică lovitură dată rasiștilor sud- africani. organizatorii unui simulacru de alegeri cu participarea exclusivă a minorității albe.
GENTULE DE PRESA 

e scurt
PROPUNERE. în cursul unei conferințe de presă organizate la Ciudad de Mexico, Ana Guadalupe Martinez, membră a conducerii frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador, a anunțat că F.M.L.N. a propus președintelui țării, Alfredo Cristiani, deschiderea la 10 septembrie, în Mexic, a unui dialog de reconciliere națională.

■'t'ÎAagenția Efe. Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale conflictului armat din Angola.

dă nu a fost inclusă în turneul din Pacificul de Sud. După cum se știe, la 10 iulie 1985, „Rainbow Warrior" — navă aparținînd organizației ecolo- giste „Greenpeace" — a fost scufundată în portul neozeelandez Auckland de către doi agenți francezi, maiorul Alain Mafart și căpitanul Dominique Prieur. In atentat a fost ucis fotograful olandez Fernando Pereire, în virsță de 36 de ani. Obiectivul echi- pajului navei era de a sensibiliza opinia publică și a determina încetarea experiențelor nucleare franceze în Pacificul de Sud. Șefii celor doi agenți din centrala pariziană au reacționat cu brutalitate, sacrificînd viața tinărului fotograf. Deși condamnați în Noua Zeelandă la 10 ani închisoare, apoi exilați pe atolul francez Hoa, cei doi agenți au fost in cele din urmă repatriați din motive de... sănătate, în pofida protestelor părții neozeelandeze.Oaspetele francez, sosit la Suva, capitala Republicii Fiji, a fost întîm- pinat de autoritățile locale cu cererea insistentă de încetare a experiențelor nucleare franceze pe atolul Mururoa. Demonstrînd o vădită opacitate față de asemenea 'cerințe și, totodată, ig- norînd avertismentele oamenilor de știință, inclusiv ale cunoscutului ocea- nograf Jacques Cousteau, în sensul că masivul stincos subteran al atolului Mururoa prezintă fisuri adinei prin care se pot strecura substanțe radioactive degajate de explozii, premierul Rocard a anunțat că Franța va proceda. în anul viitor, la șase noi teste în această zonă.Perspectivă deloc liniștitoare pentru popoarele din Pacificul de Sud, unde acțiunile de protest împotriva celor ce se cramponează de atît de discreditata politică a „descurajării nucleare" continuă cu intensitate sporită, ca de altfel peste tot în lume.
Petre STANCESCU

ÎNTREVEDERE. Secretarul ge- I neral al O.N.U., Javier Perez de Cuellar,' s-a întîlnit la Belgrad cu | ministrul irakian al afacerilor externe, Tariq Aziz, în cadrul eforturilor vizînd impulsionarea procesului de negocieri în conflictul dintre Iran și Irak. într-o decla- i rație . făcutăgeneral al O.N.U. trevederea a fost
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ulterior, secretarul a afirmat că inutilă.POPORULUIDE SUD-VESTORGANIZAȚIA DIN AFRICA (SWAPO) a cerut O.N.U. să prelungească cu două săptămîni termenul de înregistrare în listele electorale a cetățenilor cu drept de vot din Namibia, ca urmare a încălcării de către administrația Republicii Sud-Africane a procedurii de înregistrare — relatează agenția T.A.S.S. Operațiunile de înregistrare a electoratului pentru alegerile în Adunarea Constituantă a Namibiei, prevăzute să se desfășoare în prima decadă a lunii noiembrie, urmează să se încheie la 15 octombrie.CONVORBIRI FRANCO—VEST- GERMANE. La Bonn a avut loc o întilnire între ministrul de externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, și ministrul afacerilor externe al Franței. Roland Dumas. Au fost abordate probleme privind dialogul franco-vest-german. situația din C.E.E., relațiile Est-Vest și evoluțiile din Orientul Mijlociu — relatează agenția D.P.A.ÎNTILNIRE LA MAPUTO. Ministrul de externe sud-african, Pik Botha, s-a întîlnit. la Maputo, în Mozambic. cu ministrul angolez al relațiilor externe. Pedro de Castro van Dunem — transmite

AVERTISMENT. „O intervenție militară americană în Panama ar fi catastrofală și o asemenea acțiune ar fi categoric respinsă de latino-americani" — a declarat la Belgrad ministrul ecuadorian al relațiilor externe. Diego Cordovez, care a condus o misiune a O.S.A. de sprijin față de procesul de reconciliere națională din Panama. El a arătat că nu exclude pericolul unei intervenții militare străine în Panama, precizind că „S.U.A. nu au abandonat această alternativă".PROGRAM ANTIDROG. Președintele Statelor Unite. George Bush, a anunțat programul Administrației de luptă contra stupefiantelor. spunind că acesta reprezintă prima „inițiativă coordonată, de cooperare a tuturor agențiilor guvernamentale" în lupta contra narcoticelor. Programul, care necesită alocații de aproape 8 miliarde dolari în anul fiscal 1990. constă atît în măsuri interne, cît și în acțiuni de cooperare externă pentru a stăvili traficul de droguri.ALEGERI. La Belmopan au fost date publicității rezultatele alegerilor parlamentare de luni din Belize. Partidul Unității Populare, condus de George Price, a obținut 15 din cele 28 de locuri în parlament, iar Partidul Unit Democratic al fostului premier, Manuel Esquivel, s-a situat pe locul imediat următor. Participarea la urne a fosț de circa 80 la sută. In prima sa reuniune, parlamentul l-a învestit oficial în funcția de prîm- ministru pe George Price.ȘOMAJ. La sfirșitul lunii august, numărul șomerilor înregistrați oficial în R. F. Germania a fost de 1,94 milioane, ceea ce reprezintă 7,5 la sută din totalul forței de muncă vest-germane — informează agenția A.D.N., citind un raport al Oficiului federal al muncii, dat publicității la Niirnberg. Sindicatele consideră însă că numărul șomerilor din R.F.G. este net superior cifrelor oficiale publicate la Niirnberg.

PRACTICI ALE CORPORAȚII- * LOR TRANSNAȚIONALE. Principalele corporații transnaționale ocupate în sectoarele extractive de bază din Namibia își continuă operațiunile pe baza acordurilor ilegal încheiate cu R.S.A. — se arată într-un raport al Centrului O.N.U. pentru corporații transnaționale difuzat la sediul din New York al Națiunilor Unite. Experții O.N.U. apreciază că activitatea majorității corporațiilor transnaționale duce la secătuirea resurselor naturale ale Namibiei, transformată într-o bază de materie primă pentru economia sud-africană.

I

UN NOU PROGRAM DE ZBOR ÎN COSMOS. In conformitate cu ■programul de cercetări spațiale, la 6 septembrie, ora 1,38 (ora Moscovei), în Uniunea Sovietică a fost lansată nava cosmică „Soiuz Tm-8“, avind la bord un echipaj alcătuit din Aleksandr Viktorenko și Aleksandr Serebrov — relatează agenția T.A.S.S. Programul de zbor prevede joncțiunea navei „Soiuz Tm-8“ cu complexul orbital „Mir", la 8 septembrie, și efectuarea de cercetări șl experiențe. Potrivit informațiilor telemetrice, toate sistemele de bord ale navei funcționează normal. Starea sănătății membrilor echipajului este bună.DECES. Scriitorul belgian Georges Simenon, cel care l-a creat pe cunoscutul comisar Maigret, personajul principal al numeroaselor side romane polițiste, a încetat din Elveția. în informeazăviață la Lausanne, in vîrstă de 86 de ani, agenția Efe.PLOI TORENȚIALE, provincii din sudul și niei au fost afectate de ploile torențiale care s-au abătut asupra țării. Cantitățile mari de apă căzute au generat alunecări de teren și au inundat suprafețe cultivate. Multe căi de transport au fost blocate. Pagubele din agricultură sînt estimate la aproximativ două miliarde de pesetas, transmite agenția Efe.

Mai multe estul Spa-

ACCIDENT NAVAL. Traulerul sovietic „Labușkino" s-a scufundat, marți noaptea, în Marea Baltică în urma ciocnirii cu petrolierul finlandez „Tebo, Star" — relatează agenția T.A.S.S. Dintre cei 15 membri ai echipajului sovietic, numai unul a fost găsit. Operațiunile pentru găsirea celorlalți membri ai echipajului continuă.
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