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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

în spiritul tradiționalelor relații de prietenie, bună vecinătate 
și colaborare româno-iugoslave, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE ÎN ȚARA 
NOASTRĂ A TOVARĂȘULUI RAIF DIZDAREVICI

Ceremonia 
sosirii
in CapitalăLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, joi a sosit la București, în- tr-o vizită oficială de prietenie în țara noastră, tovarășul Raif Dizdarevici, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.Noul dialog la nivel înalt româno-iugoslav se înscrie în cronica bogată a tradiționalelor întîlniri dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, care, de fiecare dată, au contribuit la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, în interesul reciproc, al socialismului, păcii și securității, destinderii și înțelegerii în lume.Ceremonia sosirii distinsului oaspete a avut loc pe aeroportul Otopeni, împodobit sărbătorește.Pe frontispiciul aerogării se aflau portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Raif Dizdareyici, încadrate de drapelele de stat ale celor două țări. Pe mari pancarte erau înscrise urările : „Bun venit în Republica Socialistă România tovarășului Raif Dizdarevici, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia !“, „Să se dezvolte
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începereaLa Palatul Consiliului de Stat au Început joi, 22 decembrie, convorbirile oficiale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Raif Dizdarevici, președintele Prezidiului Republicii

convorbirilor oficialeSocialiste Federative Iugoslavia.La convorbiri participă :Din partea română — tovarășii , loan Totu, ministrul afacerilor ex- . terne, Ioân Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice • internaționale, președintela părții române în comisia mixtă gu-
Dineu oficial oferit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în onoarea 

tovarășului Raif DizdareviciTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a oferit, joi, la Palatul Consiliului de Stat, un dineu oficial în onoarea tovarășului Raif Dizdarevici, președintele Prezidiului Republicii Socialista Federative Iugoslavia.
Au participat membri ‘și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului.Au luat parte persoanele oficiale care însoțesc pe președintele Prezi-

diului R.S.F. Iugoslavia In vizita sa în țara noastră.în timpul dineului, desfășurat in- tr-o ambianță de caldă prietenie, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Raif Dizdarevici. au rostit toasturi care au fost urmărite cu viu interes și subliniate cu aplauze.

r ÎN ÎNȚÎMPINAREA 
ANIVERSĂRII REPUBLICII 

însuflețitoare fapte 
ale angajării 
muncitorești

Planul anual 
îndeplinitSpiritul de angajare muncitorească, de autodepășire se materializează în „vatra cărbunelui bihorean" in utilizarea cu randamente superioare a tehnicii din dotare și în fructificarea experienței acumulate de acest colectiv fruntaș în întrecerea socialistă. Pulsul activității bine organizate, mobilizarea exemplară a fiecărei brigăzi pentru a. răspunde prin bogate fapte de muncă îndemnului adresat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a da țării cît mai mult cărbune, se regăsesc în îndeplinirea în avans cu o decadă a planului anual la producția de lignit net. Acest succes va permite harnicilor mineri să extragă suplimentar, pînă la sfirșitul anului, 50 000 tone cărbune.

Livrări suplimentare 
la exportPuternic mobilizate de tezele șl orientările cuprinse ' în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum al democrației mun- citorești-revoluționare, colectivele de oameni ai muncii din industria

județului Arad acționează cu înaltă răspundere și abnegație pentru realizarea integrală a producției fizice și a exportului, a celorlalți indicatori de plan. Semnificativ pentru spiritul de muncă și deplină angajare revoluționară ce caracterizează acest sfirșit de an este faptul că peste 20 de unități economice au realizat planul la producția de export, majoritatea lucrind deja in contul anului viitor. Astfel, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de mașini-unelte va livra suplimentar partenerilor externi, pină la finele anului, produse în valoare de peste 83 milioane lei.
Prin modernizarea 

producțieiSub directa coordonare a consiliului județean de control muncitoresc al activității economice și sociale, în toate întreprinderile doljene se desfășoară acțiuni susținute in vederea materializării cu eficiență maximă a programelor de perfecționare a organizării muncii și modernizare a proceselor de producție. Pe această bază, în perioada ce a trecut din acest an s-a obținut un spor de producție- marfă în valoare de 1 189 milioane lei. O atenție cu totul deosebită s-a acbrdat acelor măsuri cu

adevărat eficiente ce înglobează un sporit efort de inteligență tehnică din partea specialiștilor, cu efecte directe asupra reducerii cheltuielilor de producție, care au fost diminuate cu 323 milioane lei.
Noi apartament® 

la sateConcomitent cu preocuparea pentru a da in folosință toate apartamentele programate din acest an în orașele județului, constructorii mureșeni de locuințe raportează că în aceste zile au realizat și pus la dispoziția oamenilor muncii de la sate cel de-al 453-lea apartament din planul pe acest an. Alte 41 de apartamente se află în stadii finale de execuție. De remarcat că apartamentele puse la dispoziția unor specialiști și lucrători de la sate — ingineri agronomi, economiști, profesori, medici, cadre din stațiunile de mecanizare a agriculturii și alți oameni ai muncii — beneficiază de un confort sporit, blocurile construite avind toate dotările necesare unui confort modern. în prezent, constructorii mureșeni și-au creat front de lucru pentru alte 230 de apartamente din planul anului viitor, perioadă în care satele mureșene îșl vor în-“ tregi zestrea edilitară cu alte 650 de apartamente.

0 concepție științifică privind etapele 
procesului revoluționar de făurire

a noii orînduiri în țara noastră

TOASTUL TOVARĂȘULUI TOASTUL TOVARĂȘULUI

vernamentală de colaborare economică, Eugen Florescu, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, Dumitru Popa, ambasadorul României la Belgrad, Lucian Petrescu, director în Ministerul Afacerilor Externe.-Din partea iugoslavă — tovarășii Budimir Loncear, secretar federal pentru afacerile externe, Nenad Kre- kici, secretar federal pentru relațiile economice externe, președintele părții iugoslave în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică. Boro Denkov, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, Drâ- gomir Vucicevici, consilier al președintelui Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Bogoliub Koprivița, director în Secretariatul Federal pentru Afacerile Externe.' Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat vizita oficială de prietenie pe care tovarășul Raif Dizdarevici o efectuează în țara noastră și a exprimat satisfacția de a continua tradiționalul dialog româno-iugoslav la nivel înalt, factor de cea mai mare însemnătate în întărirea raporturilor de prietenie și» colaborare dintre țările și popoarele noastre.La rîndul său, tovarășul Raif Dizdarevici a mulțumit pentru invitația de a vizita România, pentru ospitalitatea de care se bucură în ;țara
(Continuare în pag. a III-a)

Una dintre tezele de fundamentală importanță teoretică și practică, cuprinse în MAGISTRALA EX
PUNERE PREZENTATA DE SE
CRETARUL GENERAL AL PARTI
DULUI, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, LA ȘEDIN
ȚA COMUNA A PLENAREI COMI
TETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNISpROMAN, A OR
GANISMELOR DEMOCRATICE SI 
ORGANIZAȚIILOR DE MASA ȘI 
OBȘTEȘTI din 28 noiembrie 1988, se referă la etapele istorice parcurse de România în procesul revoluționar unic de edificare a noii orînduiri sociale, proces inaugurat de revoluția de eliberare socială și națională, , antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944.Epoca revoluției și construcției socialismului in România, privită la scara istoriei poporului român, reprezintă o perioadă de continuitate a aspirațiilor de libertate națională și dreptate socială, a tradițiilor progresiste ale poporului. Este meritul secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi subliniat continuitatea pe o treaptă superioară, în anii socialismului, nu numai a aspirațiilor *și  idealurilor ce au inspirat luptele de eliberare socială și națională din trecut, dar și a tot ceea ce a creat mai bun poporul nostru pe plan material și spiritual de-a lungul istoriei. Edificarea societății socialiste, afirmarea principiilor socialiste în toate domeniile vieții economice și social-politice, mareînd o ruptură profundă cu trecutul de exploatare socială și asuprire națională, continuă, dezvoltă și ridică pe o treaptă superioară idealurile de independență națională, dreptate socială și progres social care au a- nimat întreaga istorie a poporului român.Făurirea socialismului șl comunismului — creație conștientă a poporului, sub conducerea partidului comunist — reprezintă un proces revoluționar de mare complexitate și de lungă durată, care se desfășoară în etape și stadii ce se succed

In mod legic, în funcție de condițiile și necesitățile concret istorice, economice, sociale, politice și culturale, de nivelul de dezvoltare al forțelor de producție, al economiei în general etc. în perioada istorică deschisă de Congresul al IX-lea, Partidul Comunist Român, secretarul său general, tovarășul Nicolag. Ceaușescu, au consacrat a- nalizei etapelor construcției socialiste un profund demers științific,'â- ducînd o contribuție de seamă la înnoirea și îmbogățirea concepției despre societatea socialistă, despre locul ei in dezvoltarea societății umane. în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, cunoașterea etapelor procesului revoluționar unic de făurire a noii orînduiri sociale, definirea științifică a obiectivelor și sarcinilor fundamentale ale fiecărei etape au o deosebită însemnătate pentru elaborarea strategiei corespunzătoare cerințelor legilor obiective și condițiilor concrete din fiecare moment istoric.Documentele adoptate de congresele și conferințele naționale ale Partidului Comunist Român, care au avut loc în perioada inaugurată de Congresul al IX-Iea al partidului, au stabilit obiectivele și sarcinile fundamentale ale fiecărei etape și perioade, ale fiecărui plan cincinal. în Raportul prezentat la Congresul al Xllî-lea, în Raportul la Conferința Națională a partidului, din 1987, precum și în Expunerea la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus noi precizări privind etapele procesului revoluționar de făurire și dezvoltare a societății socialiste în țara noastră. Pe baza analizei drumului parcurs, de poporul român in procesul revoluționar unic de făurire a noii orînduiri sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că, în cei 44 de ani care au trecut de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, România a trecut prin patru etape succesive de dezvoltare : eta

pa revoluției democratice (1944— 1947) ; prima etapă a construcției socialiste (1948—1965) ; a doua etapă a construcției socialiste (1965— 1980) ; etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și creării condițiilor de trecere treptată a României spre comunism, etapă istorică în care țara noastră a intrat o dată cu trecerea la înfăptuirea celui de-al 7-lea cincinal (1981—1985) și pe care o parcurge in prezent.Etapele procesului revoluționar de făurire a societății socialiste se împletesc in mod strîns între ele, e- tapele anterioare devenind premise ale celor superioare. „Toate acesta etape — arăta secretarul general al partidului nostru in Raportul la Conferința Națională a Partidului Comunist Român din decembrie 1987 — constituie un tot unitar al procesului de organizare și dezvoltare socialistă a României, care trebuie să asigure realizarea in cele mai bune condiții a principiilor socialiste dc muncă, de viață, de repartiție, un nivel general inalt de civilizație și cultură a întregii națiuni".în etapa revoluției democratice trăsăturile procesului revoluționai au fost definite de obiectivele ș sarcinile majore cu caracter național, antifascist și general-democratic, antiimperialist care stăteau î> fața poporului. începînd cu 2: August 1944*  România a participa cu întreaga armată, cu întregul săi potențial material și uman la războiul dus alături de Uniunea Sovietică pentru eliberarea deplină a țării, apoi la războiul pentru elibe rarea Ungariei, Cehoslovaciei și unei părți din Austria, pînă la vie toria finală asupra Germaniei hitle riște.Concomitent cu lupta pentru în frîngerea Germaniei naziste și Un gariei horthyste. Partidul Comunis Român a trecut, în interiorul țării Ia declanșarea și organizarea unu amplu proces revoluționar, mobili zînd și conducînd masele munci toare în mari bătălii de clasă pen
(Continuare în pag. a IV-a)

NICULAE CEAUSESCU
Stimațe tovarășe președinte,
Stimați oaspeți iugoslavi,
Tovarăși și prieteni,îmi este deosebit de plăcut să exprim satisfacția pentru vizita pe care o efectuați în țara noastră și să vă adresez dumneavoastră, celorlalți prieteni iugoslavi — în numele conducerii noastre de partid și de stat; precum și al meu personal — un salut călduros și cele mai bune urări de bun venit pe pămîntul României.Vizita dumneavoastră constituie o nouă și elocventă manifestare a tradiționalelor raporturi de prietenie, solidaritate și colaborare dintre țările, partidele și popoarele noastre, o expresie a dorinței și voinței comune de a ridica relațiile româno-iugoslave la un nivel și mai înalt, în folosul reciproc, al construcției noii orînduiri în România și Iugoslavia, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.Noi apreciem că un rol deosebit de important în dezvoltarea acestor relații l-au avut întîlnțj-ile și convorbirile pe care le-am purtat cu Iosip Broz Tito, cu ceilalți conducători de partid și de stat ai Iugoslaviei, înțelegerile la care am ajuns și care au deschis, de fiecare dată, noi orizonturi prieteniei și colaborării româno-iugoslave, bazate pe principiile egalității și avantajului reciproc. Avem convingerea că și vizita dumneavoastră se va înscrie ca un moment important în dezvoltarea, pe multiple planuri, a relațiilor noastre prietenești. De altfel, în cadrul convorbirilor pe care le-am început astăzi, am putut constata că există numeroase posibilități pentru a asigura o dezvoltare și mai largă a colaborării noastre — politice, economice, tehnico-științifice —. punînd mai bine în valoare marile posibilități de care dispun economiile țărilor noastre, precum și pe arena internațională.

(Continuare în pag. a III-a)

RAIF UIZUAREVICI
Stimate tovarășe președinte,
Dragi prieteni,Permiteți-mi să exprim încă o dată satisfacția mea deosebită pentru vizita în Republica Socialistă România și întîlnirea cu dumneavoastră și să reînnoiesc mulțumirile mele sincere pentru ospitalitatea, și cordialitatea cu care sîntem înconjurați.Noi realizăm de regulă, la sfirșitul anului, întîlniri la care ținem foarte mult. Această practică statornicită între țările noastre, prietene și vecine, nu constituie doar o continuare a tradiției. Ea oferă de fiecare dată un prilej binevenit pentru convorbiri cu privire la evoluția relațiilor și la promovarea colaborării bilaterale, ca și pe alte planuri. Pe ansamblu, desfășurarea colaborării noastre reciproc avantajoase a confirmat, de-a lungul anilor, justețea bazelor relațiilor noastre. Egalitatea în drepturi, respectul reciproc, buna vecinătate și caracterul deschis al abordării tuturor problemelor de interes comun, respectarea căilor proprii în dezvoltarea internă și în activitatea internațională, care au constituit puncte de plecare și principii comune adoptate încă în timpul întîlnirilor dumneavoastră cu președintele Tito, au rezistat la examenul timpului și au devenit o bază trainică pentru evoluția stabilă a relațiilor noastre.De aceea, sînt convins că și această vizită în România prietenă va contribui la dezvoltarea favorabilă a colaborării noastre în toate domeniile. în ceea ce privește colaborarea economică, mă gîndesc mai ales la avantajele pe care le oferă vecinătatea, la necesitățile de dezvoltare ale celor două țări și Ia caracterul complementar, nu lipsit de importanță, al economiilor noastre. Ce-i drept, toate aceste posibilități noi încă nu le-am valorificat suficient. Bineînțeles, nu
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în această ultimă perioadă a anului sint planificate să intre în circuitul producției un număr important de obiective noi. Este vorba, in primul rind, de instalații și capacități din sectorul energetic, din metalurgie, industriile minieră și petrolieră, chimie și petrochimie, din industria construcțiilor de mașini. Din această perspectivă, aceste ultime zile ale anului se află așezate sub semnul unor exigențe maxime pe toate șantierele, fără excepție. Evident, atingerea unor ritmuri înalte de muncă și realizarea tuturor categoriilor de lucrări prevăzute se detașează, in acest amplu efort depus de constructori și montori, ca direcții principale de acțiune.Desigur, pentru finalizarea noilor investiții, pe fiecare șantier trebuie să se muncească energic, în ritmuri înalte, într-un climat de ordine și disciplină desăvîrșite. Condiția principală a succesului o constituie organizarea cit mai bună a producției și a muncii pe șantiere, stabilirea unor programe precise de lucru, realiste și judicios eșalonate, în concordanță cu graficele de execuție. în această amplă bătălie pentru realizarea planului de investiții trebuie să se manifeste plenar spiritul co-

munist de răspundere, să se deschidă cîmp larg inițiativelor muncitorești, calități dovedite in atitea rinduri de colectivele de constructori și montori. Mai trebuie însă rezolvate . șl numeroase probleme legate fie de livrarea unor utilaje tehnologice, fie de procurarea unor materiale de construcții strict necesare sau de asigurarea fronturilor de lucru solicitate la montaj. Sint aspecte care pun mai mult ca oricind in evidență necesitatea întăririi colaborării pe toate planurile intre constructori și montori, beneficiari de investiții și furnizori.Orientările și sarcinile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la lucrările marelui forum democratic reprezintă un mobilizator program de acțiune, de muncă energică și eficientă și pentru factorii din domeniul investițiilor. Cu toții sint chemați să-și reevalueze cu răspundere activitatea desfășurată, lipsurile existente și să inițieze fără intîrziere măsurile necesare impulsionării ritmului de lucru pe șantiere.Iată motivul pentru care in relatările noastre de astăzi ne-am propus să vedem cum funcționează mecanismul colaborării intre participant» la înfăptuirea programului de investiții în vederea soluționării problemelor de care depinde realizarea rapidă a noilor capacități productive.

Unul din soiurile renumite de viță de vie care se cultivă încă de pe vremuri pe terenurile nisipoase din sudul Olteniei este „Roșioara" — un soi care dă producții mari de struguri, din care rezultă un vin ușor, așa cum place consumatorilor. Și ceea ce este tot atît de important, vița de vie din acest soi rodește din „cepi", îneît chiar dacă sînt ierni geroase și corzile îngheață recolta nu suferă. Interlocutorul nostru, Va- sile Toma, directorul întreprinderii de vinificație Dolj, ne spune că în ce privește extinderea viței de vie pe terenurile nisipoase din această zonă s-au făcut, în ultima vreme, unele greșeli, în sensul că s-au plantat soiuri nespecifice zonei și care n-au rezistat oscilațiilor mari de timpul iernii și ceea ce, evident,

Pe șantierul întreprinderii de rulmenți grei Ploiești:

Buna organizare își spune cuvîntulNu cu mult timp in urmă, la bine cunoscuta întreprindere ploieș- teană am putut consemna un eveniment important pentru activitatea economică a unității. Este vorba, așa cum ne preciza directorul adjunct al unității, Nicolae Oprea, de punerea în funcțiune a primei capacități de producție din noua forjă pentru inele de rulmenți, obiectiv aflat în stadiu avansat de construcție. Cele dinții inele realizate s-au ridicat la nivelul de calitate impus de tehnologie, rulmenții fiind de altfel livrați imediat întreprinderii „1 Mal" — Ploiești. Un succes meritoriu de natură să stimuleze și in continuare activitatea pentru ca întreaga investiție, cu o capacitate de 7 000 tone inele pe an, să fie finalizată la termenul stabilit. De altfel.

acesta este și angajamentul pe care și l-au asumat atît constructorul — Antrepriza construcții industriale și montaj Ploiești —, cit și beneficiarul, împreună cu directorul antreprizei ploipștene,. inginerul Mircea Cos- ma, și cu șeful biroului investiții de la întreprinderea de rulmenți grei, inginerul Dumitru Ionescu, facem o scurtă „trecere în revistă" a stadiului lucrărilor pe șantier, precum și a obiectivelor aflate acum în atenția celor două unități colaboratoare in realizarea acestei importante investiții. O primă constatare: la toate punctele de lucru se lucrează cu întregul necesar de forță de muncă, utilizîndu-se la maximum condițiile prielnice derulării corespunzătoare a operațiunilor de montaj șl probelor tehnologice. Concret,

la linia tehnologică a laminorului pentru diametre de 800 mm se acționează la montaj. Dificultățile produse de faptul că laminorul, realizat de Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca, a fost trimis pe șantier cu intîrziere sint pe cale de a fi depășite printr-o mai temeinică organizare a lucrului și asigurarea cu tot ceea ce este necesar montajului tehnologic.O bună organizare am putut constata și la linia de fabricație nr. 4. Presa hidraulică de 2 000 tone/forță se află în stadiu de montaj, mai mult de 60 la sută din subansamble găsindu-se deja pe șantier, în timp ce laminorul pentru inele de 2 000 mm este în momentul de față supus verificărilor și probelor me-

canice, sub asistenta specialiștilor din unitatea furnizoare. De remarcat este și faptul că, în permanență, se află pe șantier proiectanți din cadrul Institutului de cercetări și pro-, iectări pentru sectoare calde București, care, împreună cu specialiștii constructorilor și ai beneficiarului, rezolvă cu operativitate detaliile privind buna desfășurare a montajului și probelor tehnologice.Desigur, timpul, rece a afectat într-o oarecare măsură activitatea constructorilor, care mai au de executat lucrări în aer liber — completări de drumuri pentru acces, platforme de încărcare-descărcare, dar, așa cum avem să vedem, prin folosirea la maximum a fiecărei ore- bune de lucru, ritm înalt al mari se fac șl șantier a unor ră de măsură și control aferente liniilor 2 și 3, beneficiarul ținînd o permanentă legătură cu furnizorii acestor utilaje.

este menținut un lucrărilor. Eforturi pentru aducerea pe instalații și aparatu-

Secvențe in alb și negru de pe alte șantiere• O premieră tehnică națională cu o semnificație deosebită a avut recent loc pe șantierul Combinatului chimic din Giurgiu. Este vorba de punerea in funcțiune a primei instalații românești de fabricare a paranitrofenolului — intermediar absolut necesar la obținerea unei game variate de medicamente și co- loranți. Prin această realizare de prestigiu în domeniul chimiei de sinteză, țara noastră intră in rindul realizatorilor, puțini la număr, ai acestui mult căutat produs, recunoscut ca avînd o tehnologie de fabricare complexă și extrem de dificilă. Remarcabil este faptul că instalația este de concepție și realizare in Întregime românească. Prilej care ne permite să amintim colectivele de oameni ai muncii care au participat la materializarea ei : cel al Institutului central chimico-farma- ceutic din București, autorul pretențioasei tehnologii despre care

întreprinderilor din București, — furnizoarele tehnologice carevorbeam, cele ale de utilaj chimic Găești și Făgăraș unor echipamente .. _funcționează ireproșabil — și, în sfir- șit, cel al Trustului de montaj pentru utilaj chimic din București — executantul unor lucrări de montaj de înalt nivel calitativ. Dovadă că noua instalație s-a integrat operativ in fluxul producției, aflîndu-se in plin proces de atingere a parametrilor proiectați.• Un frumos succes a fost obținut și pe șantierul Centralei electrice și de tcrmoficare Timișoara-sud. Zilele trecute a intrat in exploatare un . nou și important obiectiv: cazanul de apă fierbinte de 100 Gcal pe oră. Noul agregat este a treia capacitate de producție a termocentralei, alăturindu-se unui alt cazan similar și altuia destinat producerii de abuv tehnologic. O precizare suplimentară : beneficiind de o serie

de importante îmbunătățiri constructive și tehnologice, noul cazan funcționează, din primul moment, la parametri superiori de eficiență.© Instalația de acid azotic concentrat din cadrul Combinatului chimic Făgăraș trebuia conectată în producție incă de la 1 noiembrie a.c. Termenul a expirat insă fără ca. evenimentul mult așteptat să aibă loc, cu toate că lucrările de construcții și montaj se află aproape de punctul final. Mai lipsesc citeva arțiănunte care țin insă' în loc montori. Este vorba de un ventil reglaj, nelivrat de întreprinderea utilaj chimic din Tîrgoviște, și alte trei ventile electromagnetice; __ căror producător este întreprinderea de traductoare și reductoare directe din Pașcani. Altfel spus, ventilele cu pricina au devenit, în cazul de față, o veritabilă ..buturugă mică". Afirmația este exagerată ? Așteptăm atunci ca furnizorii menționați

să ne contrazică. Bineînțeles prin fapte, adică livrind de urgență ven- tilele contractate.

0 nouă strălucire u metalului —Z

pe de dede al

© Vești îngrijorătoare șl de pe șantierul întreprinderii mecanice de șuruburi din Brașov. O nouă capacitate destinată realizării pieselor cu acoperiri metalice n-a fost incă terminată. Iar perspectivele rămîn incerte atîta vreme cît constructorul — întreprinderea antrepriză de construcții, instalații și mantaj Brașov — este prezent pe acest șantier doar cu o mină de oameni. Că sînt extrem de puțini o demonstrează și volumul și natura lucrărilor rămase de executat' : rezervoare, poduri rulante, montaj de utilaje. Cine și cînd le va face ? Iată întrebarea Ia care așteptăm un răspuns clar, angajant, temeinic fundamentat.
Cristian ANTONESCU 
Ioan MARINESCU

temperatură din verii și au pierit, a avut urmări negative nu numai asupra realizării producției de struguri, ci și asupra situației eco- nomico-financiare a unităților agricole. Astfel, pentru struguri d« masă s-a extins soiul „Afuz-Ali“, care n-a avut viață lungă, iar pentru cele de vin —■ „Mustoasa Măderat", care,

capul locului șl unele Inexactități ce și-au făcut loc în linele studii de specialitate care, pe undeva, lasă să se acrediteze ideea că nu se mal justifică cultivarea acelor soiuri care au dat o anumită particularitate unor podgorii și bazine viticole.Practica viticolă din zona nisipurilor Olteniei demonstrează limpede că cele mai indicate soiuri pentru aceste terenuri sint : „Roșioara", „Băbeasca" și „Rkațiteli", care asigură recolte mari, și stabile de la un an Ia altul. De altfel, există aici unități agricole care au realizat recolte mari la hectar tocmai de la aceste soiuri : 9 200 kg la C.A.P. Ghidici, peste 8 000 kg la asociația economică Bechet (pe 1 060 hectare), peste 7 000 kg la cooperativele agricole Segarcea, Padea șl Bîrza. Pe ansamblul județului îrisă producția
Aroma strugurilor

de soi tcare, ce-i drept, reușește bine în vestul țării, dar nu rezistă pe nisipurile Olteniei.Departe de noi gîndul de a răsfoi printre dosarele prăfuite și a găsi cu orice preț cine se fac vinovați de asemenea erori, pentru că ori- cîte motivații s-ar aduce pentru a explica asemenea decizii, faptele sint mult prea păgubitoare pentru a se putea admite astfel de justificări, cu atît mai mult cu cît în cauză este însăși probitatea profesională a unor oameni cu un statut aparte in agricultura noastră. „în 1972 la o ședință a secției de horticultură a Academiei agricole și silvice s-a stabilit ce soiuri să se cultive pe terenurile nisipoase din Oltenia — ne spune directorul întreprinderii de vînifica- ție. între soiurile recomandate a fost și „Mustoasa de Măderat", care a fost introdusă pentru a compensa lipsa de aciditate a soiului „Roșioara". Fapt este că vița din acest soi plantată la Dăbuleni a pierit, și aceasta nu intîmplător dacă avem în vedere diferențele mari de condiții pedoclimatice intre zona ei de baștină și nisipurile Olteniei.Nu este căderea noastră să tragem concluziile care s-ar cuveni cu privire la probitatea profesională a celor care, direct sau indirect, au încercat să schimbe structura plantațiilor viticole pe terenurile nisipoase din Oltenia. Ceea ce putem spune este că s-au săvîrșit greșeli pe care le putea bănui, încă la vremea respectivă, chiar și un om care nu este neapărat specialist în viticultură. Am încercat, dar nu am reușit să aflăm ce anume rațiuni au determinat o asemenea acțiune pentru că din cele întrebate la fața locului rezultă că viticultorii de aici nici măcar nu au fost consultați, ca să nu mai vorbim de faptul că în mod normal introducerea unor soiuri noi ar fi presupus, cel puțin, încercarea acestora în unele cîmpuri experimentale. în mod sigur că aceasta ar fi înlăturat din

și amnezia viticultorilor
Cum se îndeplinește programul de cultivare 

a viței de vie în județul Dolj

realizată în acest an reprezintă abia jumătate față de plan și cu mult sub potențialul soiului „Roșioara" care, la stațiunea de cercetări Dăbuleni, a atins o recoltă record de 30 000 kg la hectar.Dincolo de erorile făcute în cazul acestei zone viticole, situația de aici aduce în discuție și problema responsabilității pe care trebuie să o poarte factorii care decid asupra înființării unei plantații. Una este decizia In cazul însămințării unui sol de cereale care nu corespunde condițiilor locale și care, după un an. poate fi înlocuit deși nici acest lucru nu poate fi admis — și cu totul altfel se prezintă situația unei plantații de viță de vie care trebuie să dureze 30 de ani. Organizarea unei plantații necesită o cheltuială mare, șl, de aceea, trebuie bine judecat cînd se trece la realizarea ei. în cazul relatat este limpede că organele de specialitate au luat măsuri de zonare a unor soiuri care nu au corespuns condițiilor locale. Să spunem că In lucrările de specialitate s-a greșit cînd s-a prevăzut extinderea soiurilor „Afuz- Ali" și „Mustoasă de Măderat" pe terenurile nisipoase din Oltenia. Trebuia ca în prealabil să se facă plantații experimentale, pe suprafețe mai mici, și pe baza concluziilor obținute să se extindă în marea producție soiurile care dau cele mai bune rezultate.De ce insistăm asupra acestei probleme ? Pentru a sublinia, așa cum s-a arătat și în alte dăți, că înainte de a face o investiție, aceasta trebuie foarte bine chibzuită. Neres- pectarea acestei cerințe face ca, prin măsuri voluntariste, să te lipsești de o producție pe care ai scontat. în al doilea rind, aducem în discuție această problemă deoarece în viticultura județului Dolj se fac sau, mai bine zis, ar trebui să se tacă și în viitor investiții mari și este obligatoriu să se preîntîmpine orice gre-

șeală de ordin tehnic. Referindu-ne la acest ultim aspect, al extinderii patrimoniului viticol, trebuie arătat că, potrivit „Programului de cultivare a viței de vie în perioada 1986—1990“, în județul Dolj urmează să fie realizate plantații noi de viță de vie pe 2 410 hectare, revenind a- proape 500 hectare pe an. Or, in cel trei ani ai actualului fost plantate în total tare — realizările din ________________derizorii, reprezentînd doar 62 hectare. Potrivit aceluiași program, rezultă că sarcina de disponibilizare a unor terenuri arabile prin defrișarea plantațiilor de vii, însumînd 1410 hectare, pînă în 1990, a fost depășită, realizările la acest punct si- tuindu-se la nivelul celor prevăzute pentru anul 1992. Prin urmare, programul de defrișări se îndeplinește, ceea ce este bine, dar cel de plantări nu se realizează decît într-o proporție infimă, ceea ce este foarte rău. De ce nu se respectă prevederile din program privind plantarea suprafeței vie 1La ' ticol firmă xistat cesar. tr-un

cincinal n-au decît 456 hec- acest an fiind

cu vită de

Perfecționarea activității economice. întărirea autoconducerii și autogestiunii economico-financiare, in spiritul indicațiilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, constituie preocupări majore pentru colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de mașini-unelte din Arad. Expresia sintetică a eficienței acțiunilor întreprinse o constituie reducerea eu >8 lei a cheltuielilor materiale la I 000 lei producție-marKi in trei ani lin actualul cincinal. Tinînd seama de faptul că, prin specificul fabricației, metalul deține o pondere importantă în totalul consumurilor materiale, atenția colectivului s-a ndreptat cu precădere, in mod fi- ■esc, spre economisirea acestei ma- ;erii prime deosebit de impor- ————— ante pentru eco- lomia națională, totodată, prin năsurile luate:-a urmărit și ireșterea gradu- ui de valorifica- e a metalului. Vstfel, în prezent, llntr-o tonă de netal feros se obține o produc- ie-marfă a cărei valoare este cu 5,67 la sută mal mare decit in anul 985.Cum se explică aceste rezultate ot mai bune obținute în gospodări- ea și valorificarea metalului ? De o >ună perioadă de timp, încadrarea iguroasă in consumurile normate onstituie pentru colectivul de aici i preocupare la fel de importantă a și realizarea planului la produc- ia fizică. Acționîndu-se prin urma- e pentru cît mai buna organizare a ctivității, pentru ridicarea niveluri de pregătire profesională a per- onalului s-au obținut, an de an, conomii de 300—400 tone de metal ață de consumurile normate. Hotă- itoare s-au dovedit însă măsurile de rdin tehnic și tehnologic care au jst luate in majoritate pornind de i idei și propuneri făcute de nu- îero.și muncitori și specialiști.Practic, toate produsele pe care itreprinderca le realizează in mo- tenlul de față au fost reproiectate 1 acest cincinal. „Reducerea consu- lurilor de metal, precizează tava- ișul Gheorghe Gîrbovan, șeful sec- ei proiectare produse noi, este una in problemele fundamentale pe ire le avem în vedere atunci cînd începem și realizăm un proiect. So- ițiile constructive pe care le con- îpem sînt de fiecare dată adaptate i condițiile tehnologice de execuție e întreprinderii, urmărind însă tot- îată ca noile produse să fie realise cu consumuri materiale și de tanoperă cît mai reduse. Și cum tmul in care apar noutăți tehnice, mstructive, tehnologice este înalt, sgindirea și reproiectarea mașinilor ite un proces permanent. Pe planate se află deja multe din prolec- le mașinilor ce se vor realiza, tn mdițlile unui consum redus de me- 1. în anul viitor sau In cincinalul ire urmează. Așa este cazul strun- irilor normale de serie mare S.N.

402 și S.N. 502, pe care le vom re- proiecta complet".Reducerea consumurilor de metal a devenit posibilă și prin revizuirea și îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație. Concret, s-a acționat pentru extinderea reperelor turnate în modele ușor fuzibîle, au fost înlocuite laminatele finite pline din oțel cu țevi ; prin modernizarea turnătoriei au fost reduse adaosurile de prelucrare : în fine, s-a extins metoda de realizare a reperelor in' construcție sudată. Nu mai puțin eficiente s-au dovedit preocupările pentru reducerea consumului de materiale deficitare, in special de metale neferoase. Astfel, consumul la această categorie in anul 1987 cu decît în 1985, in
Acțiuni de reducere 

a cheltuielilor de producție 
la întreprinderea 

de mașini-uneite din Arad

de materiale a fost 53,6 tone mai mic condițiile creșterii cu 25 la sută a producției-marfă. iar pentru acest an se prelimina o reducere’a consumului cu 24 tone, în perspectiva imediată se conturează noi direcții de reducere a consumurilor de metal. Printre altele. au fost Identificate 19 tehnologii care se vor introduce in procesul de producție in anul viitor, din care menționăm procedeul de realizare a axului principal de la strungurile S.N. 402 și S.N. 502 din țeavă, înlocuin- du-se laminatele finite pline din oțel, cțea ce va asigura o economie de tone oțel pe an etc.Acțiuni susținute se desfășoară pentru reducerea consumurilor, energie și combustibil. Desigur, nele din tehnologiile la care ne-am referit — cum ar fi, de exemplu, turnarea de precizie — contribuie atît la economisirea unor importante materii prime, cît și la diminuarea consumurilor energetice. Există insă și o serie de măsuri specifice in a- cest sens, la care s-a referit inginerul Emil Ciobanu, șeful serviciului mecanoenergetic și investiții: „Pentru încadrarea în puterile aprobate și aplatizarea curbei de sarcină, ne-a spus interlocutorul, am repartizat cotele pe consumatori și urmărim respectarea lor strictă. în acest scop, am realizat un panou de urmărire a puterilor absorbite la principalii consumatori. Numai prin această simplă măsură organizatorică se va realiza o economie anuală de 200 MWh energie electrică. De asemenea. prin optimizarea funcționării posturilor de transformare obținem o reducere a consumului cu încă 184 MWh energie electrică. Ansamblul de măsuri luate in acest an a dus la o reducere a consumului de energie electrică cu peste 1 000 MWh".La toate acestea adăugind faptul că in perioada care a trecut din a- cest an întreprinderea și-a realizat și depășit lună de lună planul la toți indicatorii, reiese limpede deplina angajare a întregului colectiv pentru ridicarea nivelului calitativ al producției și creșterea mai accentuată a eficientei economice.
Tristan MIHUTAcorespondentul „Scînteli"
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RECONDIȚIONAREA

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!^
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

Cu siguranță, cerința recuperării integrale, judicioase și readucerii in circuitul economic în vederea unei valorificări superioare a resurselor materiale rezultate din procesele de producție și din consum reprezintă una din prioritățile etapei pe care o parcurgem. De pe acum, ca urmare a orientărilor ferme date de conducerea partidului, resursele materiale refolosibile au devenit resurse principale ale producției — calificativ justificat prin aceea că, intr-o serie de domenii, acestea sint chemate să asigure 50 la sută și chiar peste 50 la sută din necesitățile de consum.După ce într-un prim articol („Scinteia" din 22 decembrie a.c.) au fost puse în atenție cîteva probleme referitoare la recuperarea fierului vechi în industria siderurgică, de această dată ne propunem să ne oprim atenția asupra situației existente în unitățile care prelucrează metal. Premisele demersului nostru pornesc de la constatarea că foarte multe unități cu acest profil nu își îndeplinesc obligațiile ce le revin prin plan și prin contractele economice cu privire la recuperarea și reintroducerea in circuitul economic a materialelor refolosibile. Așa se explică faptul că în 11 luni din acest an, pe ansamblul întreprinderilor care fac parte din Ministerul Industriei Electrotehnice și Industriei Ușoare s-a o restanță de 16 000 respectiv, 4 750 tone fier Ia nivelul economiei sarcinile recuperare la materiale refolosibile metalice neferoase au fost îndeplinite în proporție de numai 86,2 la sută la cupru. 84 la sută la plumb și 84,2 Ia sută la aluminiu, practic neînre- gistrîndu-se nici un progres față de perioada corespunzătoare a trecut. Care sînt cauzele ?Desigur, apar situații în datorită schimbării structurii __ bricație sau neaprovizionării la timp cu unele materiale, activitatea economică a unei întreprinderi sau alteia capătă pe parcurs o configurație diferită de cea scontată inițial. După cum, nu este mai puțin adevărat că — așa cum s-a relevat și in investigații efectuate de reporterii „Scin- teii" — în unele cazuri prevederile referitoare la recuperare nu sint fundamentate riguros pe realitățile din întreprinderi, răspunderea pen- -tru superficialitatea în elaborarea planului in acest domeniu revenind atît centralei și ministerului de resort. care procedează mecanic la defalcarea pe întreprinderi a unor sarcini globale, dar și unităților economice care fie că nu-și întocmesc riguros, așa cum prevăd reglementările legale, bilanțurile materiale, fie că nu iau măsuri pentru crearea condițiilor de reciclare a întregii cantități de materiale refolosibile posibil de recuperat.Nu Ia asemenea aspecte ne propunem, deocamdată, să ne referim, deși

ele pot influența, uneori Intr-o măsură importantă, și într-un sens, și intr-altul, gradul de îndeplinire a sarcinilor privind recuperarea materialelor. în mod deosebit se cuvine să subliniem că în activitatea unor întreprinderi au apărut practici

flcîndu-se materialul și cu pierderi definitive prin ardere. Iată un exemplu concludent în această privință : la un control efectuat de organele de specialitate la întreprinderea de piese turnate din aluminiu pentru autoturisme Slatina se constată că produsul numit „steluțe din alumi-' niu“, necesar siderurgiei in cantități de citeva sute de tone anual, se fabrică în cuptoare improvizate, neautorizate, cu flacără deschisă, avînd randamente mici și pierderi de energie termică.Măsuri drastice în această privință se impun cu atît mai mult cu cît exemplele amintite nu sînt izolate, nu au fost „căutate cu luminarea"
LEGEA E LEGE

Ministerul acumulat tone și, vechi, iar de
anuluicare, de fa-

nednrite, precum și o serie de neajunsuri perpetuate din neglijență, nepăsare sau chiar cu intenție intr-o serie de întreprinderi.Iată una din problemele de această natură. La fel ca materiile prime noi, și materialele refolosibile sînt supuse regimului repartizării prin balanță. Cu alte cuvinte, utilizarea lor este dirijată corespunzător priorităților economiei ; deci nici unitățile din activitatea cărora rezultă asemenea materiale nu le pot refolosi oricum și oricît pentru nevoi proprii, ci numai în limitele alocate prin repartiție. Aceasta presupune desigur o c- vidență exactă, o gestionare riguroasă. Dar organele de specialitate au constatat, de exemplu, că in unități de profil ale Ministerului Agriculturii și Ministerului Petrolului cantități importante de aluminiu au fost reintroduse în circuitul economic fără a fi evidențiate și raportate. Nici principalul producător — întreprinderea de aluminiu Slatina — deși, începînd din anul 1987, a primit de la centrala de resort sarcini exprese în această privință, totuși nu-și înregistrează și evidențiază consumurile din materialele refolosibile proprii. în acest caz, datorită faptului amintit, în 11 luni din acest an, peste 1 800 tone de aluminiu au ieșit de sub controlul coordonatorului de balanță.Desigur, în aceste situații, este vorba de abateri de la lege, de la disciplina de plan, care trebuie analizate cu seriozitatea necesară de către organele de resort. Dar, în general, așa cum au dovedit analizele efectuate de specialiști, nu este bine să fie lăsată Ia latitudinea oricui refolosirea materialelor, chiar dacă acesta este cel din activitatea căruia rezultă asemenea materiale. Pentru că nologii și pro vizate, consumuri
adesea se recurge la teh- instalații de retopire im- de slab randament, cu energetice mari, impuri-

de reporter.; din păcate, ele tind să devină caracteristice unui fenomen nedorit, de ocolire a rigorii reglementărilor legale privind repartizarea materialelor și respectarea normelor de consum și a destinațiilor stabilite prin plan. De pildă, în 11 luni din acest an, la cupru, unitățile Ministerului Industriei Electrotehnice nu și-au realizat planul de predare a metalului refolosibil cu 1 445 tone, dar au depășit consumul propriu cu 125 tone ; cele ale Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor nu au predat 247 tone, deși au consumat in plus 534 tone ; cele din Ministerul Minelor nu au predat 93 tone, cu toate că au consumat suplimentar 150 tone ; în fine, unitățile Ministerului Energiei Electrice n-au predat 432 tone, dar au consumat în plus 290 tone. Situația se prezintă asemănător și la aluminiu, în cauză aflindu-se unități din subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerului Industriei Electrotehnice, Ministerului Transporturilor șl Telecomunicațiilor, Ministerului Minelor.O altă resursă de materiale refolosibile ignorată sau pusă prea puțin în valoare o reprezintă mașinile și utilajele scoase din funcțiune, piesele și subansamblelc rezultate din lucrările de reparații, din care pot fi recuperate importante cantități de fier vechi, precum și o serie de oțeluri aliate, metale neferoase sau mase plastice. într-o listăde exemple posibile de unitățicare nu acordă suficientă atenție acestei activități pot figurașantierele navale din Constanța șl Giurgiu, întreprinderea de autocamioane Brașov, „Electrometal" din Cluj-Napoca, întreprinderea mecanică Alba-Iulia, combinatele de celuloză și hîrtie din Bacău, Drobeta- Turnu Severin și Brăila. Astfel, la un control efectuat în acest an în unitățile Combinatului minier Valea Jiului s-au identificat circa 3 000 de motoare electrice defecte de la care

nu se recuperaseră conductorii de cupru uzați.„De ce atîta insistență pentru dezmembrarea utilajelor și subansam- blelor ? — s-ar putea replica. în fond, tot in patrimoniul economiei noastre se află". Un asemenea punct de vedere nu ține seama însă de cerința acută a mobilizării integrale a resurselor pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare. Desigur, ar fi fost mult mal profitabil pentru economie — inclusiv sub aspectul reducerii consumului de cupru — ca motoarele electrice respective să fi avut o fiabilitate mai mare și să contribuie la sporirea producției de cărbune în subteran. Dar, așa fiind situația, normal era ca, in cel mal scurt timp, cuprul din motoarele uzate să fie reintrodus în circuitul economic, pentru ca să nu fie nevoie să se apeleze la alte surse, inclusiv • la import, pentru o cantitate echivalentă de cupru nou.Sub presiunea acțiunilor tot mal energice întreprinse de factorii de resort, de. organele și organizațiile de partid și, bineînțeles, pentru a se . încadra în prevederile legii, în cele mai multe întreprinderi s-au elaborat regulamente de organizare a activității de recuperare a materialelor refolosibile, s-au înființat sectoare de colectare și prelucrare a acestora. Dar și aici a început să apară o ciudată optică de selectare a priorităților, potrivit căreia o întreprindere constructoare de mașini trebuie să se preocupe numai de recuperarea șpanului și a altor resturi tehnologice de metal, o întreprindere poligrafică de reciclarea hîrtiei, o fabrică de sticlă de refolosirea spărturilor ș.a. Se omite faptul că din activitatea curentă rezultă*  și alte materiale refolosibile într-o proporție mai redusă decît cele principale, de care însă economia are nevoie în aceeași măsură. Așa se întîmplă că de la mari întreprinderi industriale ajung la haldele menajere cantități importante de hirtie, sticlă, mase plastice. Si pentru ca afirmația de mai sus să capete credibilitate, vom nominaliza cîteva unități găsite de organele de control ale Ministerului Aprovizionării în culpa de a fi trimis la gunoi o serie de materiale refolosibile : combinatele siderurgice de la Galați și Călărași, întreprinderea de autoturisme Pitești, întreprinde^ rile de construcții navale din Galați și Constanța.De altfel, potrivit acelorași constatări, nici într-o serie de instituții centrale, unități de comerț interior, din agricultură și industria alimentară, care utilizează cantități mari de hîrtie, sticlă și mase plastice, recuperarea materialelor respective nu este bine organizată, nu se respectă legea, care — sub aspre sancțiuni — prevede că este interzisă distrugerea sau degradarea oricăror materiale refolo- isibile.în esență, toate problemele, toate neajunsurile relevate în acest articol se regăsesc în persistența unor mentalități învechite cu privire la rostul și importanta materialelor refolosibile, în insuficientul spirit gospodăresc, pe fondul anumitor carențe de organizare și gestionare a activității in acest domeniu. Aspecte care vor face articol. obiectul unui următor
Corneliu CÂRLAN

l

Trustul hor- Dolj se a- i că nu a e- t terenul ne- . Or, prin- decret al Consiliului de Stat, s-a aprobat, încă de la mijlocul acestui an, ca în județul Dolj să fie plantate in 1988 cu viță de vie 845 hectare. Suprafețele sint nominalizate pe unități agricole: Stațiunea centrală de cercetări pentru cultura plantelor pe nisipuri Dăbuleni — 54 hectare, Asociația economică de stat și cooperatistă Bechet — 77 hectare, Asociația de stat și cooperatistă Brădești — 58 hectare, cooperativa agricolă Ciupercenii Noi — 9 hectare etc. De asemenea, sint aprobate cele aproape 300 hectare prevăzute a se planta în 1989. în pofida acestor aprobări și prevederi obligatorii, in toamna acestui an nu s-a plantat nici măcar un hectar. Aprofundînd lucrurile, ne apare o situație inexplicabilă. In primul rind, nu există o corelare între diferitele organe agricole județene în ce privește efectuarea lucrărilor de amenajare și pregătire a terenului pentru viitoarele plantații. Inginerul Ion Gagiu, directorul tehnic al întreprinderii județene de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, ne spune : „Pentru 1988 nu am avut în plan lucrări de terasare și nivelare pentru plantații de vii. Pentru anul viitor s-a primit comandă doar pentru două unități agricole din județ, cele din comunele Brădești și Fărcașu". O situație ciudată : ca și cum organele care trebuie să coordoneze întreaga activitate a agriculturii pe plan local n-ar face parte din direcția generală pentru agricultură. Or, este limpede că pentru îndeplinirea prevederilor din programul amintit trebuie să concu- re toate organele implicate.Prin crearea întreprinderii de vi- nificare, sarcinile directe legate de realizarea programului în viticultură au trecut în sarcina trustului horticol, întreprinderea respectivă ocu- pîndu-se de contractarea și achiziționarea strugurilor. Dar Ia trustul horticol, nici măcar singurul specialist în probleme de viticultură nu se ocupă exclusiv de această problemă, ci de cu totul și cu toiul alte lucruri, inclusiv de achiziționarea de cartofi din diferite județe ale țării, cum s-a întîmplat în toamna acestui an. în asemenea situație este clar că nu alți factori din afara județului, ci tocmai direcția agricolă șl trustul horticol județean sînt organele care au lăsat și lasă dezvoltarea viticulturii pe ultimul plan.Concludentă în ce privește viticultura județului este opinia tovarășului Petre Baniță, directorul Stațiunii centrale de cercetări pentru cultura plantelor pe nisipuri Dăbuleni : „Adevărul este că la nivel de județ nu există un specialist care să răspundă de activitatea din viticultură. în fapt. întreprinderea de vinificație ia ocupă de nreluarea și vinificarea strugurilor, iar trustul horticulturii are în grijă mai mult producerea legumelor. Și mai ciudat este faptul că în condițiile in care statul a înființat aici o stațiune de cercetări specializate In valorificarea terenurilor nisipoase, iar la Craiova funcționează în cadrul universității o facultate cu profil horticol, de cultivarea viței de vie în. zona nisipurilor din Oltenia, deci și din Dolj, este împuternicită să răspundă — printr-un ordin al Ministerului Agriculturii — Stațiunea de cercetări viticole Drăgășani, județul Vîlcea. Ce face în fapt stațiunea din Drăgășani? Chipurile, coordonează activitatea din viticultură, dar face acest lucru tocmai pe baza datelor furnizate de stațiunea noastră. O asemenea coordonare dă naștere la multe anomalii, cu consecințe deosebit de păgubitoare. De pildă, la această dată nu este rezolvată producerea materialului săditor viticol pentru programul de plantări pe anul viitor, întrucit nimeni nu s-a preocupat să comande astfel do material, iar noi nu ne-am încumetat să producem ca să nu mai pățim ce am pățit anul trecut, cînd au rămas în stoc 100 000 de butași". Iată, așadar, unde poate duce lipsa de coordonare unitară a unui sector important al agriculturii, sector care în județul Dolj ocupă o suprafață de 15 530 hectare cu vii.în ansamblul său agricultura este o activitate complexă și ea nu poate fi condusă pe felii, ci ca un tot unitar, în cadrul căruia nu se poate neglija un sector în favoarea altuia. Toate ramurile agriculturii, deci șl viticultura, au aceeași importanță economică și socială. Prin urmare, ■ trebuie să se bucure în egală măsură de coordonarea și îndrumarea necesare din partea organelor județene, din partea conducerilor unităților agricole. Situațiile întilni- te aici, tn județul Dolj, pun în evidență serioase anomalii mai ales de ordin organizatoric și care se cer grabnic înlăturate spre a se asigura realizarea întocmai a sarcinilor cuprinse în pro,gramul jude- ’ țean de dezvoltare a viticulturi!. Sînt asigurate în județul Dolj toate condițiile ca plantările de primăvară să fie făcute pe toate suprafețele prevăzute, respectîndu-se structura optimă a soiurilor care, în condițiile locale, garantează obținerea unor recolte maxime. Deosebit de Important este să se găsească soluțiile care să dea o valorificare maximă acestor condiții, astfel îneît viticultura județului să cunoască o dezvoltare tot mai puternică.
Ioan HERTEG 
Nicolae BABĂLĂU
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI RAIF DIZDAREVICI
CEREMONIA SOSIRII 

ÎN CAPITALĂ

(Urmare din pag. I)noastră și și-a manifestat satisfacția de a se îritîlni cu tovarășul Nicolae CeaușescU și de a analiza împreună noi căi și posibilități pentru dezvoltarea, în continuare,
ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALEa bunelor relații iugoslavo-române.In timpul primei runde a convorbirilor s-a procedat la un schimb de păreri privind dezvoltarea raporturilor bilaterale, pe multiple planuri. In acest cadru a fost relevat cursul pozitiv al relațiilor româno-iugosla- 

ve, apreciindu-se că potențialul economic în creștere' tal României și Iugoslaviei oferă largi posibilități pentru extinderea cooperării și specializării în producție, a conlucrării pe tărim tehnico-științific, cultural și în alte domenii de interes comun, 
precum și pentru sporirea și diversificarea schimburilor comerciale.în acest sens, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Raif Dizdare- vici au hotărît ca membrii Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică româno-iugoslavă să exa

mineze modalitățile concrete de dezvoltare și mai puternică a conlucrării și cooperării economice, în spiritul orientărilor și înțelegerilor stabilite la nivel înalt, in interesul popoarelor celor două țări, al cauzei progresului și păcii în lume.

(Urmare din pag. I)continuu relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, în interesul poporului român și al popoarelor iugoslave, al cauzei socialismului și păcii, colaborării și înțelegerii în Balcani, în Europa și în întreaga lume !“.La coborîrea din avion, tovarășul Raif Dizdarevici a fost salutat, cu deosebită prietenie, de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cei doi președinți și-au strîns mîinile cu căldură.In întîmpinarea președintelui Prezidiului R.S.F.I. au venit membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, alte persoane oficiale.Erau prezețți ambasadorul 

României la Belgrad și ambasadorul Iugoslaviei la București, precum și membri ai ambasadei.O gardă militară a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și Republicii Socialiste România, în timp ce în semn de salut au fost trase 21 salve de artilerie.Cei doi președinți au trecut în revistă garda de onoare.Președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. Raif Dizdarevici, a salutat persoanele’ oficiale române prezente la ceremonia sosirii.Un grup de pionieri români și copii ai personalului Ambasadei • Iugoslaviei la București au oferit buchete de flori președinților Nicolae Ceaușescu și Raif Dizdarevici.După încheierea ceremoniei, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Raif Dizdarevici s-au îndreptat spre reședința rezervată înaltului oaspete.La reședință, cei doi președinți s-au întreținut într-o ambianță de cordialitate și caldă prietenie.
DINEU OFICIAL OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI RAIF DIZDAREVICI

TOASTUL TOVARĂȘULUI TOASTUL TOVARĂȘULUI 

RAIF DIZDAREVICINICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)Doresc să subliniez și în a- cest cadru că, pornind de la rolul pe care îl au partidele în țările noastre, în dezvoltarea întregii activități economico-sociale, noi apreciem că întărirea conlucrării și colaborării dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia va avea, fără îndoială, o influență bună asupra dezvoltării generale a relațiilor ro- mâno-iugoslave.Partidul și poporul nostru urmăresc cu interes preocupările Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, ale popoarelor Iugoslaviei prietene pentru soluționarea problemelor dezvoltării economico-sociale și înfăptuirea programelor construcției socialiste în patria dumneavoastră. In spiritul tradiționalelor noastre raporturi de prietenie și bună vecinătate, vă dorim, dragi tovarăși iugoslavi, realizări tot mai mari pe calea asigurării progresului și bunăstării întregii dumneavoastră țări.In ce privește țara noastră, în anii construcției socialiste și îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului — care a deschis o epocă de mari înnoiri în toate domeniile — România a obținut realizări remarcabile în edificarea noii orînduiri. Am pornit și pornim de la faptul că socialismul se realizează în condiții diferite de la o țară la alta și am aplicat ferm principiile și legitățile generale ale socialismului la condițiile concrete din țara noastră. în acest spirit, am acordat o atenție deosebită dezvoltării și modernizării forțelor de producție, întăririi continue a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste — temelia bunăstării poporului —, creării unui cuprinzător sistem al organismelor democrației muncito- rești-revoluționare, asigurînd, astfel, participarea largă a întregii națiuni la conducerea societății, la înfăptuirea tezei științifice a construirii socialismului cu poporul și pentru popor. în centrul întregii noastre activități punem dezvoltarea intensivă, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a tuturor sectoarelor de activitate, sporirea venitului național și, pe această bază, creșterea continuă a nivelului de trai, ma

terial și spiritual al întregului popor.Acordăm o atenție deosebită întăririi continue a rolului politic conducător al partidului în toate domeniile de activitate. în prezent, poporul român se află puternic angajat în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului privind trecerea, în acest cincinal, a României la un stadiu superior — de țară socialistă mediu dezvoltată, pentru realizarea unei calități noi, superioare, a muncii și vieții întregii națiuni.
Stimați tovarăși,Preocupîndu-ne permanent de asigurarea tuturor condițiilor pentru desfășurarea cu succes a întregii opere de construcție socialistă în patria noastră, acordăm, în același timp, o atenție deosebită evoluției vieții internaționale, promovăm activ o politică de colaborare cu toate țările socialiste, cu țările în curs de- dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orîn- duire socială. La baza ttituror raporturilor noastre cu alte state așezăm neabătut principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.' în ce privește problemele internaționale, după cum este bine cunoscut, situația pe a- rena mondială continuă să fie deosebit de gravă și complexă. Deși s-au înregistrat unii pași pozitivi în direcția dezarmării și destinderii — îndeosebi ca urmare a semnării acordurilor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite cu privire la rachetele nucleare cu rază medie și mai mică de acțiune — acești pași sînt, încă, deosebit de mici. Rămîn încă uriașe cantități de arme nucleare care pot distruge de cîteva ori omenirea. Continuă experiențele nucleare și se lucrează la așa-zisul „război al stelelor". Chiar zilele trecute, conducerea N.A.T.O. a discutat despre modernizarea și dezvoltarea armelor tactice și cu rază scurtă de acțiune, ur- mărindu-se o creștere de 4 ori ă puterii lor de distrugere. La toate acestea se adaugă.arme

le chimice și armele convenționale.în aceste condiții, România consideră că problema fundamentală a epocii noastre o constituie realizarea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, apărarea dreptului suprem al popoarelor la existență, la pace, la o viață liberă și demnă. Trebuie făcut totul pentru realizarea practică a acordului sovieto-ameri- can cu privire la eliminarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune și pentru încheierea cît mai urgentă a acordului de reducere cu 50 la sută a armelor strategice nucleare. Este necesar, totodată, să se intensifice eforturile în direcția realizării unui program complex de dezarmare, care să ducă la lichidarea totală a armelor nucleare, la o- prirea experiențelor nucleare și a militarizării Cosmosului. Ne pronunțăm ferm pentru lichidarea armelor chimice și reducerea substanțială a armelor convenționale, sub un strict control internațional.România participă activ și acționează pentru ca lucrările Conferinței pentru dezarmare și colaborare de la Viena să se încheie cu rezultate cît mai bune, care să pornească de la interesele popoarelor europene de a trăi în pace, de a colabora strîns în toate domeniile, în vederea dezvoltării independente a fiecăruia. Este necesar ca problemele să fie abordate în lumina noilor realități ale lumii de azi — ți- nînd seama de dezvoltarea forțelor de producție, a științei, a culturii. Indiferent de • orînduirea lor socială, toate popoarele trebuie șă-și organizeze viața în conformitate cu aceste cuceriri, să privească înainte și nu înapoi. în a- cest spirit privim problema unității Europei, pe care o concepem ca o Europă unită, a națiunilor libere și independente, a păcii și colaborării.România acționează împreună cu Iugoslavia, cu alte state pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, colaborării și bunei vecinătăți, fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine. Sprijiniri?, de asemenea, crearea urior zone fără arme nucleare și fără arme chimice în Europa centrală și în alte regiuni ale lumii.România a militat și militează consecvent pentru solu

ționarea tuturor conflictelor și problemelor litigioase — din Orientul Mijlociu, Africa, Asia, America Centrală și din alte zone ale lumii numai pe cale politică, prin tratative.Avînd în vedere agravarea vieții economice mondiale, înrăutățirea continuă a situației țărilor în curs de dezvoltare — care,, datorită sistemului economic și financiar profund nedrept, finanțează, de fapt, țările capitaliste dezvoltate — țara noastră consideră necesară organizarea unei conferințe internaționale în problemele subdezvoltării, inclusiv în problema datoriilor externe, deosebit de mari, ale acestob țări, care să ducă la instaurarea unei noi ordini economice mondiale, bazată pe egalitate și echitate în relațiile dintre state și care să favorizeze progresul tuturor țărilor, în primul rînd al celor rămase în urmă.Deși problemele mondiale actuale sînt complexe și grave, avem convingerea că, acționînd unite, forțele progresiste, realiste, popoarele de 1 pretutindeni pot determina o schimbare a cursului evenimentelor, pot impune dezarmarea, pot asigura o politică nouă, democratică, colaborarea și pacea.în acest spirit, Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România vor acționa și în viitor — cu Iugoslavia și celelalte țări socialiste, cu toate țările lumii, cu partidele și forțele democratice de pretutindeni — pentru soluționarea tuturor problemelor care preocupă omenirea, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.
Stimați tovarăși,Avînd convingerea că vizita pe care o întreprindeți în România va constitui un nou și important moment în istoria bogată a tradiționalelor raporturi româno-iugoslave, doresc să toastez : pentru o colaborare tot mai rodnică între țările, partidele și popoarele noastre ; pentru progresul și bunăstarea popoarelor Iugoslaviei prietene; în sănătatea dumneavoastră, tovarășe Dizdarevici, a celorlalți oaspeți iugoslavi ; în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)trebuie pierdute dip vedera realitatea și posibilitățile oferite în condițiile actuale, dar nici nu trebuie să renunțăm la căutarea formelor care — dat fiind că sîntem țări vecine, orientate una spre cealaltă prin interese comune — ne-ar putea implica mai repede în procesele contemporane privind tehnologia și dezvoltarea în lume. O colaborare astfel orientată va face să devină și mai solidă însăși baza bunelor relații și a înțelegerii.Fiind o comunitate multinațională, Iugoslavia se întemeiază pe egalitatea în drepturi a popoarelor și naționalităților. Acesta este unul dintre principiile noastre constituționale fundamentale, care decurge din convingerile noastre socialiste. Marile transformări ce caracterizează dezvoltarea actuală a civilizației, însemnătatea tot mai mare ce, cu deplin temei, se acordă drepturilor omului și popoarelor, confirmă în același timp importanța opțiunii noastre fundamentale, potrivit căreia fiecare minoritate națională are dreptul inalienabil la dezvoltare nestingherită, la păstrarea identității, culturii și moștenirii culturale. Privind astfel minoritățile naționale — naționalitatea română în Iugoslavia și naționalitățile sîrbă și croată în România — noi demonstrăm că ele — legătură vie între cele două țări ale noastre — pot fi un factor important al încrederii reciproce, un factor real al bunei vecinătăți, al prieteniei și cola- b<&ării — iar aceasta este, indubitabil, interesul nostru reciproc.Vorbesc despre toate aceste lucruri fiind profund convins că relațiile globale iugoslavo- române, comunicarea, pe ansamblu, între oameni, colaborarea noastră au o semnificație cu mult mai largă. Aceasta este contribuția noastră la cauza păcii, colaborării, progresului în regiunea în care trăim, precum și pe un plan mai larg în întreaga lume.In Balcani s-au produs asemenea schimbări îneît astăzi putem spune cu certitudine că vremea conflictelor aparține trecutului. învățînd din lec

țiile istoriei, fiind hotărîte să depășească tot ceea ce le-a împovărat în trecut, țările și popoarele din Balcani nu pot să se orienteze decît spre viitor. Acest viitor depinde, în primul rînd, de ele însele, de hotărîrea lor de a colabora, pe plan bilateral și regional, precum și oriunde interesele le sînt identice, iar necesitățile comune. De aceea și prima reuniune ministerială de la Belgrad poate fi pe drept cu- vînt numită istorică. Pornind de Ia hotărîrea unanimă a convocării ei și continuînd cu alte întîlniri la care au participat toate statele balcanice, precum și realizarea altor înțelegeri concrete, s-a ajuns <a dezvoltarea colaborării bilaterale și regionale a țărilor din , Balcani. Așadar, există hotărîrea de a se continua și a se dezvolta permanent un proces care a început cu succes și aduce fiecăruia avantaje multiple. Acesta permite evidențierea intereselor noastre naționale fundamentale și afirmarea regiunii noastre comune — din sudul Europei — ca o parte integrarită a continentului, a aspirațiilor sale pozitive și a unei colaborări tot mai largi în cadrul acesteia. Doresc să subliniez cu satisfacție că dăm o înaltă apreciere rolului și contribuției României la această evoluție pozitivă a relațiilor inter- balcanice.
Tovarășe președinte,Intîlnirea din acest an o realizăm într-un moment deosebit din mai multe puncte de vedere. Este incontestabil că în relațiile internaționale se produ» schimbări importante. Destinderea este considerabilă și se întrezăresc perspectivele unor ample procese pozitive. Orientarea tot mai clară spre respect reciproc și dialog, înțelegere și colaborare întăresc încrederea în posibilitatea realizării unei păci stabile în lume, indiferent de divizările și deosebirile care constituie încă o realitate a epocii noastre. In toate acestea se găsește încorporat efortul colectiv al unui mare număr de țări ; acest efort a rezultat din convingerea că raporturile de colaborare multilaterală și relațiile bilaterale, securitatea 

colectivă și individuală se află într-o strînsă interdependență și că fiecare proces trebuie să stimuleze un alt proces.O contribuție importantă Ia aceste procese o aduce Europa, pe baza principiilor stabilite la Helsinki. Poate într-o măsură măi mare decît ori- cînd în trecut, acum este momentul ca Europa și toți cei ce trăiesc în ea să înceapă să realizeze cu și mai multă hotărîre colaborarea convenită — o cît mai largă colaborare economică, tehnică, tehnologică, științifică, precum și în domeniul drepturilor omului. Și, bineînțeles, paralel cu eliberarea de armamentul nuclear, să se procedeze la reducerea substanțială a efectivelor militare și a armamentului convențional. Salutăm pașii unilaterali întreprinși recent de Uniunea Sovietică, pași care constituie o contribuție la deschiderea acestui proces. Permiteți-mi să constat cu satisfacție, și cu a- ceastă ocazie, apropierea punctelor de vedere iugoslav și român cu privire Ia numeroase probleme ale relații'- lor mondiale și ale Europei, care și astăzi, în cadrul convorbirilor noastre, au ieșit în evidență.La trecerea în secolul XXI, lumea va păși într-o nouă epocă, și ne exprimăm speranța că ea va fi cu mult mai bună pentru toți, mai trainică și mai stabilă decît cele anterioare. Pentru a se menține, această evoluție pozitivă trebuie să cuprindă toate domeniile relațiilor internaționale și toate regiunile lumii. Aceasta presupune angajarea responsabilă a tuturor în căutarea de soluții pentru toate problemele deschise, care constituie o sursă permanentă de pericol la adresa păcii mondiale. Am în vedere îndeosebi focarele încă latente și crizele, precum și problematica relațiilor economice internaționale. Relațiile mondiale globale nu pot fi stabile fără soluționarea uneia dintre problemele fundamentale ale contemporaneității — situația grea în care se află un număr mare de țări în curs de dezvoltare. Condiționarea progresului omenirii în general și a rezolvării problemelor țărilor în curs de dezvol

tare, în primul rînd a problemei datoriilor, constituie realități despre care, în fine, trebuie să se țină cont.Noile procese în relațiile internaționale și perspectivele dezvoltării pe plan mondial constituie mari încercări pentru toate țările și mișcările politice. Fiecare în felul său trebuie să se confrunte cu a- ceste vremuri noi, reexami- nînd și concepțiile și modurile de acțiune. De aceea, și mișcarea țărilor nealiniate ca factor global independen al politicii internaționale procedează la adaptarea ac țiunilor sale la problema tica internațională aflată îi schimbare. Procedează astfel din dorința ca, în perioada următoare, să fie un exponent și un punct de sprijin și mai influent al proceselor pozitive. Principiile sale filozofice de bază și misiunea sa istorică, obiectivele și scopurile mișcării de nealiniere au fost afirmate pe un plan larg In cei 27 de ani de existent Acțiunea mișcării va av permanent ca obiective lup pentru pace, pentru securit te universală și destinde crearea de condiții pent progresul economic al tutui țărilor și popoarelor, luj pentru independență națioi lă' și suveranitate, pentru bertate, dezvoltare internă sine stătătoare și egalit deplină a tuturor în relaț internaționale.
Tovarășe președinte,Permiteți-mi să expr încă o dată, speranța sine că și această întîlnire, prec și convorbirile pe care le avut ’vor constitui un stimulent pentru promov: relațiilor de bună vecină de prietenie și colaborare 1 tre.Republica Socialistă derativă Iugoslavia și R' blica Socialistă România, lărgi perspectivele conluc noastre comune pe plar ternațional.Ridic acest pahar în s tatea dumneavoastră, în s tatea stimatei tovarășe I Ceaușescu ; în sănătatea turor prietenilor români zenți aici, pentru pros tatea Republicii Soci România, pentru prie noastră tradițională! (Apl

TG. OCNA : Noi sonde 
în funcțiuneRăspunzînd prin fapte îndemnurilor adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, petroliștii din cadrul Schelei de forai Tirgu Ocna, unitate fruntașă in întrecerea socialistă, înregistrează in acest final de an noi și remarcabile fapte de muncă. Astfel, ca urmare a aplicării pe scară largă a măsurilor înscrise în programele de perfecționare a organizării muncii și modernizare a producției, prin folosirea unor noi sisteme de foraj și unor fluide de bună calitate, aceștia au depășit viteza lunară planificată de foraj cu 58—60 metri pe fiecare instalație, înregistrînd astfel numai la forajul geologic un plus de aproape 9 000 metri față de planul pe acest an. Zilele acestea, pe cîmpu- rile petrolifere din zona de activitate a schelei au fost finalizate și 

predate producției alte 5 noi sonde de țiței și gaze. Cu acestea, numărul sondelor puse în circuitul economic de la începutul anului a ajuns la 28, cu 5 sonde mai mult decît prevedea planul pe această perioadă. Alte 4 noi sonde se află în stadii finale de execuție și vor fi predate producției pină la finele anului. (Gheorghe Baltă).
SUCEAVA : Prin reducerea 

consumurilor materiale înfăptuirea programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției, precum și aplicarea altor măsuri de creștere a productivității muncii au permis lucrătorilor din unitățile industriale ale județului Suceava să depășească planul la producția-marfă cu peste 6 645 milioane lei. Ei au reușit să pună suplimentar la dis

poziția economiei naționale importante cantități de metale neferoase în concentrate, pirită, energie elec
însufletitoare fapte de munca

trică, mobilier, furnire estetice, plăci înnobilate, placaje din lemn PAL, țesături, confecții textile, tricotaje și altele. Semnificativ este faptul că, în același timp cu eforturile depuse pentru depășirea prevederilor de plan, s-au întreprins acțiuni eficiente pentru reducerea consumurilor normate materiale și energetice. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, au fost economisite 661 tone metal, 27 549 MWh energie electrică, 6 675 

tone combustibil convențional șl2 372 metri cubi lemn. (Sava Bejinariu).

BRAȘOV: Produse 
de înaltă complexitate 

tehnicăLa întreprinderea „Hidromecanica" Brașov au fost omologate și asimilate in fabricație o gamă largă de echipamente tehnologice de mare complexitate tehnică, pentru mai multe ramuri ale economiei naționale. Printre altele, este vorba de noile variante de turbosu- 

flante, TS-5 și TS-6, destinate su- praalimentării motoarelor diesel, cu puteri pină la 4 500 CP, folosi

te la echiparea locomotivelor și navelor maritime. Cele două noi produse se alătură unui alt tip de turbosuflantă, H-ll, realizată și ea în acest an pentru a echipa autoturismele de teren ARO. La ora actuală, la întreprinderea „Hidromecanica" se realizează 8 familii de turbosuflante, în zeci de variante. care acoperă întreaga gamă de motoare diesel pînă la 4 500 CP, care se produc în țară.Noutăți de ultimă oră ne oferă și familia de convertizoare hidrau

lice de cuplu, care a sporit cu cel denumit CHC-750-2 F, realizat la cererea unor parteneri externi și care poate lucra pină la minus 40 grade Celsius. Datorită înaltelor sale performanțe, partenerul extern a reînnoit contractul și pentru anul viitor, solicitînd un număr suplimentar de convertizoare. (Nicolae Mocanu).
BISTRIȚA-NĂSĂUD : 

Cantități sporite 
de materiale de construcțieUltima lună a celui de-al treilea an al actualului cincinal constituie și pentru colectivele de oameni ai muncii din întreaga eco- ' nomie a județului Bistrița-Năsăud o perioadă de maximă concentrare a eforturilor creatoare puse in slujba încheierii cu succes a sarcinilor de plan. Astfel, colectivul întreprinderii de materiale de con

strucții din municipiul Bistri și-a îndeplinit sarcinile de plan c anului 1988, urmînd ca, în bilanl ■final, producția-marfă supliment ră să se concretizeze în peste 3 ( mc prefabricate din beton arm 1 000 mc prefabricate pentru stri turi industriale, 370 tone prodt din mase plastice pentru constri ții, precum și 400 000 unități ca de teracote. Structurarea planu pentru 1989 are la bază orientăi și indicațiile formulate cu deo bită claritate în cadrul recentei dințe comune a Plenarei Corni tului Central și organismelor mocrației noastre muncitorești- voluționare. Astfel, s-a acoi toată atenția reducerii consumi lor de materii prime, de mater și energie, s-au găsit soluții ir nioase. de un deosebit randam în scopul utilizării pe scară k a materialelor recuperabile și r losibile, în special din grupa c energointensive. (Gh. Crișan).
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Nu se poate vorbi de răspundere 
fără argumentele concrete ale faptelor

Localitătiie patriei pe coordonatele cinilizaîiei saeialiste 
Unsprezece mii de oameni construiesc un oraș

Organele șl organizațiile de partid, colectivele de oameni ai muncii din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, stimulate puternic de ideile, tezele și orientările reieșite din Tezele din aprilie ca și din magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescij la recenta plenară, au acționat și acționează cu toată fermitatea pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și pregătirea corespunzătoare a producției anului viitor.Pe baza tezelor, orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, comitetul municipal de partid a întreprins analize în organele și organizațiile de partid, în consiliile oamenilor muncii, prin implicarea directă a biroului și secretariatului său, a activiștilor din aparatul de partid și de stat, a întregului activ de partid în acțiuni de îndrumare și control la fața locului, .prin participarea concretă în teren la depistarea și înlăturarea stărilor de lucruri negative. Asemenea analize au fost întreprinse la Combinatul petrochimic Borzești, întreprinderea de utilaj chimic, Trustul antrepriză generală de construcții și montaj și alte unități cu pondere în structura planului de stat în profil teritorial.Care a fost efectul imediat al acestor analize ?Apreciem că s-a dinamizat activitatea de punere in aplicare a programelor de modernizare, atit prin perfecționarea tehnică a utilajelor, structurii și amplasării acestora în fluxul tehnologic, cit și a structurii forței de muncă și îmbunătățirii zonelor de acțiune ale acesteia in flux. Astfel de perfecționări au fost aduse în fluxul de fabricație a cauciucului și sodei caustice prin procedeul de electroliză cu mercur la Combinatul petrochimic Borzești, în fluxul de fabricație a utilajului chimic la întreprinderea cu același profil și în cel al altor unități. De un real folos în dinamizarea activității de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție și atragerea unui număr însemnat de cadre de specialitate în această activitate se dovedește a fi aplicarea inițiativei privind crearea unor * „cabinete ale modernizării", unde se fac schimburi de experiență, se „colectează" idei, se desfășoară analizele efectuate de comisia de modernizare, se concep noile perfecționări în acest domeniu. Cabinete de acest fel sint create la întreprinderea de utilaj greu și transport. Combinatul petrochimic Borzești și altele.O altă acțiune importantă !n a- ceastă direcție și cu valențe notabile n identificarea unor măsuri legate ie reducerea consumurilor, îmbu- lătățirea calității produselor o con- itltuie inițiativa comitetului de >artid șl consiliului oamenilor munți de la Combinatul petrochimic lorzești privind desfășurarea așa- lumitului „Dialog al directorilor", are are loc săptămînal cu invitarea i a altor cadre și care urmărește oncertarea ideilor și eforturilor ce
(Urmare din pag. I) tru înfăptuirea reformei agrare, pentru democratizarea vieții politice șl refacerea economiei naționale distruse de război și de jaful hitle- rist, pentru trecerea puterii în mii- nile clasei muncitoare, ale poporului. în această etapă, Partidul Comunist Român. împreună cu Parti-, d- 1 Social-Democrat și cu celelalte •țe revoluționare și democratice, reunit, in lupta antifascistă, de- icratică, principalele forțe ale nanii — clasa muncitoare, țărăni- a, intelectualitatea, păturile mijii de la orașe și sate și chiar une- cercuri ale burgheziei. Aceasta a at posibilitatea realizării unor 'funde mutații sociale în intere- maselor, instaurarea guvernului nocratic muncitoresc-țărănesc. la nartie 1945, marcind un moat de importanță istorică in tresa României pe calea dezvoltă- democratice, a lichidării depline ominației imperialiste. în contl- re au fost realizate importante irme economico-sociale, a avut alegerea parlamentului demote, s-au produs schimbări în încadrai regimului democrat- flar, in direcția evoluției sale o putere politică menită să a- re transformarea socialistă a so- iții. înlăturarea, la 30 Decembrie a monarhiei șl proclamarea Re- icii au marcat trecerea Româ- într-o nouă etapă istorică de oltare — etapa revoluției socia- în cadrul aceluiași proces unic luționar, declanșat în August în această perspectivă, o im- înță deosebită a avut făurirea, ibruarie 1948, a partidului re- ionar unic al clasei muncitoa- iceasta impunîndu-se ca o ce- legică a operei de edificare a orinduin.:erirea întregii puteri politice itre clasa muncitoare, în alian- țărănimea muncitoare, cu cei- oameni ai muncii, și a celei e- rice prin naționalizarea indus- băncilor și a altor sectoare de cție, la 11 iunie 1948, a mar- iltul calitativ al intrării Româ- n etapa de organizare pe baze iste a întregii vieți economi- aale, care a cuprins o perioa- circa 18 ani (1948—1965). în ă etapă, Partidul Comunist Ro- conducînd clasa muncitoare, •nea, intelectualitatea, celelal- tegorii de oameni ai muncii [făptuirea sarcinilor revolu- cialiste și ținînd seama de sta- i care se afla România — țară ezvoltatâ din punct de vede- nomic — a situat în centrul i sale de construire a sociali dezvoltarea accelerată a in- i — condiție esențială a inii unor schimbări substanția- viața materială și spirituală rului. Planurile cincinale din la 1951—1965 au asigurat createi economice și tehnice ma- a societății socialiste româ- ) dată cu încheierea coopera- i agriculturii în 1962 s-a rea- onomia socialistă unitară, iar tatea socialistă asupra mij- de producție a devenit te- rainică a puterii de stat a or muncii, a națiunii ros-a realizat o structură solitară, alcătuită din clase și i sociale prietene, s-a asigu- ptuirea principiilor socialis- epartiție a produsului social ului național. învățămîntul a un larg caracter democratic ific ; s-a asigurat dezvolta- baze noi a științei și cul- ■au obținut o serie de succe

lor 12 directori din combinat și a colectivelor de muncă pentru așezarea întregii activități economice pe coordonatele calității și eficienței.Am înțeles mai clar decit pînă acum — și acționăm în acest sens — cerința formulată de secretarul general al partidului ca organizațiile de partid să se implice mai concret și în valorificarea mai bună a potențialului tehnico-științific al specialiștilor. în activitatea noastră, urmărim mai consecvent, mai stăruitor unirea eforturilor cadrelor din cercetare cu cele ale specialiștilor noștri din activitatea de producție, pentru scurtarea ciclului de implementare a unor tehnologii și produse noi, mai performante. In acest mod s-a reușit execuția rapidă, cu ajutorul antreprizei de reparații în petrochimie, a unei instalațil-pilot indus

triale după proiecte elaborate de specialiștii din platforma noastră petrochimică, pe care s-a experimentat și s-a obținut la scară industrială pentru prima oară în țara noastră, în cursul lunii noiembrie a.c., latexul poliizdprenic, înlocuitor al importului unui produs similar, care asigură independență industriei fibrotexului, a altor produse textile și de încălțăminte față de asemenea produse din import. Preocupări și rezultate pozitive pe linia valorificării mai bune a colaborării dintre cercetare și producție se regăsesc și la Centrul de fabricație piese de schimb pentru agricultură, unde s-a asimilat în producție tehnologia de execuție a pieselor din bazalt și a început execuția de serie mică a a- cestora.Ansamblul măsurilor luate de către organele și organizațiile de partid, de către consiliile oamenilor muncii au condus la creșterea producției de calitate superioară, a competitivității acesteia, ceea ce a făcut ca la o sporire de 1 la sută a producției-marfă industriale, față de aceeași perioadă a anului trecut, exportul total să crească cu 11,4 la sută, iar exportul pe relația devize convertibile cu 28,3 la sută.Obiectivul fundamental al activității comitetului municipal de partid In această perioadă constă în a asigura, prin organele și organizațiile de partid din unitățile economice, mobilizarea mai activă a comuniștilor, a tuturor colectivelor de muncă pentru încheierea cu bune rezultate a acestui an și pregătirea corespunzătoare a anului viitor. în acest scop, am inițiat și vom continua dezbaterile, în toate organiza
se în ridicarea nivelului de trai al poporului.Cu toate aceste realizări în dezvoltarea socialistă, în această etapă s-au făcut o serie de greșeli, s-au manifestat o serie de lipsuri, s-au comis incălcări ale legalității socialiste. Totodată, și-au făcut loc concepții străine socialismului, care negau forța și capacitatea creatoare ale poporului român, însăși istoria, limba și cultura noastră. Construcția socialistă în prima etapă a fost influențată în mod negativ și de puternica îngrădire a activității de creație, potrivit concepției greșite in virtutea căreia nu ar fi fost necesară o dezvoltare proprie a științei și tehnioii. Toate acestea au influențat. fără îndoială. în mod negativ, desfășurarea construcției socialiste în prima etapă.în ceea ce privește dezvoltarea e- conomiei naționale, producția globală industrială era în 1965 de 6.5 ort mai mare față de 1950 și de 17 ori mai mare față de 1945 ; in aceeași perioadă producția globală agricolă a fost de 1,9 ori și, respectiv, de

0' concepție științifică
3,6 ori mai mare, iar venitul național — de 4,1 ori și, respectiv, de 7 ori. Ponderea industriei in crearea venitului național a crescut de la 30,8 la sută în 1938 la 48,9 la sută în 1965. Ponderea populației o- cupate în industrie și în celelalte ramuri neagricole in 1965 reprezenta 43,5 la sută din totalul populației ocupate, față de 25,7 la sută in 1950. Toate aceste realizări au creat condiții pentru trecerea României intr-o etapă calitativ superioară a dezvoltării sale socialiste, deschizin- du-se un cîmp larg de acțiune legilor sociale obiective proprii orîn- duirii socialiste.Un rol de cea mal mare importanță în orientarea eforturilor poporului român in noua etapă istorică a procesului revoluționar unic de făurire a socialismului revine Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, din iulie 1965, care, pe baza analizei profund științifice și realiste a drumului parcurs în edificarea noii orînduiri, a trasat obiectivele dezvoltării economico-sociale a României in noua etapă a construcției socialiste (1965— 1980). Pe baza aprecierii realiste a Stadiului de dezvoltare economică a României, care continua să fie o țară in curs de dezvoltare. Congresul al IX-lea a fundamentat științific necesitatea făuririi economiei naționale moderne și înlăturării decalajelor existente între țara noastră și statele mediu dezvoltate sau dezvoltate din punct de vedere economic.în strategia dezvoltării economice a țării în etapa 1965—1980, pe prim- plan s-a situat dezvoltarea puternică a industriei, factorul hotăritor al modernizării economiei naționale și al reducerii decalajului economic față de țările dezvoltate. Concomitent s-a dezvoltat și agricultura, ramură de bază a economiei naționale. de asemenea activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică. Pe această bază a crescut nivelul de trai al poporului. In această etapă România a devenit o țară industrial-agrară în plină dezvoltare.

Impulsionarea progresului econo- 

țiile de partid, de masă și obștești, ale tezelor din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, ale prevederilor Legii planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării noastre pe anul 1989, prilej care va constitui un important moment de identificare a unor noi rezerve interne in folosirea resurselor și capacităților de producție, de angajare fermă a comuniștilor, a colectivelor de muncă pentru realizarea exemplară a sarcinilor economice.Conștienți de importanța pentru prezent și viitor a acestor dezbateri, am implicat în pregătirea și desfășurarea lor întregul comitet și activ municipal de partid, asigurînd astfel cadrul de conducere competentă a acestora, de mobilizare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pen

tru însușirea și aplicarea în viață a sarcinilor specifice ce se desprind pentru fiecare colectiv, de repartizare concretă a sarcinilor de partid pe comuniști, in vederea soluționării unor probleme legate de pregătirea temeinică a producției anului viitor.Creșterea în anul 1989 cu peste 2 miliarde lei a producției-marfă industriale a municipiului nostru, realizarea unor sporuri însemnate la export, materializarea programului energetic și a celorlalte programe prioritare obligă comitetul municipal, organele și organizațiile de partid din unități ca, în spiritul orientărilor din Expunerea secretarului general al partidului, să ia măsuri politico-organizatorice concrete pentru creșterea răspunderii comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii pentru desfășurarea in cele mai bune condiții a activității in anul viitor, pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă. Iată de ce în prezent desfășurăm o largă acțiune de îndrumare, sprijin și control pe problematica pregătirii și contractării bazei tehnico-materiale a producției pe anul 1989, antflf- zăm activitatea cadrelor de conducere în desfășurarea colaborării cu centralele și ministerele, cu coordonatorii de balanță, furnizorii și beneficiarii în vederea așezării activității economice pe prevederile legii contractelor adoptate în 1983, fundamentării în continuare a măsurilor de realizare a planului pe anul viitor. Faptul că acordăm o atenție sporită problemelor economice nu înseamnă că ne substituim atribuțiilor conducerilor de unități, cadrelor cu muncă de răspundere, ci, dimpotrivă, ne îndeplinim mai bine propria răspundere, pentru că numai
mico-social după Congresul al IX-lea al partidului a fost determinată de consecvența cu care partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au promovat o politică judicioasă de acumulare, materializată în orientarea a circa o treime din venitul național pentru fondul de dezvoltare. Pe această bază s-a asigurat creșterea avuției naționale, s-au înregistrat mari transformări și remarcabile progrese în toate domeniile.In condițiile concrete ale dezvoltării- economiei românești, opțiunea pentru o rată înaltă a acumulării a fost și este determinată, în primul rînd, de necesitatea obiectivă a depășirii stadiului de țară socialistă în curs de dezvoltare și transformării României în țară socialistă multilateral dezvoltată.O dată cu trecerea la înfăptuirea planului cincinal 1981—1985, țara noastră a intrat într-o nouă etapă a dezvoltării sale economico-sociale — etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Concepția și strategia privind necesitatea, con-

«ținutul, direcțiile și obiectivele făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate au fost aprofundate și concretizate in Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, adoptat de Congresul al XI-lea al partidului din 1974. in documentele congreselor al XII-lea și al XIII-lea ale partidului, in Programul ideologic, parte integrantă a Programului Partidului Comunist Român, în opera secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Etapă superioară în dezvoltarea României, de adinei prefaceri revoluționare, de trecere la o nouă calitate, în toate domeniile vieții sociale, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate constituie o necesitate obiectivă, generată de condiții istorice, sociale și naționale. Trăsătura caracteristică a procesului revoluționar de edificare a socialismului in această etapă isterică o constituie multilateralitatea — realizarea unor profunde transformări calitative in toate compartimentele activității sociale, in creșterea forțelor de producție, în ansamblul relațiilor sociale, în existența, cît și în conștiința socială a maselor.Elaborind strategia făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în condițiile în care România se afla în stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare, Partidul Comunist Român a fundamentat, pe baza analizei corelației dialectice dezvol- tare-bunăstare, a procesului de producere și reproducere pe scară lărgită a produsului social și venitului național, rolul determinant al dezvoltării continue a forțelor de producție în asigurarea progresului economic și social multilateral al țării noastre. Pe această bază, partidul a stabilit ca obiectiv principal pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate creșterea vertiginoasă șl armonioasă a forțelor de producție, bazată pe încorporarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, pa asigurarea unei productivități superioare a muncii. 

printr-o cunoaștere temeinică a evoluției lor, a greutăților care apar în unități putem să orientăm mai bine actul de conducere politică, activitatea de îndrumare și ajutorul pe care trebuie să-1 dăm în astfel de împrejurări organizațiilor de frartid, organelor de conducere colectivă din unități.în cadrul unor asemenea preocupări am format colective de sprijinire a activității de aprovizionare și desfacere, care acționează împreună cu serviciile de resort pentru soluționarea problemelor de contractare. Acționăm prin intermediul activului de partid, al specialiștilor din unități, pentru punerea în funcțiune a noilor capacități de producție, care trebuie să aducă un spor de producție de peste 500 milioane lei, pentru extinderea și modernizarea unor capacități, cum este cea de polistiren antișoc, cu o creștere a producției de 3 000 tone pe an. asigurarea catalizatorului și repunerea în funcțiune pe baza unui proces tehnologic modernizat a unor capacități de tratare catalitică, cu un spor de producție de peste 600 milioane lei anual. Pentru îndeplinirea acestor obiective am format colective de comuniști, de specialiști, care, împreună cu consiliile de control muncitoresc din unități, acționează după programe speciale în care sînt prevăzute termene și responsabilități concrete.Spre a asigura funcționarea în bune condiții a termocentralei pe cărbune în anul 1989 și realizarea sarcinilor de plan la energie electrică. comitetul municipal de partid a format un colectiv de sprijin, îndrumare și control, alcătuit din cadre ale activului de partid, condus de secretariatul comitetului municipal de partid, care acționează pentru coordonarea eforturilor în domeniul realizării investițiilor, precum și pentru intensificarea ajutorului ce trebuie acordat de Ministerul Construcțiilor Industriale și Ministerul Energiei Electrice, in vederea finalizării noului depozit de zgură și cenușă în trimestrul I 1989.Ne-am propus ca în viitor să extindem și mai mult aria analizelor Ia fața locului, in prezența organelor de partid și a celor de conducere colectivă, care vor fi orientate în special spre indicatorii de calitate și eficiență, spre ridicarea gradului de profunzime al acestora, prin atragerea în colectivele de analiză și control a unor specialiști cu înalte calități profesionale și politice. Vom determina creșterea numărului analizelor la fața locului, a răspunderii consiliilor de control muncitoresc din unități, prin antrenarea lor în controale și analize sistematice, spre a spori rolul, controlului de partid, al maselor, efectuat direct în teren, în soluționarea problemelor cu care se confruntă unitățile.
Dumitru PĂUNAsecretar al Comitetului municipal de partid Gheorghe Gheorghiu-Dej

Strategia dezvoltării economice și sociale intensive a României pe baza înfăptuirii noii revoluții tehnico-ști- ințifice îșl găsește o amplă fundamentare științifică și concretizare in documentele Congresului al XIII-lea al partidului, care a adoptat „Directivele cu privire la dezvoltarea e- conomico-socială a României in cincinalul 1986—1990 și orientările de perspectivă pînă în anul 2000“. O- biectivul strategic fundamental al planului cincinal 1986—1990 îl constituie trecerea României intr-un stadiu nou — de la țară socialistă în curs de dezvoltare la țară socialistă cu un nivel mediu' de dezvoltare din punct de vedere economic.Definirea de către congresele și conferințele naționale ale Partidului Comunist Român a stadiilor pe care România trebuie să le parcurgă în etapa generală, istorică a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate — trecerea pînă în 1990 de la stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare la cel de țară mediu dezvoltată și, apoi, în perspectiva anului 2000, trecerea in rîn- dul statelor dezvoltate din punct de vedere economic — a permis partidului să stabilească obiectivele strategice în sccg»ul înfăptuirii transformărilor calitative în dezvoltarea intensivă a forțelor de producție, in creșterea venitului național, a productivității muncii, în perfecționarea relațiilor sociale, in formarea conștiinței socialiste a oamenilor, in dezvoltarea democrației socialiste etc.Bazindu-se pe cunoașterea tendințelor și legităților dezvoltării societății socialiste românești și anali- zind direcțiile principale ale dezvoltării economico-sociale m cel de-al IX-lea cincinal (1991—1995) și, în perspectivă, pînă în anul 2000, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Expunerea prezentată la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a, organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, din 28 noiembrie 1988, arăta: „Realizarea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale, a celui de-al 8-lea plan cincinal și a programelor pentru diferite sectoare și domenii de dezvoltare economico-socială, trecerea la un stadiu superior, de țară mediu dezvoltată, reprezintă un factor de importanță deosebită pentru realizarea primei faze de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră și permite trecerea, in următorul deceniu — 1991—2000 —, Ia realizarea celei de-a doua faze a acestei etape. Astfel, în anii 2000, deci în 50—55 de ani. România va deveni o țară socialistă multilateral dezvoltată, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general, cu un nivel înalt de civilizație materială și spirituală".Progresul economic și social înregistrat de România pe calea civilizației socialiste, precum și transformarea ei pină în anul 2000 într-o țară socialistă multilateral dezvoltată pun în lumină, prin ele insele, viabilitatea și superioritatea istorică a societății socialiste,, capacitatea națiunii noastre de a rezolva problemele vitale ale existenței umane, faptul că socialismul reprezintă singura cale in măsură să a- sigure înlăturarea exploatării omului de către om, progresul multilateral al poporului, libertatea națională și suveranitatea țării.
Dr. Gheorghe SURPAT

Orașul Aleșd nu poate fi, totuși, strict limitat in cadrele convenționale ale unor coordonate geografice (e suficient să spunem, de aceea, că se află așezat în defileul Grișului Repede, în partea estică a județului Bihor). El se întinde — simțim — dincolo de linia orizontului văzut, în sufletele locuitorilor (constructorilor) săi. în sufletele lor se află prototipul ideal al orașului pe care îl străbatem acum : . un amestec de ceea ce a fost, este și, mai ales, ce va deveni. Orașul e viu, pentru că e orașul oamenilor. Fiecare dintre ei s-a zidit, cu o parte din sine, aici ; fiecare cărămidă a orașului s-a pus mai întîi în adînc, în gindul cuiva.Profesorul pensionar loan Todoca, autorul unei ample monografii a orașului, a străbătut Aleșdul cu pasul („De cîte ori ? Nu mă întrebați ! E ca și cum m-ați întreba de cîte ori am respirat în 64 de ani..."), dar l-a străbătut — acesta e lucrul cel mai important — cu vîr- stele, din copilărie la bâtrînețe. „Au rămas multe pe dinafară. Unele greu pot fi cuprinse în cuvinte. Pentru că nu simpla contemplare a faptului că s-a construit, ci cum s-a construit, nu consemnarea seacă a unor locuri, ci simțămintele cîte te cuprind în preajma lor, nu simpla enumerare a unor nume de oameni, ci viața lor — sînt importante",„Am venit în Aleșd acum doi ani, într-o seară la ora șapte, pe o la- poviță cumplită. Orașul mi s-a părut străin, rece. Mult după miezul nopții, cind m-am îrțtors acasă, la Be- iuș, am încercat să-1 refac din amintire. Lapovița aceea spăla toate imaginile. Cred că am și plins..." Astăzi, cînd își aduce aminte, Maria Laza, primărița localității, zimbește. „Parcă aici m-am născut. Copiii mei simt la fel. Și-au făcut prieteni, au început să iubească orașul. Poate că dragostea mea pentru el e dragostea pentru toate cite am reușit să le facem in acești ani. în mod sigur e dragostea pentru oamenii lui ; ne respectăm, ne înțelegem, atunci cînd trebuie punem cu toții umărul. E bine la noi ; dar .poate fi și mai bine..."Maria Laza știe totul ce se întîm- plă în localitate. Drumurile ei prin oraș sînt trasee grăitoare : la combinatul de lianți și azbociment (vîrsta lui are vîrsta orașului — 20 de ani), la.întreprinderea de materiale de construcții „Refractara", la fabrica de sticlă „Pădurea Neagră", în noul centru civic, aflat in plină construcție, pretutindeni unde muncesc și trăiesc oamenii.„Am devenit oraș în 1963. Ce înseamnă douăzeci de ani în istoria unei localități urbane ? Aproape nimic. Dar în viața ei, în aceea a oamenilor care îi dau viață a însemnat foarte mult. Nu putem vorbi la Aleșd de salturi spectaculoase, de edificii ridicate peste noapte — nici vorbă de minuni. Toate s-au realizat, ca peste tot în țară, în anii edificării socialiste, prin grija și inițiativa partidului, prin truda noastră. Din această pricină sîntem atît de legați de orașul nostru, pentru că nu l-am găsit într-o bună dimineață, nu l-am primit in dar, ni l-am construit și il
NOI DIMENSIUNI CREATOARE

activțtății CULTURAL-EDUCATIVE

Șt orașul Năsăud se înscrie pe curba generală ascendentă a țării, iar primarul, tovarășul Petru Nemeș, este îndreptățit să fie mîndru de exploziva dezvoltare industrială (de 32 de ori a crescut aceasta în ultimii 22 de ani), care a făcut să apară aici, unde numai mici unități de prelucrare a lemnului și a pro- duselor agroalimentare ființau pînă nu de mult, nouă întreprinderi și secții cu profil textil, prelucrări mase plastice, prefabricate din beton, confecții metalice, deci cam tot ce ține de orientarea generală a e- conomiei. Pe plan edilitar, cele a- proape 1 800 apartamente, 17 km străzi modernizate, 26 km rețele de apă potabilă și 9 km. de canalizare reamintesc înscrierea in coordonatele modernizării acestei localități cu mii de oameni, care au aici nu numai locuri de muncă, profesii, multe noi și da înaltă productivi-' tate, surse sporite de venit și avuție, ci au asigurat și Un mod de a trăi deplin la timpul prezent, dinamic și firesc.Totuși, de viața orașului te poți*  apropia cu adevărat numai după o atentă pregătire prealabilă ; ai nevoie, cum se spune, să parcurgi o bibliografie strict necesară pentru că orașul cu realitatea lui palpabilă, vizibilă nu spune totul despre specificul existenței sale. Un prim reper poate fi aflat în dimensiunea sa de centru de invățămint. în oraș funcționează o școală generală, trei licee, plus o școală profesională, iar liceul „G. Coșbuc", care a sărbătorit de curînd 125 de ani de la înființare, pregătește anual 36 de elevi pentru profesia de învățător. Să recunoaștem că școala are aici un nucleu puternic, chiar mai mult, un nucleu tradițional, vechi de peste două secole, de prin 1766, cînd lua ființă prima școală primară din localitate, urmată patru ani mai tîrziu de școala normală. Treptat s-a conturat ca important centru de învățătură românească, împlinind și dez- voltînd tradiția Blajului, prin care fiii de țărani și tîrgoveți din zona grănicerească accedeau la învățătură. Ceea ce s-a cristalizat treptat ca centru de învățămînt și cultural s-a conservat și s-a amplificat pe măsura necesităților și a capacităților actuale.Pe alt plan, dar strîns legat de a- cesta, a evoluat și viața culturală, prin afirmarea puternică a specificului popular românesc din zonă. în acest context trebuie înțeleasă păstrarea viguroasă, afirmarea ca expresie de viață a tradițiilor folclorice relevabile deopotrivă în portul popular, obiceiuri, artă plastică, joc sau vers. Pentru a le susține, cooperativa de artă populară adună cel

Prin „porțile tradiției" 
spre realitățile contemporane

ÎNSEMNĂRI DIN ALEȘD

construim cu mîinile și sufletele noastre. Sîntem unsprezece mii de locuitori. Unsprezece mii zece, ca să vă dau n cifră exactă. De la copiii care abia au pășit pragul școlilor pînă la cei mai vîrstnici lucrăm spre frumusețea, spre mai binele lui". Se poate spune deci că unsprezece mii de oameni construiesc un oraș ? — îl întreb pe Gavril Hărăguș, șeful secției de drumuri și poduri, deputat in circumscripția electorală orășenească nr. 1, interlocutorul meu. „Da, se poate spune și așa. Cei care abia s-au născut sînt și ei viitori constructori ; ei sînt aceia care vor duce mai departe ștafeta dezvoltării orașului".Circumscripția electorală al cărui deputat este Gavril .< Hărăguș ne-a fost prezentată ca o circumscripție model. Pentru celelalte din oraș. Există acolo și o gazetă de cartier (inițiativă plină de entuziasm și de urmări pozitive). Se consemnează în ea evenimente, se prezintă greutăți, se oferă soluții. „Nu ne dăm în lături să-i și criticăm pe cite unii care nu-și fac datoria. Efectul e aproape imediat. Nimănui nu-i place să fie popularizat negativ". Publicistica de cartier, e, prin urmare, un gen deloc neglijabil și, pe deasupra, plin de farmec, așa după cum am constatat.„Eu am să vă dau niște cifre — ne propune cu modestie Traian Ilea, directorul întreprinderii comerciale de stat. Noi, cei din întreprindere, putem caracteriza succint orașul astfel : în 1977, am avut, de pildă, un volum al desfacerilor de mărfuri de 60 milioane de lei ; în acest an. pină acum, a crescut la 150 de milioane Iei. De la 540 de metri pătrați destinați spațiilor comerciale am ajuns la 1 040 metri pătrați, suprafață care va crește simțitor o dată cu darea în folosință a noilor «constțucții. în anul care urmează (ca să ne referim la o perspectivă imediată) vom inaugura patru unități comerciale noi, cu o suprafață totală de mai multe sute de metri pătrați. O serie de unități de alimentație publică existente au fost modernizate. Am deschis recent un laborator de cofetărie ; avem în pregătiri destul de avansate unul de carmangerie. în 1989 vom da în folosință o modernă grădină de vară pentru cofetărie".Se află în plină construcție în Aleșd un bloc cu 18 apartamente (pînă în anul 1990 se vor da în folosință 100 de noi locuințe la bloc). Se va construi un nou spital, se va extinde și moderniza fabrica de pline, se vor construi un cinematograf, un hotel. „A început lumea să vină și pe la noi", remarca un interlocutor.Așa -cum a încercat să ne demonstreze Nicolae Răcuciu, directorul centrului de cultură și creație „Cîntarea României", prefacerile în configurația economico-socială a orașului trebuie să fie devansate de serioase schimbări de mentalitate, de profunde mutații în conștiință. „Munca de educație pe care o desfășurăm ne determină să ne simțim, în felul nostru, constructori ai orașului. Avem, în Aleșd, o bogată ac

mai buni creatori de costume populare, țesători, sculptori în lemn, vestiți constructori ai unor porți de intrare în curte, ai unor unelte tradiționale apreciate încă și utilizate. Bogăția și vigoarea artei populare se află la originea numeroaselor manifestări organizate în oraș, cum ar fi „Doina Someșeană" sau „Maialul e- levilor năsăudeni" (care viețuiește din 1840), ca și „Sărbătoarea bujorului", o îndrăgită expresie a creativității folclorice locale. Tradițiile spațiului rural imprimă specificitate vieții năsăudene, care a știut să le asimileze, să le conserve șl să le armonizeze cu evoluțiile moderne. La această coabitare fericită a contribuit și creația cultă a unor mari creatori, care au trăit șî s-au inspirat din realitățile pămîntului năsău- 

dean: George Coșbuc șl Llviu Re- breanu. Efigiile lor tutelare dau nu numai strălucire, dimensiune națională, ci și o concretețe a spiritualității durată în eternitate. Cele două case memoriale, una la sud, alta la nord de oraș, amintesc permanent miilor de vizitatori, prin edificiile lor, prin opere, documente, imagini fotografice, lucrări de artă plastică, filme inspirate de aceste opere, preocuparea pentru păstrarea și cultivarea unor mari și durabile tradiții care și-au lăsat trainice semne în viața oamenilor. Prin „Zilele Coșbuc" și „Zilele Rebreanu", cu festivalurile respective de poezie și proză, cu concursurile de nivel republican, literatura află prielnice momente de afirmare și continuitate.Legat de aceasta se cere consemnată o intensă circulație a cărții, atît prin prezența unei biblioteci a filialei Academiei din Cluj-Napoca, prin cele cinci biblioteci școlare, a numeroase biblioteci din întreprinderile economice, dar mai ales prin biblioteca orășenească,, cu peste 46 mii volume, care organizează și numeroase manifestări, ca șezători literare, seri de poezie, întîlniri cu autori, susținînd prin mijloace proprii efervescența vieții culturale. La fel cum procedează și muzeul nâsău- dean, situat într-o clădire declarată monument istoric și în fața căreia uh bust al poetei Veronica Micle, inspiratoarea multor versuri din lirica lui Mihai Eminescu, conservă memoria unei fiice a acestor meleaguri încărcate de istorie și tradiție. Cele peste zece mii de piese expuse exprimă „țara Năsăudului" sub aspect lstprlc, etnografic șl de artă 

tivitate culturală — dovadă că localitatea e nu numai în plină edificare materială, dar și spirituală. Există un teatru popular a cărui prezență o vom face,. în stagiunea care a început, mai pregnantă. Teatrul de Stat din Oradea are la noi microstagiune permanentă. Avem 1 000 de abonamente la filarmonică. Vom încerca pe viitor (primii pași i-am șl făcut de altfel) să impulsionăm mai cu seamă spectacolele-dez- batere, un gen foarte gustat de publicul nostru și deosebit de util, atunci cind este vofba despre educația muzicală. Beneficiem, desigur, de propriile noastre formații artistice, laureate ale Festivalului național „Cintarea României" (corul pe voci egale al centrului de cultură și creație, ansamblul folcloric, formația “-de muzică ușoară „Prefix 993 A" — enumăr citeva, avem 78 1), care sint prezente, cu o frecvență bisăptămîr nală, cu programe de calitate, în mijlocul oamenilor. Universitatea cultural-științifică și-a deschis, sub bune auspicii, anul de invățămint. întreaga noastră activitate poate fi încadrată în doțiă direcții fundamentale, care ne stau permanent în atenție : educația paftiotică, revoluționară și educația materialist-știin- țifică, toate manifestările noastre subsumindu-se, intr-un fel sau altul, acestora".Aleșdenii au planuri mari, îndrăznețe proiecte. O imagine a orașului — așa cum va arăta în viitor, la confluența cu secolul XXI — există de pe acum nu numai in schițele de dezvoltare și sistematizare, de organizare și modernizare, ci și in mințile, în sufletele lor.Ileana Noje, directoarea adjunctă a modemului liceu industrial din localitate, deputată în circumscripția electorală nr. 12, vede această imagine a viitorului oraș în privirile elevilor săi, în fiecare faptă spre folosul obștii săvîrșită de cei care au ales-o deputat. „Nu construim doar pentru prezent. De aceea, despre orașul nostru se poate vorbi — dată fiind vîrsta lui — mai ales in perspectivă. Durăm pentru fiii noștri, pentru fiii fiilor noștri. Dragostea pentru locurile acestea e cel mai solid liant în construcția noastră. A fi cetățean e o calitate, care, am observat din experiență, se cîștigă înfăptuind".Biblioteca din Aleșd are 90 000 de volume. Dacă ar exista supranumi- rea de. „oraș al cititorilor", urbea aceasta I-ar merita din plin. Urbea aceasta, în mijlocul căreia s-a construit și inaugurat, în 1986, un zvelt monument închinat răscoalei țăranilor de pe valea Crișului Repede, din 1904. „Monumentul vorbește în egală măsură despre trecutul glorios de luptă al înaintașilor și despre prezentul socialist — ne încredințează Meda Șoiț, elevă în clasa a Xll-a a liceului din localitate. El reprezintă pentru noi un adevărat simbol al acestor locuri".Părăsim Aleșdul într-o seară. La plecare, semnele iernii se fac tot mai mult simțite. Ne amintim de înserarea cu lapoviță care a adus-o pe Maria Laza prin părțile locului. Observăm că a devenit, într-un fel, amintirea noastră.
Lelia MUNTEANU

populară. Manifestări diverse — ca expoziții temporare, tabăra de pier tură și sculptură, cercul de mici muzeografi „Prietenii muzeului" — mențin în jurul acestei instituții vechi de peste o jumătate de secol o apreciată emulație culturală.Dimensiunile vieții culturale sînt insă mult mai cuprinzătoare, și la aceasta participă deopotrivă întreprinderile orașului, dar, mai ales, instituțiile culturale create în ultimele decenii. Nu poți cuprinde esența vieții culturale fără să amintești de corul casei corpului didactic sau al școlii generale; de taraful, formația de dans tradițional, corul, rapsozii populari ai liceului „G. Coșbuc"; de expozițiile etnografice din școli ; de formațiile de la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice: montaj literar, dans contemporan și de societate, recitatori, taraf; de brigada și ansamblul folcloric de la „Textila", grupul satiric de la spitalul orășenescsau formațiiledin comunele afiliate, Liviu Rebreanu și Lușca. Predominantă ră- mîne însă contribuția centrului de creație și cultură socialistă „Cîntarea României", a cărui activitate complexă — de la cursuri tehnico-apli- cative și formații artistice pînă la activități de petrecere a timpului liber — își asumă funcția firească de afirmare a potențialului uman și a valorilor noi ale societății noastre prin programe complexe, cu autentică valoare educativă. Formația de teatru a pus in scenă piese de V. Rebreanu, Aurel Baranga, I.D. Sîrbu ; ansamblul folcloric e prezent la marile manifestări; brigada artistică iși axează programele pe realitățile din întreprinderi, pe aspecte etice; cenaclul „Liviu Rebreanu" propune cr«g- ție originală și lecturi publice; cercul de artă plastică cultivă pasiunea pentru culoare și peisaj. Toate aceste formații — care adună la un loc muncitori, intelectuali, tineri șl virstnici — participă la menținerea și îmbogățirea continuă a unei vieți culturale demne de o tradiție seculară, dar atentă să producă la rîn- dul ei o nouă tradiție izvorîtă din realitatea bogată, plină de fapte semnificative a acestor decenii. Cele 125 de premii ale formațiilor artistice la ultima ediție a Festivalului național „Cintarea României", obținute in fazele județene, interjudețene și republicană. reprezintă un corolar al acestei bogate și permanente activități cultural-educative. Iată de ce la Năsăud prezentul este atit de efervescent. iar viața cultura’ă exprimă nu numai o veche tradiție, ci și o realitate contemporană puternică, vie.
Emil VASI1ESCU 
Gheorghe CRI ȘAN
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Județul Bihor a îndeplinit
industrială pe 3Intr-o telegramă adresată tovarășu

lui NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, de Comitetul județean Bihor al P.C.R., oamenii muncii din unitățile economice ale județului raportează că au îndeplinit planul la producțla-marfă industrială pe 3 ani ai actualului cincinal in ziua de 22 decembrie. Pe această bază, pînă la sfîrșitul anului se va realiza o producție suplimentară în valoare de 887 milioane lei, livrîn- du-se peste prevederi 50 mii tone lignit, 1 200 tone bauxită, 250 milioane kWh energie electrică, importante cantități de alte produse. Întregul spor de producție are la bază
Cronica zileiCu prilejul apropiatei sărbătoriri a Zilei naționale a Republicii Sudan, joi a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate aspecte ale dezvoltării economice și sociale ale acestei țări.Au participat membri al condu

De Ia Ministerul Transporturilor 
și TelecomunicațiilorPentru satisfacerea cerințelor de transport spre zonele montane și spre alte locuri de agrement ale oamenilor muncii și ale elevilor și studenților aflați în vacanță, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor a suplimentat,- in această perioadă de sfîrșit de an, o serie de trenuri.Astfel, în perioada 17 decembrie— 9 ianuarie vor circula trenurile accelerat 563—564 Brașov—Botoșani— Brașov și 657 partea a II-a/658 partea a Il-a Iași—Tlmișoara-Iași. In zilele de 23—24—25 și 29—30—31 decembrie 1988 și 2—3 ianuarie 1989 au fost suplimentate următoarele trenuri : acceleratul 195—196 București—Craiova—București, personalele 1295—1296 București—Roșiori— București și 1297/1298 București—Pi

REPOR TAJE • NOTE ® INFORMA TU
CLUJ 

PANORAMIC JUDEȚEANorganizării și modernizare a producției, cu importante efecte asupra creșterii ponderii produselor noi și modernizate, reducerii consumurilor materiale și energetice, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor. Astfel, au fost asimilate și introduse în fabricație peste 130 tipuri noi de mașini, instalații, utilaje și a- parate și peste 100 tehnologii noi și alte procedee moderne. De asemenea, s-au economisit aproape 9 600 tone metal, 31 320 MWh energie electrică și peste 60 000 tone combustibil convențional.• Printre cele peste 410 invenții și inovații aplicate in acest an în unitățile economice din județ se numără și noua tehnologie de fabricare a corpurilor de măcinare din fontă albă înalt aliată, invenție care aparține unui colectiv de la Combinatul de utilaj greu din Cluj- Napoca. Pe baza acesteia s-a trecut la asimilarea și executarea în țară a bilelor pentru morile de ciment, eliminîndu-se importul, eficiența economică a investiției ridi- cîndu-se la 16 milioane lei pe ân.• Printre noile soluri de plante cerealiere se numără șl două creații ale specialiștilor de la. Stațiunea de cercetări a- gricole din Turda. Este vorba de soiul de orzoaică de primăvară „Turdeana" și soiul de ovăz de primăvară „Someșan". Directorul stațiunii, ing. dr. Marcel Roman, ne-a făcut cunoscut că „Turdeana" este primul soi românesc de orzoaică de primăvară pentru fabricarea berii. Aceasta are o rezistență sporită la boli și dăunători și se adaptează ușor la condiții diferite de cultură.• Pe lîngă cercetările întreprinse pentru valorificarea în scop turistic a cunoscutei peșteri Ghețarul de la Scărișoara din
SASCUT : Realizări social-edilitareEdilii comunei Sascut — viitor centru agroindustrial din județul Bacău — au dat în folosință, acum, in finalul celui de-al treilea an al actualului cincinal, mai multe obiective sociale și edilitar-gospo- dărești de mare interes pentru locuitorii de aici. Astfel, în centrul comunei a fost pus la dispoziția muncitorilor și specialiștilor de la întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr și din alte unități economice din zonă un nou bloc de locuințe cu 30 de apartamente. Cu acestea, numărul apartamentelor înălțate la Sascut, în ultima vreme, a ajuns la aproape 350. Totodată, au fost extinse rețelele de apă potabilă și canalizare din satele Sascut și Bălcuța, au fost modernizate mai multe străzi în zona centrală a comunei etc. Astăzi ființează la Sascut 7 școli, între care

planul la producțla-marfă 
ani ai cincinaluluiIcreșterea productivității muncii. Totodată, a fost îndeplinit înainte de termen planul la investiții pe aceeași perioadă.tn telegramă se exprimă angajamentul oamenilor muncii din unitățile industriale ale județului Bihor de a acționa în continuare pentru amplificarea succeselor obținute, astfel incit să se asigure înfăptuirea exemplară a programelor de dezvoltare în profil teritorial, pregătirea temeinică a producției anului viitor, pentru a se întîmpina cu rezultate de prestigiu cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.

cerii I.R.R.C.S. și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Hag El Fakf Hashim Abdulla, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Sudan la București, membri ai ambasadei.(Agerpres)

tești—București, acceleratele 331/332 * București—Brașov—București și 525 partea a II-a/592 București—Suceava—București, precum și personalele 5 095/5 096 Ploiești—Mărășești—Ploiești.In zilele de 23—24 și 30—31 decembrie și 3—4 ianuarie vor circula acceleratul 823 partea a II-a București —Constanța, iar în zilele de 22—23 și 29—30 decembrie și 2—3 ianuarie acceleratul 824 partea a II-a.Totodată, a fost suplimentat numărul de vagoane la 80 de trenuri care circulă în zone de solicitări sporite. S-au luat, de asemenea, măsuri pentru îmbunătățirea servirii călătorilor atît in ce privește informarea promptă și vînzarea biletelor, cît. și în direcția asigurării confortului călătoriei. (Agerpres).

Munții Apuseni, precum și pentru conservarea acestui remarcabil monument al naturii, colectivul sectorului din Cluj-Napoca al institutului de speologie „Emil Raco- viță“ a realizat, împreună cu întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Cluj, o serie de studii pentru stabilirea unor soluții optime de prospectare și exploatare a rezervelor de minerale utile.• Pe lîngă ferma cooperativei de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor din Huedin, care numără peste 100 <je porci, 265 ovine, numeroși iepuri și cai pentru tracțiune, s-a construit o stație de biogaz. Cu ajutorul acesteia, se asigură încălzirea spațiilor și prepararea hranei la bucătăria furajeră.® Volumul activităților de industrie mică din satele clujene se ridică la peste 600 milioane lei, față de numai 14 milioane lei în 1965. O bună parte în produsele realizate sînt destinate exportului.® în zona centrală a municipiului Turda s-au cons'truit, în ultimul timp, noi blocuri de locuințe, unități comerciale și prestatoare de servicii, precum și un impunător edificiu de cultură și creație „Cîntarea României". Constructorii lucrează acum la înălțarea altor noi blocuri și la centrul municipal de cultură și creație „Cîntarea României", care va dispune de săli de spectacole — una cu peste 530 locuri și alta cu 130 locuri, de spații pentru activitatea cercurilor artistice, de creație tehnică și alte activități in- structiv-educative. O bună parte din lucrările edilitare și de înfrumusețare se realizează cu contribuția cetățenilor și a colectivelor muncitorești din întreprinderile municipiului.
Marin OPREA

un liceu cu profil agroindustrial 'care pregătește cadre pentru unitățile de profil din zonă. 4 centre de cultură și creație „Cîntarea României", unități sanitare, magazine moderne cu o suprafață comercială de 6 700 metri pătrați, 25 unități prestatoare de servicii pentru populație șl alte obiective de interes obștesc. De notat că multe dintre acestea au fost realizate prin munca și contribuția directă a cetățenilor. Tovarășul Dumitru Popa, primarul comunei, ne spunea că in anul care vine vor fi înălțate la Sascut noi blocuri de locuit, un dispensar medical cu staționar, o farmacie modernă, un internat pentru elevii de la liceul agroindustrial și alte obiective sociale și edilitar-gospodărești necesare ridicării nivelului de trai al locuitorilor comunei. (Gheorghe Baltă).

REZULTATE IN ÎNTRECEREA
Încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea so

cialistă pe cele 11 luni care au trecut din acest an de către colective 
fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, 
transporturi, unități agricole, din domeniul prestărilor de servicii, pre
cum si din centrale industriale.

Pe baza reeditatelor obținute si a punctajului general stabilit în ra
port cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la 30 noiembrie pe primele locuri s-au situat :
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 

ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 
ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de rețele 
electrice Suceava.Locul II : întreprinderea de rețele electrice Iași.Locul III : întreprinderea de rețele electrice Vaslui.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE 
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Har
ghita.Locul II : întreprinderea de pi-ospecțiuni și explorări geologice Argefc.Locul III : întreprinderea de prospecțiuni geologice și geofizice București.
ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : întreprinderea de pre

lucrarea aluminiului Slatina.Locul II : întreprinderea „Laro- met" București.
ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 

ENERGETIC, PETROLIER. 
UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU 

METALURGIE. CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII, 

ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de ma

șini grele București.Locul II : întreprinderea mecanică de utilaj chimic București.Locul III : întreprinderea mecanică Cîmplna, județul Prahova.
ÎN INDUSTRIA 

ARTICOLELOR CASNICE 
Locul I : întreprinderea „23 Au

gust" Satu Marc.Locul II : întreprinderea de vase emailate Focșani.Locul III : întreprinderea „Ară- deanca" Arad.
ÎN INDUSTRIA 

DE MEDICAMENTE. 
COSMETICE. COLORANȚI, 

LACURI
Locul I : întreprinderea chimică 

„Victoria" Tirgoviște.Locul II : Fabrica chimică „Apollo" Galați.Locul III : întreprinderea de medicamente și colorant! „Sintofarm"- București.
ÎN INDUSTRIA DE FIRE 

ȘI FIBRE SINTETICE 
ȘI ARTIFICIALE

Locul I : întreprinderea de fire șl 
fibre poliamidice Roman, județul 
Neamț.Locul II : întreprinderea Filatura de fire melana Botoșani.Locul III : Combinatul de fire sintetice Vaslui.
tv

19,00 Telejurnal
19,25 Tezele șl orientările formulate de 

tovarășul Nlcolae Ceaușescu — 
program de muncă șl acțiune re
voluționară pentru pregătirea Con
gresului al XIV-lea al partidului, 
pentru progresul economic și so
cial al României ® Așezarea fer
mă a Întregii activități pe princi
piile autoconducerll, autogestlu- 
nll șl autofinanțării

19,45 România In lume (color). Impe
rativul asigurării dreptului po

r

I
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l
ț;
l bleme ale lumii de azi. Informație, sinteză, ilustrații inedite în capitole-
1 le : „Dezarmarea : numărătoarea inversă î“, „Natura in primejdie 1" și 
1 „Valori

i și intelectuale - în documentarele :

A apărut

ALMANAHUL „SClNTEIA" 1989!
Din sumar :ț>

• Actualitatea politică românească : „1988 — anul unor noi și în
semnate realizări in edificarea socialistă a țării, anul unor importante 
evenimente politice, cu amplu ecou național și internațional",

O Almanahul „Scînteia” își invită cititorii la o 
printr-o metropolă cu fața spre secolul XXI : Bucureștiul de ieri, de 
de miine.

• Centenarul Eminescu ! „Porni Luceafărul..," Un florilegiu 
evocări despre stelarul simbol ai spiritului românesc. Centenarul 
Creangă : „Nemărginitul univers humuleștean”.

• Ca în fiecare an, almanahul deschide dosarele unor mari

„Călătorie in timp"
azi,

de 
Ion

IALOMIȚA : Se dezvoltă rețeaua comercială 
și de prestări servicii la sate

„vumri și destine in angrenajul de moloh al bursei".
® Despre sănătatea pentru toți, despre secretele bunei forme fizice

' : „De ce sport ?" și „Fața nevăzută 
a vitaminelor". Un „joc” de mare atracție : „Test pentru tinerețea 
gindului", 25 de întrebări ale autocunoașterii.

• Și un alt microalbum, pentru filateliști și... nefilateliști : „Memoria 
mărcii poștale" — de la prima emisiune „Cap de bour*  la cele mai i 
frumoase timbre de azi. i

• Municipiul Cluj- Napoca, celelalte localități urbane și rurale din județ oferă, asemenea tuturor orașelor și comunelor țării, prin realizările lor economice și sociale, imagini semnificative ale procesului de înnoire și modernizare, de ridicare a calității vieții oamenilor, proces care a cunoscut o amploare fără precedent în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, în Cluj-Napoca, de exemplu, s-au construit din temelii noile cartiere Mănăștur, Gheorghieni, Grigores- cu, Mărăști, Aurel Vlaicu, Zorilor, Crinului și altele, cu sute de blocuri noi, edificii de știință, cultură, învățămînt, magazine comerciale și unități de prestări de servicii pentru populație, cu moderne dotări edilltar-gospo- dărești. Pentru legarea acestor cartiere cu zona centrală și platformele industriale, au sporit mijloacele de transport în comun. Au fost construite noi spații de învățămînt, ateliere și laboratoare de cercetare și practică pentru studenți și elevi, spitale, policlinici și dispensare medicale.• In ritm intens s-a construit și se construiește la Turda, Dej, Cimpia Turzli, Gherla, Huedin, Iara, Gilău, Baciu și în alte localități. în acest an, fondul locativ al județului a sporit cu încă3 200 apartamente, iarspatiile comerciale șide prestări serviciipentru populație cu7 400 mp, s-a extins sursa de alimentare cu apă a municipiului Turda și altele. In faze finale de execuție se află alte aproape 1 000 de apartamente, care se vor a- dăuga celor peste 125 000 de locuințe înălțate după Congresul al IX-lea al partidului.© în unitățile economice din județ au fost aplicate pină a- cum aproape 970 de măsuri din programele de perfecționare a

• Chirlța in Iași: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Destin tragic („Zilele filmului cu
banez") : STUDIO (59 53 15) — 9,30; 
11,30; 13,30: 15,30; 17,30; 19,30
• Hanul dintre dealuri : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cucoana Chirița : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
O Miracolul f VOLGA (79 71 26) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
O Zimbet de soare : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19
• Muzica e viața mea : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Evadarea : AURORA (35 04 66) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Tatăl lui Serioja : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Unde riurile curg repede : FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Soluție de urgență : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Declarație de dragoste — 9: 11; 13, 
Și asta va trece — 15; 17; 19 : BU- 
ZEȘTI (50 43 58)
• Azilul de noapte: UNION (13 49 04)
— 9* 11* 13’ 15’ 17’ 19
• In plină'iarnă:'viitorul1 * 3 * * * 7 * (10 87 40)
— 15; 17; 19
• Vraciul : COSMOS (27 54 95) — 9; 
12; 15; 18
o Gheața verde : CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11; 13: 15; 17; 19
• Patrula de noapte : FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Hello, Dolly ! : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15; 18

® Intimplări, experiențe șl opinii din lumea performanței și a ’ 
performerilor : „File de aur din cronica anului olimpic" și „Curajul - ) 
o frică învinsă ?"

Clipe plăcute și antrenante in compania 
unei cărți bine informate;

ALMANAHUL „SClNTEIA" 1989

Rețeaua comercială și de prestări servicii din cadrul Uniunii județene a cooperativelor de producție, achiziții șl desfacere a mărfurilor Ialomița și-a îmbogățit în ultima perioadă zestrea prin darea în folosință a noi magazine și ateliere care beneficiază de spații în construcții trainice și moderne. în comuna Mihail Kogălniceanu a fost inaugurat, într-un bloc cu două niveluri, magazinul universal cu raioane pentru metalochimice, confecții, încălțăminte, lenjerie, textile, tricotaje și marochlnărie. în cadrul aceluiași bloc își desfășoară activitatea și secțiile și atelierele de cojocărie, croitorie pentru femei și bărbați, reparații radio-tv, articole de uz casnic și broderie. Spațiile comerciale și de producție din noua construcție însumează

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE 

Locul I : întreprinderea de sti
clărie și porțelan Dorohoi, județul 
Botoșani.Locul II : întreprinderea de geamuri Buzău.Locul III : întreprinderea de faianță și porțelan „Faimar" Baia Mare.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR 

Locul I : Fabrica de confecții 
Scornicești, județul Olt.Locul II : întreprinderea de confecții Focșani.Locul III : întreprinderea de confecții „Mondiala" Satu Mare.

Panoul fruntașilor 

pe 11 luni ale anului

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII CĂRNIILocul I : întreprinderea de industrializare a cărnii Bacău.Locul II : întreprinderea de preparate și conserve din carne București.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, 
BĂUTURI DIFERITE. 

PRODUSE SPIRTOASE 
ȘI INDUSTRIALIZAREA 

TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de vini- 

ficație și produse spirtoase Con
stanța.Locul II : întreprinderea de vini- ficație și produse spirtoase Drăgă- șani, județul Vilcea.Locul III : întreprinderea de țigarete București.

ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL ZOOTEHNIC
Locul I : întreprinderea agricolă 

de stat Peciu Nou, județul Timiș.Locul II : întreprinderea agricolă de stat Liebling. județul Timiș.Locul III : întreprinderea agricolă de stat Teremia Mare, județul Timiș.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 

ÎNTREPRINDERI 
CU PROFIL MIXT

Locul I : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", sectorul agricol 
Ilfov.Locul II : întreprinderea agricolă de stat Rm. Vilcea.Locul III : întreprinderea agricolă de stat Mogoșoaia, sectorul agricol Ilfov.
IN DOMENIUL SILVICULTURII 

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Bistrița-Năsăud.

poarelor la viață, la existență. Ia 
libertate și independență 

20,05 învățămînt — cercetare — produc
ție • Invățămîntul și formarea 
omului nou cu temeinică pregă
tire ideologică, politică și eco
nomică

20,25 Copiii clntă patria șl partidul (co
lor). Program de poezii și cîntece 
patriotice, revoluționare în inter
pretarea unor formații ale pio
nierilor și șoimilor patriei

20,45 Rolul familiei In societatea noas
tră o Cea mal de preț investiție : 
pregătirea pentru viață a tinerei 
generații

21,00 Avem cuvlntul ! (color). Selec- 
țlunl din programele unor brigăzi 
artistice

p ro
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1 130 metri pătrați. Și in alte localități sint în curs de finisare magazine universale și secții de prestări servicii, în care meseriile tradiționale — cojocăria, dogăria, dă- râcitul lînii — sint bine reprezentate. De exemplu, la Grivița, pentru secțiile de producție s-au construit și sînt utilați 1 210 metri pătrați. în prezent, așa cum am fost informați de tovarășul Vasile Vas- luianu, șeful compartimentului investiții din cadrul Uniunii județene a CPADM Ialomița, au început lucrările la magazinele și secțiile de producție din comunele Amara și Gheorghe Doja. Alături de noile construcții, in ultima perioadă, în rețeaua CPADM au fost modernizate 26 de magazine și create 58 de secții de prestări servicii noi. 
(Mihai Vișoiu).

SOCIALISTĂLocul II : Inspectoratul silvic județean Sibiu.Locui III : Inspectoratul stlvic județean Tulcea.
ÎN SECTORUL

DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 
AL CONSILIILOR POPULARE 
Locul I : Trustul antrepriză ge

nerală de construcții-montaj Bihor. Locul II : Trustul antrepriză generală de construcții-montaj Cluj. Locul III : Trustul antrepriză generală de construcții-montaj Brașov.
ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR NAVALE, 
FLUVIALE ȘI AERIENE 

Locul I : întreprinderea de navi
gație fluvială „Navrom" Galați.Locul II : Compania TAROM, BucureștiLocul III : întreprinderea de exploatare portuară Constanța — Ministerul Transporturilor șl Telecomunicațiilor.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL 
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Constanța.Locul II : întreprinderea județeană de transport local Timiș.Locul III : întreprinderea județeană de transport local Botoșani.
CENTRALE INDUSTRIALE

INDUSTRIA MINIERA
Locul I : Combinatul minier 

Ploiești.Locul II : Centrala sării și nemetaliferelor București.
INDUSTRIA METALURGICA

Locul I : Centrala industrială de 
produse refractare Brașov.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA 

Locul I : Centrala industrială de 
electronică și tehnică de calcul 
București.Locul II : Centrala industrială de echipamente de automatizări București.Locul III : Centrala industrială njeqanică și de articole casnice București.

INDUSTRIA CHIMICA 
ȘI PETROCHIMICA

Locul I : Centrala de utilaje șl 
piese de schimb pentru industria 
chimică și petrochimică Bucu
rești.

INDUSTRIA LEMNULUI
Locul I : Centrala de exploatare 

a lemnului București.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei tri

cotajelor București.Locul II : Centrala industriei confecțiilor București.I
INDUSTRIA ALIMENTARA

Locul I : Centrala industrializării 
tutunului București.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala mecanică de 

material rulant București.Locul II : Centrala industrială de reparații auto București.
21,15 Univers, materie, viață (color). 

Emisiune de educație materialist- 
științiflcă. Din tainele naturii

21,40 Muzică ușoară instrumentală cu 
orchestra RTV (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ACTUALITATEA SPORTIVĂ teatre
FOTBAL. La Sevilla, în meci pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal, selecționata Spaniei a învins cu scorul de 4—0 (1—0) formația Irlandei de Nord. în clasamentul grupei a 6-a europene conduce echipa Spaniei — 4 puncte, urmată de formațiile Ungariei — 3 puncte (ambele din cite 2 jocuri disputate). Irlandei de Nord — 3 puncte (din 4 meciuri), Irlandei și Maltei — cu cite 1 punct (din 2 partide disputate).
JUDO. La Palatul sporturilor din Tbilisi au continuat întrecerile campionatului mondial studențesc de judo. în concursul feminin, la categoria open, pe primul loc s-a clasat sportiva din R.P. Chineză Ci- jan In (înălțime 1,82 m, greutate 100 kg), care a întrecut-o în finală pe Regina Sigmund (R.F.G.). în limitele categoriei 48 kg, titlul de campioană a revenit italience! Giovanna Tortora. La masculin, sovieticul Evgheni Pegunov și-a adjudecat victoria la categoria open. Competiția se încheie cu probele pe echipe.
HANDBAL. într-un meci internațional amical de handbal masculin disputat la Marsilia, selecționata Franței a invins cu scorul de 20—18 (11—8) echipa Austriei.
SCHI. O Proba feminină de cobo- rire desfășurată pe pîrtia de la Al- tenmarkt (Austria) a fost dominată de schioarele austriece, clasate pe primele trei locuri : Veronika Wallinger (l’12”58/100). Barbara Sad- leder (l’12”87/100) și Gaby Papp (l’13”41/100). O Concursul internațional de sărituri cu schiurile des-

.1 vremea
Institutul de meteorologie șt hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 decembrie (ora 20) — 26 
decembrie (ora 20). In țară : Vremea 
va continua să se încălzească în pri
ma parte a Intervalului, apoi se va 
răci ușor In regiunile nordice șl nord- 
estice. Cerul va fi variabil, cu Inno-

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :Cu prilejul Anului Nou 1989, par- ticipanții vor beneficia, ca și in alți ani, de avantajele cu totul deosebite pe care le va oferi TRAGEREA EXTRAORDINARA LOTO A REVELIONULUI, programată să aibă loc duminică, 1 ianuarie 1989. Posibilitățile mari de valorificare a șanselor la o astfel de acțiune sint ilustrate elocvent de cele aproape 40 000 cîșttguri atribuite la tragerea similară a anului'ce este pe cale de a se incheia, din care nu au lipsit autoturismele (circa 20), precum și excursiile peste hotare, alături de nenumăratele ciștiguri în bani, de valori fixe și variabile.

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTIPARTIDUL COMUNIST DIN BOLIVIA:
h apărarea intereselor oamenilor 
muncii, a independenței naționale

Intr-un articol publicat in „La Nouvelle Revue Internationale", Hum
berto Ramirez, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Bolivia, 
face o amplă analiză a situației din această țară si prezintă platforma 
politică a partidului pentru apărarea intereselor oamenilor muncii, de
mocratizarea vieții politice si sociale și promovarea cauzei independenței 
naționale.Trăsătura caracteristică a situației din Bolivia, se arată in articol, este existența unui regim oligarhic, care se sprijină pe pactul politic legat de divizarea puterii între elementele de dreapta, pact încheiat după ce alegerile anticipate din 1985 au deschis pentru Paz Estenssoro calea spre președinție. Aceasta a fost consecința înfrîngerii guvernului Unității democratice și populare, determinată de ăgravarea crizei economice, precum și de contradicțiile din cadrul coaliției democratice. O anumită perioadă s-a putut observa o scădere a intensității mișcării populare și sindicale. Unele categorii sociale au manifestat neîncredere față de politica alianțelor șl teamă firească de noi eșecuri. Poziția constructivă a grupărilor politice purtătoare ale speranțelor majorității bolivienilor și fermitatea comuniștilor au permis depășirea treptată a fenomenelor negative din rîndul forțelor progresiste.Referindu-se la situația economică, autorul arată că multe Întreprinderi își închid porțile din cauza importului liber care inundă țara cu produse străine, a disprețului față de producția națională. Consecințele a- cestei politici lovesc în păturile largi ale populației, deoarece, în prezent, 25 la sută din populația activă șomează. salariile sint înghețate, păturile muncitoare suferă de subalimen- tare și malnutrițid, mortalitatea infantilă este de 250 la mia de nașteri.în aceste condiții — se arată în articol — rezistența populară crește din zi în zi. Una dintre cele mai importante acțiuni lansate împotriva dictatului impus de F.M.I. pentru a determina plata datoriei externe a fost „Marșul pentru viață", organizat de mineri și familiile lor, de la Oruro la La Paz. Deși împiedicată de armată, această acțiune a demonstrat nivelul ridicat al rezistenței muncitorești și populare, precum și hotărîrea de nezdruncinat de a apăra sectorul public al economiei și dreptul la muncă. în pofida unor operațiuni coercitive care s-au soldat cu doi morți, au avut Ioc și manifestații țărănești. Muncitorii rurali au blocat drumurile pentru a protesta împotriva desființării unor plantații fără a se proceda, în același timp, la o diversificare a producției agricole, privîndu-i astfel pe țărani de bazele lor economice de existentă.Dramaticele și masivele greve ale foamei, precum și alte manifestații organizate de cei peste 23 000 de mineri concediați, împreună cu soțiile și copiii lor, exprimă disperarea și hotărîrea fermă a muncitorilor de- veniți șomeri. Profesorii din orașe și de la țară au făcut grevă timp de 45 de zile, protestînd împotriva privatizării școlilor secundare și cerind o îmbunătățire a salariilor loir. La fel ca și în alte profesiuni, institutorii primesc într-adevăr un salariu de mizerie. Acțiunile Întreprinse de muncitorii din domeniul petrolului, din alte ramuri ale industriei, de studenți și profesori universitari, precum și de sindicate, care s-au ridicat pentru a-și apăra drepturile, 

fășurat pe trambulina de la Planlca a revenit iugoslavului Miran Tepeș (sărituri de 91 m și 87 m).
SĂNIUȚE. Proba feminină din cadrul concursului internațional de săniuțe de la Igls (Austria) a revenit sovieticei Iulia Antipova, cronometrată în trei manșe cu timpul de 2’03”86/100, urmată de Gerda Weis- sensteiner (Italia) — 2’03”87/100 și Ute Oberhoffner (Austria) — 2’03’’ 98/100. La masculin a terminat învingător Jens Miiller (R.D. Germană) — 2’29”54/100, secundat de Johannes Schettel (R.F. Germania) — 2’29”55/100.
HOCHEI. în cadrul turneului internațional de hochei pe gheață „Cupa Izvestia", ce se desfășoară la Moscova, reprezentativa U.R.S.S. a întrecut formația Suediei cu scorul de 3—0 (1—0, 1—0, 1—0). într-un alt joc, echipa Cehoslovaciei a dispus cu 4—2 (1—1, 1—1, 2—0) de selecționata olimpică a Canadei. în clasament conduce, neînvinsă, echipa U.R.S.S. (6 puncte), urmată de formațiile Suediei (4 puncte) și Cehoslovaciei (3 puncte).
NATAȚIE. în ultima zi a concursului internațional de natație de la Indianapolis, americanul ‘Jim Harvey și-a adjudecat victoria în proba de 100 m liber, cu timpul de 50”41/100, iar coechipierul său Mike Barrowman a cîștigat proba de 200 m bras în 2’15”72/100. Rezultate înregistrate în concursul feminin : 200 m bras : Annalisa Nisiro (Italia) — 2’33”83/100 ; 100 m liber : JennyThompson (S.U.A.) — 57” ; 200 mfluture : Rie Shitou (Japonia) — 2T3”66/100.

rări mai accentuate in nordul șl estul 
țării și spre sfîrșitul intervalului șl in 
sud-est, unde, temporar șl pe alocuri, 
vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, lapovlță și ninsoare. Vlntul va 
sufla slab pinâ la moderat, cu inten
sificări din sectorul nord-vestic în 
nord-estul țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus
3 grade, mai coborîte in ultima noap
te, iar cele maxime, in general, între
4 șl 12 grade. Dimineața, local, se va 
produce ceață. Tn regiunile nordice vor 
fi condiții de polei.

Atractivitatea Tragerii respective este conferită nu numai de bogata și variata paletă a ciștigurilor, ci și de formula tehnică, care prevede extragerea a nu mai puțin de 120 de numere, in cadrul a trei faze, cu 12 extrageri „legate" cite două. Participind cu bilete in valoare de 25 de Iei, se asigură accesul la toate extragerile și, Implicit, la toate cele 21 categorii de ciștiguri. De reținut că ultima zi pentru jucarea numerelor favorite este sîmbătă, 31 decembrie, cînd se pot oferi daruri din cele mai frumoase, constînd în bilete la tragerea ce marchează trecerea intr-un nou an. 

au fost primite, la rîndul lor, cu spirit de solidaritate șl susținute de popor.Cu o bogată experiență de luptă în favoarea democrației și unității, mișcările progresiste și de stingă au elaborat o platformă comună și au constituit Alianța patriotică (A.P.). Aceasta este formată din Partidul Comunist din Bolivia, Axa de convergență patriotică, Partidul Socialist Revoluționar (P.S.R.) și o fracțiune a Mișcării naționaliste revoluționare de stingă (M.N.R.I.), precum și din personalități independente. După cum se subliniază în Manifestul de constituire, Alianța este „un răspuns dat de muncitori, țărani, intelectuali, tehnicieni, femei, militari patrioți, credincioși, care nu mai pot accepta ca patria să fie ruinată și umilită...".în apropierea alegerilor prezidențiale, senatoriale și legislative cari, vor avea loc în 1989, blocul de stingă a început elaborarea unei alternative politice. Noi, comuniștii, considerăm că se oferă noi posibilități de lărgire a unității forțelor progresiste, fapt dovedit și de sprijinul dat candidaților Alianței patriotice de diferite grupări politice. Faptul că am format o alianță a stimulat, prin el însuși, unitatea de acțiune șt uniunea cu alte categorii politice care susțin acțiunile cotidiene, pentru îmbunătățirea salariilor și crearea de noi locuri de muncă, sprijină lupta pentru ocrotirea sănătății și pentru învățămîntul public, care se ridică împotriva impozitelor excesive și nedrepte, pături care sprijină lupta în favoarea suveranității și apărării resurselor naturale. Plecînd de la pozițiile lor de principiu și respectînd dreptul celorlalte partide de a avea idei proprii, comuniștii bolivieni luptă pentru a mobiliza forțele populare în vederea atingerii acestor scopuri.Astăzi, mai mult ca oricînd, se impune formarea unui bloc politic unitar, sprijinit de mase, care să fie capabil să meargă înainte și să aplice un program de transformări democratice. Trebuie depășite obstacolele și trebuie căutate mereu punctele de convergență din opinia publică. Numai forțele unite vor fi capabile să reziste la criza economică, să apere muncitorii și să găsească mijloacele eficiente pentru a răspunde nevoilor materiale și intelectuale ale marii majorități a unei populații care suferă de exploatare, de foame și de mizerie, precum și să propună o soluție pozitivă pentru marea problemă a dezvoltării social- economice independente.Lupta dusă de poporul nostru pentru independență, împotriva rămi- nerii în urmă se desfășoară într-un context internațional complex. Problemele globale ale lumii contemporane pun în lumină caracterul interdependent și legăturile strînse dintre aspirațiile noastre de pace, la dreptul la muncă, la bunăstare și la suveranitate adevărată, pe de o parte, și acțiunile lansate împotriva armei nucleare, în favoarea dezarmării, pentru dezvoltare și în favoarea dreptului națiunilor la autodeterminare, pe de altă parte — se arată în încheierea articolului.

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : A douăsprezecea noapte — 
18; (sala Amfiteatru) : Campionul — 
18; (sala Atelier) : Autograf — 18
O Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Gheorghi Dimitrov 
(R.P. Bulgaria). Solist : Dan Grigore 
— 18
• Opera Română (13 18 57) : „Festi
val Verdi—Puccini". Concert Verdi— 
Puccini — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Voievodul țiganilor — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18
e Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară 
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Noapte bună, mamă — 19 •
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Regele Ioan — 18
« Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul Infern — 18; (sala 
Studio) ; Craii de Curtea Veche — 
18,30
• Teatrul Glulești (14 72 34, foaier) : 
Pasărea măiastră — Maria Tănase — 
18,30; (sala Glulești, 18 04 85) : Aștep
tam pe altcineva — 18
@ Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Varietăți pe portativ — 19

Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) ; Clntă, ciocirlie i 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 11
• Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18,30

cinema



«

Cerința cea mai stringență 

— încetarea cursei înarmărilor
Sînt necesare noi progrese pe calea dezarmăriiSTOCKHOLM 22 (Agerpres). — Anill 1988 a fost un an bun în ce privește progresele in domeniul dezarmării și destinderii, precum și pentru soluționarea conflictelor regionale, a apreciat ministrul de externe al Suediei, Sten Andersson, în- tr-un interviu acordat radiodifuziunii din R.D. Germană, citat de agenția

In favoarea evacuării bazelor militare străine 
din MediteranaLA VALETTA 22 (Agerpres). — In capitala Maltei •— La Valetta — au început lucrările celei de-a treia sesiuni ordinare a Comitetului pentru pace din zona Mediteranei.După cum informează agenția

„Armele nucleare sînt indezirabile"

In orașul britanic Portsmouth, militanți ai organizației ecologice interna
ționale „Greenpeace" au desfășurat în ultima vreme diverse manifestări 
împotriva armelor nucleare. Pe pancarta din fotografie se poate citi : 

„Armele nucleare sint indezirabile"

Reuniune consacrată extinderii 
comerțului dintre țările balcaniceATENA 22 (Agerpres). — La Atena s-au încheiat lucrările reuniunii de două zile a reprezentanților camerelor de comerț și ai institutelor de profil din țările balcanice, anunță agenția Taniug. Participanții au re

Pe calea dezvoltării relațiilor 
dintre Turcia și GreciaANKARA 22 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Turciei, Mesut Yilmaz. a apreciat, într-o declarație făcută miercuri, că apropiata vizită oficială a primului-mi- nistru al Greciei, Andreas Papan- dreu, la Ankara, va avea o impor

Ieri a avut loc la sediul O. N. U. din New York

Semnarea acordurilor privind reglementarea 
problemelor din sud-vestul AfriciiNAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite, reprezentanți oficiali ai Angolei, Cubei și Republicii Africa de Sud au semnat, joi, acordul cu privire la reglementarea situației din Africa de sud-vest — informează agenția T.A.S.S. In cadrul aceleiași ceremonii reprezentanți ai

--------  —- (D/7V ACTUAL/TATPA J^OLITICAj------

Un pas important în perspectiva soluționării 
situației din Africa de sud-vest *
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La aproximativ opt luni de la începerea convorbirilor cvadripartite — dintre Angola, Cuba, R.S.A. și S.U.A. — la sediul O.N.U. din New York a avut loc ieri semnarea acordurilor cu privire la reglementarea situației confliciuale din Africa de sud-vest. Acest act de profundă semnificație politică a fost așteptat cu mare interes și cu speranța că, după ani îndelungați de Înfruntări armate, se va ajunge, în sfirșit, la încheierea „războiului bedecla- rat" dus de R.S.A. împotriva R.P. Angola și la înfăptuirea aspirațiijpr de libertate ale poporului namibian. Așa cum se știe, prin „Protocolul de la Brazzaville", semnat la 13 decembrie, părțile au căzut ,de acord ca procesul de decolonizare a Namibiei să înceapă la 1 aprilie 1989.Perspectiva unei reglementări pașnice in sud-vestul african se înscrie in ansamblul preocupărilor și eforturilor ce se desfășoară astăzi în lume in vederea înlocuirii politicii de forță prin dialog, a confruntării prin destindere. Este o realitate din cele mai semnificative a noului climat politic ce tinde să se afirme in lume faptul că în problemele unui șir de focare de încordare și conflict au fost angajate negocieri in vederea soluționării lor pe cale politică. R.S.A. — a cărei politică a- gresivă se află la originea conflictului din Africa de sud-vest — nu a putut' și nu putea face excepție de la această evoluție generală, trebuind să ia loc pînă la urmă la masa tratativelor.Drumul spre acest moment important in evoluția situației din Africa de sud-vest nu a fost însă ușor. Se știe că regimul de la Pretoria, promovînd apartheidul pe plan intern, a desfășurat o politică agresivă față de țările vecine, trans- formind această regiune intr-unui din cele mai grave focare de tensiune de pe glob. In această privință este cit se poate de concludentă agresiunea contra Angolei. Incepînd din 1975, Pretoria a declanșat. un război sîngeros împotriva acestei țări, sprijinind cu arme și bani elementele contrarevoluționare din gruparea UNITA, pentru a destabiliza situația internă a ti- nărului stat' african. Aceste acțiuni, 

A.D.N. Totodată, el a relevat deosebita importanță a continuării negocierilor de dezarmare și a subliniat interesul țării sale în acest sens, precum și dorința ei de a sprijini eforturile de dezarmare și dialogul politic în soluționarea conflictelor din diferite zone ale lumii.
JANA, pe agenda sesiunii sînt înscrise numeroase probleme legate de întărirea păcii și securității în regiune, precum și măsuri vizînd evacuarea bazelor militare străine staționate în Mediterana.

levat că în zona Balcanilor există posibilități încă nefolosite pentru extinderea schimburilor comerciale, îndeosebi pentru dezvoltarea formelor superioare de colaborare reciprocă.
tanță deosebită pentru dezvoltarea relațiilor turco-grecești. Această vizită, a adăugat el, va deschide calea unor convorbiri de fond pentru găsirea unor soluții durabile în raporturile bilaterale — relatează agenția Anatolia.

Angolei și Cubei au semnat acordul referitor la retragerea trupelor cubaneze de pe teritoriul angolez. Cele două documente sint menite să ducă la asigurarea condițiilor necesare aplicării prevederilor rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U. cu privire la acordarea independentei Namibiei.

condamnate cu vigoare de popoarele lumii, au avut multiple și nefaste urmări pentru poporul angolez. Pierderile cauzate economiei sale naționale se ridică la peste 12 miliarde de dolari. Aproape 60 000 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 650 000 au fost nevoite să-și părăsească locurile de baștină.Aceeași politică agresivă a determinat tragedia poporului namibian. Căutînd să înăbușe lupta de eliberare sub conducerea S.W.A.P.O., R.S.A. a instalat în Namibia un corp ex- pedlționar de peste 100 000 de militari, a arestat mii de patrioți și a instalat la Windhoek un guvern- marionetă sub pretextul promovării unei așa-zise „soluții interne". A- ceeași poziție reprobabilă a adoptat R.S.A. în ce privește încercările comunității internaționale de a soluționa conflictul din zonă pe calea negocierilor. încă de Ia adoptarea rezoluției 435 din 1978 a Consiliului1 de Securitate, reprezentanții ei au respins-o, refuzînd tot timpul să recunoască faptul că persistența statutului colonial al Namibiei într-o lume în care se afirmă tot mai puternic dreptul popoarelor la independență constituie un flagrant anacronism.Desigur, se poate pune întrebarea: cum de și-a schimbat atitudinea R.S.A., ce a determinat-o să accepte negocierile pe car.e le refuzase cu îndîrjire ?In primul rînd, una din principalele cauze ale modificării poziției Pretoriei o constituie imposibilitatea de a obține o soluție militară. Prețul tot mai greu plătit de R.S.A. pentru actele sale de război; cul- minipd cu faptul că armata sud- africană, dotată cu cel mai modern echipament, «r ajuns să înregistreze veritabile înfrîngeri, ca în cazul luptelor de la Cuito Cua- navale, a demonstrat că aceasta nu mai poate acționa după bunul său plac, fără a suporta consecințele. A devenit din ce in ce mai clar eșecul acestei politici de forță, confirmin- du-se încă d dată marele adevăr că un popor ce luptă pentru libertate nu poate fi învins.Concomitent cu noile evoluții de pe cîmpurile de luptă, un rol determinant în schimbarea gomportă-

Acorduri de cooperare intre China și IndiaBEIJING 22 (Agerpres). — La Beijing a avut loc o' întrevedere între Zhao Ziyang. secretar general al C.C. al P. C. Chinez, și primul- ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, aflat în vizită în China. In cursul convorbirii purtate cu acest prilej, anunță agenția China Nouă, s-a subliniat hotărârea de a fi extinse relațiile bilaterale, precum și contribuția pe care cele două țări o pbt aduce la consolidarea păcii, la promovarea procesului dezvoltării, la instaurarea unei noi ordini economice internaționale.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Regele Iordaniei a cerut Israelului să se retragă din teri
toriile arabe ocupate • Președintele Egiptului se pronunță 
pentru relansarea procesului de pace in zonă • Dezbatere 
internațională asupra drepturilor inalienabile ale poporului 

palestinianAMMAN 22 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a cerut Israelului să se retragă din teritoriile arabe ocupate pentru a contribui la promovarea păcii în Orientul Mijlociu. Israelul trebuie să in-' teleagă că ocuparea de teritorii străine prin forță este ilegală și nu poate dura la infinit — a declarat suveranul hașemit intr-o alocuțiune rostită la Amman.Regele Hussein a adresat un apel părților' Implicate în conflictul a- rabo-israelian, precum și altor state de a coopera pentru menținerea procesului de pace amorsat in O- rientul Mijlociu prin evenimente ca negocierile dintre Iran și Irak sau, mai recent, prin dialogul dintre S.U.A. și O.E.P. Iordania — a a- firmat regele Hussein — va continua să-și coordoneze acțiunile cu țările arabe și cu O.E.P. in efortul de a> determina convocarea unei conferințe internaționale de pace consacrate Orientului Mijlociu, relatează agențiile M.E.N.A. și China Nouă.« CAIRO 22 (Agerpres). — Pre-, ședințele Egiptului, Hosni Mubarak, a chemat la mobilizarea eforturilor arabe pentru relansarea procesului de pace in Orientul Mijlociu. Intr-un interviu citat de agenția M.E.N.A., șeful statului egiptean a subliniat că forțele iubitoare de pace se multiplică, adăugind că ele trebuie sprijinite. Președintele Egiptului și-a exprimat' dorința ca 1989 să fie anul păcii in regiune.DAMASC 22 (Agerpres). — Intr-o declarație televizată, făcută după primirea unei delegații’ de juriști arabi, președintele Siriei, Hafez Al Assad, s-a pronunțat pentru dezvoltarea cooperării siriano-egiptene „in interesul celor două părți și al lumii arabe in general", relevă agenția M.A.P. După cum se știe, Siria a rupt relațiile diplomatice cu Egiptul în 1979.MANAMA 22 (Agerpres). — Parti- cipgnții la cea de-a IX-a reuniune la nivel înalt a Consiliului de Cooperare al Golfului (C.C.G.) ale cărei lucrări s-au încheiat în capitala Bahreinului, au căzut de acord asu
FORMAREA NOULUI CABINET ISRAELIANTEL AVIV 22 (Agerpres). — Postul de radio israelian a anunțat formarea noului cabinet condus de Yitzhak Shamir, liderul blocului Likud. Guvernul — alcătuit din 26 de miniștri — include cite 11 reprezentanți ai celor două principale formațiuni politice — Likud și Partidul Muncii, al cărui președinte este Shimon Peres. Ceilalți patru membri ai cabinetului sint reprezentanți ai partidelor religioase care s-au alăturat coaliției guvernamentale. In noul guvern, Shimon Peres deține funcțiile de viceprim-ministru și ministru de finanțe, Moshe Arens (Likud) 

rii Pretoriei a jucat presiunea tot mai puternică exercitată de comunitatea internațională. An de an șefi de state și de guverne, numeroase foruri internaționale au condamnat in cei mai vehemenți termeni politica agresivă a Pretoriei. In cadrul sesiunilor Adunării Generale a O.N.U. au fost adoptate o serie de măsuri, între care instituirea unui embargo asupra comerțului cu R.S.A., care să o determine să renunțe la reprimarea luptei pentru drepturi a populației majoritare din interior și la încetarea acțiunilor agresive împotriva țărilor vecine (măsuri ignorate sau eludate adesea de diferite monopoluri occidentale). R.S.A. s-a aflat, totodată, pe banca acuzării datorită jefuirii bogățiilor Namibiei, organizării de acțiuni teroriste pe teritoriile unor state din zonă. Intr-un cuvint, rareori un regim a înregistrat un asemenea oprobriu universal ca regimul de la Pretoria.în aceste condiții, ale condamnării generale și intensificării acțiunilor pe plan internațional împotriva politicii de apartheid, a izolării continue a regimului rasist de Ia Pretoria, chiar și țări care, sub pretextul preocupării de „a nu agrava" situația populației de culoare din R.S.A. nu s-au raliat sancțiunilor hotărite la O.N.U., așa cum este cazul S.U.A. sau Marii Britanii, au trebuit pină la urmă să-și reconsidere și ele atitudinea, să ceară regimului de la Pretoria schimbarea poziției atit de compromițătoare pentru R.S.A. și toți susținătorii ei direcți sau discreți...In același timp, în cadrul dialogurilor și înțelegerilor intervenite pe plan internațional în direcția statornicirii unui climat de destindere și colaborare, s-a ^elevat tot mai pregnant că înfăptuirea acestui o- biectiv implică in mod necesar și stingerea focarelor de conflict existente în diferite regiuni ale globului, între care și cel din Africa australă. Această înțelegere și-a găsit nu numai o proclamare de principiu, ci și o expresie concretă în inițierea și in formula de participare la negocieri.In aceste condiții, R.S.A. s-a văzut nevoită să accepte pînă la urmă

In prezenta premierului R. P. Chineze, Li Peng, și a omologului său indian. Rajiv Gandhi, au fost semnate acorduri de cooperare între guvernele Chinei și Indiei în domeniile științei și tehnicii, transporturilor aeriene civile și schimburilor culturale, pgntru anii 1989 și 1990, relevă agenția citată.Pe de altă parte, un purtător de cuvînt al M.A.E. chinez a anuntat constituirea unui grup comun de lucru chino-indian, însărcinat cu examinarea problemelor de frontieră dintre cele două țări.

pra continuării eforturilor de pace și stabilitate in regiune. Comunicatul final al reuniunii se pronunță pentru continuarea eforturilor în direcția aplicării rezoluției 598 a Consiliului de Securitate privind soluționarea conflictului iraniano-irakian. Se exprimă solidaritatea cu lupta poporului palestinian din teritoriile ocupate și se cere statelor lumii să sprijine convocarea unei conferințe internaționale de pace in Orientul Mijlociu, sub egida O.N.U., cu participarea membrilor permanent! ai Consiliului de Securitate și a tuturor părților interesate. în ce privește situația din Liban, comunicatul se pronunță pentru menținerea unității și independenței țării.ROMA 22 (Agerpres). — Intr-o a- locuțiune rostită la Roma, președintele Italiei, Francesco Cossiga, a a- preciat că, In prezent, la 40 de ani de la înființarea sa, Israelul are o șansă istorică de a participa la inițierea unui proces de pace justă și durabilă in regiune. El a adăugat că acest proces s-ar putea ’ dovedi dificil și îndelungat, dar a subliniat bă' nimeni nu poate rămîne indiferent față de aspectele dramatice ale luptei poporului palestinian pentru redObindirea drepturilor sale legitime, transmite agenția A.N.S.A.CAIRO 22 (Agerpres). — La Cairo s-au desfășurat lucrările unui simpozion al organizațiilor neguvernamentale africane asupra drepturilor inalienabile ale poporului palestinian. înțr-o declarație finală, parti- cipanții și-au exprimat preocuparea în legătură cu escaladarea de către Israel a acțiunilor represive împotriva populației palestiniene din Cisiordania și Gaza.TUNIS 22 (Agerpres). — Direcția unificată a revoltei palestiniene din teritoriile arabe ocupate a lansat un apel Statelor Unite cerindu-le să recunoască „dreptul poporului palestinian la autodeterminare și la crearea unui stat palestinian", proclamat la 15 noiembrie de Consiliul Național Palestinian (C.N.P.). Apelul, dat publicității la Paris, cere Statelor Unite să permită redeschiderea Biroului O.E-.P. de la Washington.
preia portofoliul afacerilor externe, iar Yitzhak Rabin (Partidul Muncii) și-l menține pe cel al apărării,Primul-ministru a prezentat parlamentului lista guvernului său primind votul de încredere. Totodată, el a prezentat programul guvernamental.Celelalte partide de centru și de stingă, care dispun de 16 locuri din cele 120 din parlamentul israelian, au anunțat că vor milita In opoziție împotriva noului guvern, informează agenția Efe., Ele s-au pronunțat pentru o pace negociată cu O.E.P.

Începerea de negocieri în vederea reglementării de ansamblu a situației din Africa de sud-vest. Acestea' s-au desfășurat in cadrul măi multor runde, întîmpinînd nu o dată serioase greutăți datorită piedicilor, tergiversărilor și pretextelor, în- tr-un cuvînt poziției obstrucționiste a delegației R.S.A. Dar. . in ciuda manevrelor sud-africane, procesul de pace n-a putut fi oprit.Desigur, traducerea în viață a a- cordurilor ce au foșt semnate la 22 decembri,e va fi urmărită cu atenție de opinia publică mondială, dar și cu îndreptățită vigilență, știut fiind că R.S.A. și-a creat un renume în ce privește nerespectarea semnăturilor pușe pe acorduri. Cazul acordului incheiăt în 1984, la Nkomati, cu Mozambicul și încălcat scurtă vreme după aceea vorbește de la sine. In plus, trebuie avut în vedere că atitudinea cercurilor de la Pretoria și a sprijinitorilor lor este condiționată într-o măsură importantă de pozițiile pe care le ocupă în economia namibiană. De Namibia sint legate nu numai interese gfeo- politice, dar și economice imense, aceasta fiind una din principalii furnizori mondiali de cele mai prețioase minerale pentru armamentul nuclear, industria aeronautică etc.Consemnind importanța deosebită a acordurilor semnate, se poate spune că o reglementare definitivă a situației din Africa australă nu poate fi realizată fără o revizuire a politicii R.S.A. nu numai față de Angola și Namibia, ci și pe plan intern. Pentru că atita vreme cit va exista apartheidul va exista și riscul proiectării sale spre exterior, al continuării actelor agresive împotriva țărilor vecine, ceea ce ar face ca zona respectivă să fie maj departe un focar potențial de încordare și tulburări. De aceea, rămine de văzut care va fi în continuare atitudinea regimului sud-african, In ce măsură se va acționa cu sinceritate și corectitudine in direcția traducerii in viață a înțelegerilor convenite, respectării depline a normelor de justiție și a drepturilor poporului namibian asupra destinelor sale.
Nicolae N. LUPU

BELGRAD

Ședința Prezidiului « «BELGRAD 22 (Agerpres). — întrunit în ședință, Prezidiul R. S. F. Iugoslavia a examinat unele problema privind dezvoltarea regională a țării și a sistemului de stimulare a dezvoltării mai rapide a republicilor și provinciilor autonome mai slab dez-
Plenara C. C. al P. M. U. P. 

consacrată întăririi rolului partidului în construcția 
socialistă și situației actuale a economiei țăriiVARȘOVIA- 22 (Agerpres). — La Varșovia s-a încheiat prima parte a Plenarei C.C. al P.M.U.P., consacrată întăririi rolului partidului în construcția socialistă și situației actuale a economiei țării. A doua parte a plenarei va avea loc la mijlocul lunii ianuarie 1989 — informează agenția P.A.P.Plenara a hotărît ca Josef Baryla, Zbigniew Messner, Zygmunt Mu- ranski, Tadeusz Porebski, Zofia Stepien să fie eliberați din funcțiile de membri ai Biroului Politic, iar Jan Glowczyk și din Secretariatul C.C. al P.M.U.P. De asemenea, din Secretariatul C.C, al P.M.U.P. au mai fost

Sesiunea Adunării Naționale a R. S. VietnamHANOI 22 (Agerpres). — La Hanoi Ș-au încheiat lucrările sesiunii Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam. Organul legislativ suprem al țării a aprobat planul de
Plenara C.C.ULAN BATOR 22 (Agerpres). — In cadrul unei plenare a C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol au fost dezbătute o serie de probleme vizînd perfecționarea ac- , tivității Organizatorice și ideologice a partidului, fiind adoptată o hotă-

Vizita ministrului 
al U.R.S.S.MANILA 22 (Agerpres). — Președintele Republicii Filipine. Corazon Aquino, l-a primit, joi, pe ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Eduard Șevardnadze, aflat într-o vizită oficială la Manila. In aceeași zi, la Manila s-au încheiat convorbirile dintre ministrul filipinez de externe. Râul Manglapus, și mi-

Convorbiri sovieto-americane In problema AfganistanuluiMOSCOVA 22 (Agerpres). — După cum transmite agenția T.A.S.S., la 22 decembrie, la Moscova, primii adjuncți ai ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., Iuli Voronțov și Alexandr Bessmertnih, au conferit cu ambasadorul S.U.A. în.
Tarele vizibile ale 
avionului „invizibil”

Cea mai perfecționată, dar și cea 
mai scumpă aeronavă realizată 
vreodată, mult trimbițatul bombar
dier invizibil („Stealth") „B-2", dez
voltat de aproape yn deceniu, in cel 
mai strict secret, a fost, prezentat 
pentru prima oară in public, nu de 
mult, la baza de la Palmdale 
(California), in condițiile unor pre
cauții deosebite : persoanele invi
tate, alese pe sprinceană, au fost 
ținute la o distanță de 70 metri de 
avion și nu l-au putut privi decit 
timp ■ de ■ citeva minute, fără 
posibilitate^ ,să zărească partea in
ferioară a aparatului, rezervată am
plasării bombelor nucleare pe care 
ar urma să le transporte. Prin for
ma sa neobișnuită, aducind cu cea 
a unei aripi zburătoare sau a unui 
bumerang, cu bordul din față ro
tunjit, iar cel din spate evocind 
dinții unui ferăstrău ; prin lipsa 
oricăror muchii ; prin materialele 
utilizate, părțile metalice fiind ex
cluse aproape cu desăvirșire ; in 
fine, prin pelicula specială de vop
sea absorbantă a undelor electro
magnetice cu care este acoperit — 
avionul'a fost in așa fel conceput 
incit să se poată sustrage detectă
rii de către sistemele radar și 
să se poată apropia neobservat 
(acesta este sensul cuvintului 
„Stealth") de țintele avute in vede
re, sateliții de spionaj cu care este in permanent contact furnizihdu-i 
coordonatele acestor ținte. Așadar, 
un mijloc de luptă in aparență 
infailibil...

Rămine insă de văzut dacă „so
coteala de acasă se va potrivi cu 
cea din tirg", intrucit istoria bom
bardierului invizibil este lungă și 
plină de neprevăzut, o adevărată 
odisee. „Strămoșii" săi sint faimoa
sele „fortărețe zburătoare", avioa
nele „B.-52", piesa de bază a flo
tei aeriene strategice americane. 
„Uzura morală", atit de rapidă in 
cazul tehnicii militare, a determinat 
Pentagonul să declare că ele tre
buie înlocuite cu altele mai perfec
ționate. Și așa a apărut proiectul 
„B-l A", considerat, la vremea lui, 
bombardierul de concepția cea mai 
avansată. După construirea prime
lor patru prototipuri, proiectul a 
fost însă abandonat In 1977, pre
ședintele de' pe atunci al S.U.A., 
Jimmy Carter, considerind că pre
zintă prea multe riscuri din punct 
de vedere al fiabilității și că impli
că costuri prea mari. Patru ani mai 
tirziu, Casa Albă a hotărit resusci
tarea proiectului, cu schimbarea in
dicativului avionului: „B-l B“. Po
vestea nu se oprește insă aici pen
tru că, înainte chiar de a intra in 
stadiul operațional, noua variantă 
îmbunătățită a fost considerată 
doar ca o etapă intermediară intre 
vechiul „B-52" și „avionul viitoru
lui" — aeronava invizibilă, preco
nizată a deveni operațională pe la 
mijlocul anilor ’90 și botezată 
„B-2"...

Un adevărat „vals al proiectelor 
și al etichetelor", cum s-ar spune, 
de la o etapă la alta, costurile pre

R. S. F. Iugoslaviavoltate din punct de vedere economic, informează agenția Taniug.Prezidiul R. S. F. Iugoslavia a hotărît crearea Comitetului iugoslav pentru pregătirea celei de-a IX-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate, care se va desfășura in septembrie 1989 la Belgrad.

eliberați Mieczyslaw Rakowskl și Andrzej Wasilewski.Plenara a ales membri ai Biroului Politic pe Stanislaw Ciosek, Kazimierz Cypryniak (eliberat din Secretariatul C.C. al P.M.U.P), Iwona Lu- bowska, Zbigniew Michalek, Wiktor Pyrkosz, Gabriela Rembisz, Janusz Reikowski și Zdislaw Swiontek. Secretari al C.C. al P.M.U.P. au fost aleși Stanislaw Ciosek, Zygmunt Czarzasty, Leszek Miller și Marian Stempien.In cadrul plenarei a luat cuvîntul Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone.
dezvoltare economică și socială a țării și bugetul pe anul 1989. Au fost, de asemenea, aprobate o serie de proiecte de legi.
al P.P.R.M.rîre In acest sens. Raportul la plenară a fost prezentat de Jambîn Bat- munh, secretar general al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R.P. Mongole.

afacerilor externe
în Filipinenistrul de externe al U.R.S.S., informează agenția T.A.S.S. Au fost evidențiate posibilitățile extinderii relațiilor, bilaterale pe multiple planuri și s-a procedat la un scHimb de vederi asupra unor probleme internaționale actuale, cu precădere privind situația din Asia de sud-est, menționează T.A.S.S.
U.R.S.S,, Jack Matlock. în cadrul, convorbirilor, precizează agenția, au fost examinate aspectele concrete ale creării condițiilor formării unui guvern de largă reprezentare in Afganistan.

văzute deventnd tot mai ame
țitoare. Dacă un singur „B-l B“ 
costă 280 milioane dolari, succe
sorul său „invizibil" costă de 
aproape două ori mai mult, res
pectiv 516 milioane dolari. Criticii 
programului „Stealth", printre care 
„Federația oamenilor de știință a- 
mericani", apreciază insă că, în 
cele din urmă, costul avionului va 
ajunge chiar la 800 milioane de 
dolari, cele 132 de avioane de acest 
tip comandate de forțele aeriene 
ale S.U.A. urmind a absorbi, in 
total, nu mai puțin de 110 miliar
de de dolari ! Suma, absolut 
fabuloasă, a pus pe ginduri pe 
mulți membri ai Congresului, cu 
atit mai mult cu cit versiunea ne
invizibilă „B-l B“ (și ea atit de cos
tisitoare) nu s-a dovedit deloc fia
bilă. Numai in cursul acestei 
toamne s-au prăbușit in timpul 
zborurilor de antrenament trei 
bombardiere de acest tip, ceea ce 
a determinai sistarea temporară 
a respectivelor zboruri (pină una 
alta s-au dus pe apa simbetei 
840 milioane dolari). Potrivit pă
rerilor experților, și avionul invi
zibil ,.B-2“ este pindit de tot felul 
de necazuri, chiar inainte de a se 
proceda la primele zboruri de în
cercare. In primul rind, stabilita
tea sa in aer este foarte precară 
(datorită formei insolite), pentru a-i 
asigura controlul piloții fiind ne- 
voiți să schimbe in permanență un
ghiul de zbor, ceea ce se poate reali
za doar cu ajutorul computerelor. In 
al doilea rind, sateliții-spion care il 
dirijează spre țintă sint ușor detec
tabili și pot fi lesne distruși, ceea 
ce înseamnă că avionul „B-2" va 
trebui să recurgă la propriul său 
radar pentru a se orienta și va de
veni la rîndul său... vizibil. Viteza 
sa fiind redusă (subsonică) și ne- 
avtnd la bord nici un fel de mij
loace de apărare, poate cădea in 
orice moment pradă avibanelor de 
vinătoare adverse, mult mai rapi
de. Unii experți apreciază chiar că 
misiunea sa va. fi pur și simplu 
sinucigașă, aidoma aparatelor ja
poneze „kamikaze" din timpul răz
boiului din Pacific.

Mai intervine și un alt fapt. In 
prezent se conturează, cum se 
știe, perspectiva unui acord pentru 
reducerea cu 50 la sută a armelor 
nucleare strategice, deci și a bom
bardierelor — invizibile sau nu. 
Jumătate din aceste bombardiere, 
care au fost sau vor fi construite, 
vor urma deci să fie distruse. Se 
va repeta povestea cu rachetele cu 
rază intermediară de acțiune pre
văzute a fi lichidate prin acordul 
l.N.F. 7 Cite sute de milioane de 
dolari au costat aceste rachete ? 
Bani risipiți in vini, cu care s-ar fi 
putut acoperi atitea nevoi civile... 
Nu ar fi fost mai simplu și mai 
bine ca, de la bun început, rache
tele să nu fi fost construite ? Iată 
o intrebare perfect îndreptățită și 
în cazul avioanelor invizibile.

R. CAPLESCU
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ACORD. La Beijing au fost I I semnate un acord comercial și un ' protocol privind schimburile de 
I mărfuri pe anul 1989 între gu- Ivernele R.P. Chineze și R.D.P. | Laos. In aceste domenii, cele două Ițări și-au acordat reciproc clauza | națiunii celei mai favorizate.

INTÎLNIRE. La Hanoi a avut loc . I o nouă intîlnire a grupurilor de I I specialiști vietnamezi și americani I în problema personalului american 
I dispărut în ‘timpul războiului din IVietnam. Au fost trecute în re- I vistă rezultatele acțiunilor comune 1 
I întreprinse in ultimele două luni, .partea americană apreciind spiri- I tul de cooperare și sprijinul ma- I nifestate de partea vietnameză.

PARLAMENTUL AUSTRALIEI | a adoptat o lege cu privire la cri- Imele de război, care autorizează i pedepsirea criminalilor naziști ce I s-au stabilit în această țară după 1 Icel de-al doilea război mondial. O comisie specială de investigație a I întocmit o listă care cuprinde nu- | mele a peste 400 de astfel de sus- Ipecți. Judecați, aceștia riscă doar [ condamnări la închisoare, in Aus- I tralia neaplicindu-se pedeapsa ca- Ipitală, nici procedura extrădării. . Măsura guvernului australian urmează unor acțiuni similare între- I prinse recent de Canada și S.U.A.
| SUDANUL ȘI ETIOPIA își ex- | primă convingerea că adincirea
I relațiilor dintre cele două țări ■ răspunde intereselor popoarelor lor I și contribuie la caaza păcii, stabi- • lității, securității și colaborării înI regiune — se spune în comunicatul I 
I comun sudanezo-etiopian adoptat | la încheierea vizitei primului-mi-
I nistru, al Etiopiei. Fikre Selassie i Wogderess. la Khartum. Docu- I mentul relevă hotărirea celor două țări de a respecta principiile su- . ■ eranității și neamestecului in I i lieburile interne.
■ PROPUNERE. Parlamentul Su- | 
I danului a aprobat cu majoritate ' de voturi propunerea primului-mi- 1 
I nistru Sadiq El Mahdi privind .convocarea conferinței constituționale in problema sudului țării.
I UN ACORD cu privire la spri- I I jinirea întoarcerii în țară a refu- |1 giaților mozambicani a fost semnat
Ila încheierea convorbirilor desfă- > șurate în orașul Tete de către I reprezentanții Mozambicuiui, Ma- I lawi și înaltului Comisariat al
I Națiunilor Unite pentru refugiați. I Documentul prevede crearea con- | dițiilor necesare pentru revenirea
Ila căminele lor a cetățenilor mo- i zambicani care au fost nevoiți să părăsească locurile natale din ' cauza actelor banditești ale ele-
Imentelor contrarevoluționare mo- zambicane finanțate de Africa de | Sud. Se precizează că numai înI Malawi se află 600 000 de refugiați | I mozambicani.

BUGET. Deputății Adunării Naționale a Franței au aprobat pro- I iectul de lege privind bugetul de I stat pe anul 1989, care se va ridica | la 1 200 miliarde franci. Se pre-
Ivede un important deficit, de i peste 100 miliarde franci. A fost I mărit capitolul cheltuielilor mili- I tare, care prevede peste 180 mili-
Iarde franci, ceeă ce înseamnă cu I 4,6 la sută mai mult decit in exer- | cițiul financiar precedent.

DECLARAȚIE. Președintele Parti- I I dului Comunist din Austria I (P.C.A.), Franz Muhri, a reafirmat,
Ila o conferință de presă, faptul că I P.C.A. se pronunță împotriva ade- | rării Austriei la Piața comună.
IArătînd că dezavantajele unei ase- . menea aderări ar depăși cu mult avantajele, F. Muhri a enumerat • o serie de consecințe negative aleI intrării Austriei in C.E.E?: creș- I | terea șomajului, sporirea deficitu- | lui bugetar și o limitare a suve-
Iran'tățji țării. i

REALEGERE. în cadrul scruti- | nului prezidențial desfășurat la 19
I decembrie in Republica Ruandeză, I actualul șef al statului. Habyari- mana Juvenal, a fost reales, pentru. o nouă perioadă de cinci, ani, în . cea mai Înaltă funcție de stat.

COMPLEXUL ORBITAL „MIR".

I" Continuă activitatea cosmonauților. i sovietici Aleksandr Volkov, Ser- I ghei Krikalev și Valerii Poliakov 1
Ila bordul complexului orbital pi- . lotat „Mir". în conformitate cu I programul zborului, in cursul zilei I de joi au fost efectuate decuplarea
Iși recuplarea navei cosmice „So- I iuz TM-7" la un alt loc de do- I care al stației orbitale. Operațiu-
Inea a fost efectuată în vederea . asigurării posibilității de alimen- I tare, în continuare, cu combusti- I bil a complexului, cu ajutorul na-
Ivelor automate de transport „Pro- I gress". .Au fost întreprinse, tot- | odată, operațiunile de reorientare a
I stației in spațiu. i

SATELIT. De la cosmodromul |Xichang din provincia Sichuan a
Ifost lansat un satelit de telecomu- i nicații. Aparatura aflată la bordul satelitului funcționează normal. '
I ACCIDENT AVIATIC. Un avion I | de pasageri „Boeing 747“ aparți- | nind companiei americane PANAM,
Icu 258 persoane la bord, care e- . fectua cursa Frankfurt' pe Main — I Londra — New York, s-a prăbușit • într-o zonă rezidențială din loca-I litatea Lockerbie din Scoția. Pa- I | sagerii și cei 15 membri ai echipa- | jului și-au pierdut viața. Totodată,
IIq, persoane din localitatea men- ■ ționată au fost ucise. Potrivit di- I rectorului pentru problemele secu- 1
Irității al Asociației Internaționale aTransporturilor Aeriene (I.A.T.A.), I avionul s-a prăbușit' ca urmare a | unei acțiuni de sabotaj. PierdereaI contactului radio cu turnul de con- | | trol, viteza cu care s-a prăbușit I 1 aparatul și relatările martorilor 1 
I oculari indică producerea unei ex- .plozii Ia bordul avionului.

PUTERNICELE NINSORI care
Is-au abătut în ultimele zile asupra i teritoriului Austriei creează marl I dificultăți în desfășurarea activi- I
Ității economico-sociale. în mod deosebit este afectată provincia I Tirol, unde zăpada a blocat șose- | le și drumuri, izolînd un numărI important de-localități. ■


