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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU - EXEMPLAR ÎNFĂPTUITE!

ÎN ÎNTÎMPINAREA 

ANIVERSĂRII REPUBLICII 

însuflețîtoare fapte 
ale angajării 
muncitorești

MAGISTRALA EXPUNERE PRE
ZENTATA DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU LA LU
CRĂRILE MARELUI FORUM AL 
DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI- 
REVOLUȚIONARE desfășurat la sfirșitul lunii' noiembrie relevă funcția profund progresistă pe care a avut-o politica de acumulare promovată cu neslăbită consecvență de partid, evidențiind în acest sens ideea că : „Toate marile realizări din anii construcției socialiste, îndeosebi după Congresul al IX-lea, s-au putut înfăptui datorită aplicării consecvente a legii obiective a acumulării, a re-- producției socialiste și dezvoltării. Pornind de la aceasta, in ultimii 23 de ani am alocat, circa o venitul pentru douăconsum. Numai în acest putut asigura realizarea programelor de dezvoltare a forțelor de producție, a industriei, agriculturii, științei, invățămintului, culturii, vastul program de construcții de locuințe și .social-culturale, care constituie baza dezvoltării societății și a ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor".Expunerea pune pregnant în atenție faptul esențial că la mijlocul deceniului al șaptelea a fost inaugurată o etapă nouă în desfășurarea operei de construcție socialistă in România, caracterizată printr-un profund spirit științific, rațional și

înnoitor în conducerea societății, prin intărirea puternică a legăturilor cu masele largi populare, prin stimularea și mobilizarea lor la făurirea conștientă a propriei istorii.Imediat după anul 1965, România s-a Înscris ferm pe unul din primele locuri in lume în privința ritmului dezvoltării economice, inregis- trind o creștere fără precedent a capacității industriale și un dinamism

mico-socială în raport cu necesitățile și posibilitățile accelerării dezvoltării forțelor de producție, corespunzător exigențelor și criteriilor de eficiență pe termen lung.în opoziție cu anumite concepții consumatoriste. care pledau pentru alocarea unei părți cit mai mari din venitul național pentru fondul de consum, tovarășul Nicolae Ceaușescu a argumentat temeinic ideea potrivit

vansate și cele rămase în urmă din punct de vedere economic în cazul in care nu se alocă resursele necesare promovării noilor, cuceriri ale științei și tehnicii, cuceriri ce necesită mari eforturi investiționale. Se manifestă, așadar, o competiție dură, al cărei ritm febril solicită tuturor statelor mari eforturi. Este lesne de înțeles că pentru țara noastră, care a avut

In întreaga economie, în intreprinderile industriale, pe șantierele de investiții, in unitățile din agricultură se desfășoară, în această perioadă, o complexă activitate, deosebit de bogată, pentru a încheia cu rezultate cit mai substanțiale acest an, pentru îndeplinirea planului, pentru obținerea, unei calități noi, superioare, in toate domeniile, pentru a intimpina cu succese de prestigiu apropiata aniversare a Republicii.Consemnăm, în acest sens, o serie de fapte și inițiative muncitorești transmise de corespondenții zia

rului nostru, menite să contribuie la realizarea în cele mai bune condiții a planului la producția fizică și la export, a tuturor indicatorilor calitativi. Dincolo de eficienta economică a inițiativelor și faptelor prezentate, se desprinde hotărîrea oamenilor muncii din fabrici și uzine, de pe șantiere, din institute de cercetări de a face totul pentru înfăptuirea exemplară a programului de dezvoltare economico-socială a țării.
CRAIOVA : Premieră industrială

ACUMULAREA ÎNALTĂ
opțiune economică fundamentală a prezentului,

expresie a răspunderii pentru viitoran de an, ______ treime din “““ național fondul de dezvoltare treimi pentru fondul fel și de am cu totul nou în modernizarea agriculturii — procese însoțite de creșterea continuă a nivelului de trai al poporului. Momentul de mare cotitură survenit în evoluția economiei și vieții poporului nostru este determinat de concepția novatoare, profund științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al mărea a unei nituluiInțelegînd în toată profunzimea și complexitatea lor funcțiile progresiste ale acumulării, partidul nostru a conceput strategia reproducției socialiste lărgite în ritm susținut pe baza dimensionării raționale a efortului de dezvoltare econo-

partidului, cu privire la afir- in practica economico-socialâ noi orientări in utilizarea ve- national.

căreia ieșirea grabnică a României din starea de țară in curs de dezvoltare, realizarea unei autentice prosperități, de. durată, pentru întregul popor, sînt posibile numai prin alocarea unei părți însemnate din venitul național pentru fondul de acumulare. Concepția nouă, revoluționară promovată de secretarul general al partidului dovedește înțe-. legerea adincă a acelei legități torice în virtutea căreia epocile înflorire economică s-au . grefat tptdeauna pe un intens procesacumulare. Azi, acest efort se impune cu o acuitate sporită, pentru că.revoluția tehnico-științifică creează atit șansa reală a comprimării e- tapelor de dezvoltare, cit și riscul a- dincirii decalajelor dintre statele a-

i<- de înde

■

în solutionarea problemelor majore ale producției
în îndeplinirea exemplară a sarcinilor și obiectivelor ae cea mai mare însemnătate pentru prezentul și viitorul Nicolae Ceaușescu in iembrie a.c., științei românești deosebit de mari care tuturor colectivelor de domeniile. Și aceasta astăzi factorul esențial pe baze intensive, Înseamnă capacitatea de a perfecționa continuu modul de organizare a proceselor de producție, de a innoi și moderniza permanent mijloacele de producție, fluxurile tehnologice, înseamnă creșterea accentuată a eficienței și rentabilității economice. a calității și tehnicității produselor, înseamnă valorificarea tuturor posibilităților de reducere puternică a consumurilor de materii prime, materiale și combustibili, înseamnă creșterea susținută a competitivității economiei românești.La înfăptuirea obiectivelor fundamentale ce stau in fg.ta cercetării științifice și ingineriei tehnologice în această perioadă. în îndrumarea, organizarea și conducerea acestor importante sectoare ale științei românești un rol hotăritor il are activitatea neobosită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, strălucit om politic și savant patriot de largă recunoaștere internațională, a cărei vastă experiență politică. organizatorică și științifică de conducere flectă in însăși dezvoltarea tot mai puternică

patriei, formulate de tovarășul magistrala Expunere din noii revin răspunderi o impun în centrul atenției oameni ai muncii din toate pentru că știința înseamnă al unei dezvoltări economice

se re- a ști-

inței, in prezența și afirmarea acesteia in viața socială, în rolul său pregnant in determinarea progresului multilateral al societății românești.Lucrările recentei plenare a Consiliului Național al Științei și învățămintului, prezidată de tovarășa Elena Ceaușescu, au scos în evidență, încă o dată, aportul deosebit pe care l-a avut cercetarea științifică și ingineria tehnologică in realizarea sarcinilor și obiectivelor stabilite pentru anul 1988. în același timp, s-au stabilit direcțiile de acțiune și modalitățile de intensificare a eforturilor in vederea creșterii continue în ritm susținut a rolului și contribuției creației științifice. tehnice și tehnologice originale in îndeplinirea obiectivelor anului 1989 și pe intreg cincinalul. în acest sens, continuînd șirul de anchete întreprinse pe tema implicării cercetării științifice in soluționarea problemelor majore ale producției, publicam astăzi răspunsul tovarășilor ing. Maria Ionescu, director general al Institutului Central de Chimie, și ing. Constantin Iacobescu, directorul Centrului de cercetare și proiectare pentru producția materialelor refractare- Brașov. la intrebările de mai jos :
1. Cu ce rezultate iși încheie activitatea în 

anul 1988 colectivele de cercetători din institu
tul dv. ?

2. Ce direcții de acțiune sînt urmărite în ac
tivitatea de cercetare pentru anul 1989 ?

Criteriul de bază al cercetării: 
eficiența economică1. Sub îndrumarea de înaltă competență științifică și organizatorică și cu sprijinul permanent acordat de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. activitatea unităților Institutului Central de Chimie a List continuu orientată spre rezolvarea problematicii cuprinse în programele prioritare ale economiei, în cele de reducere a importurilor, cit și in programele de modernizare și dezvoltare ale Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice, în corelare cu cerințele economiei naționale. La rezolvarea acestei ample problematici toate unitățile componente ale Institutului Central de Chimie, in colaborare cu reprezentanții invăță- mîntului superior de profil și qu unitățile de producție, și-au adus o contribuție esențială.

în perioada parcursă din acest an, unitățile Institutului Central de Chimie au realizat principalii indicatori de plan după ctim urmează : activitatea de cercetare 106 la sută, activitatea de proiectare și inginerie tehnologică 108 la sută, activitatea de producție 102 la sută, iar cea de microproducție 101,4 la sută. Totodată, au fost omologate pentru a fi aplicate in producție peste 130 da procese tehnologice noi, au fost asimilate aproape 700 de produse și sortimente noi, cu o valoare foarte ridicată. Produsele noi realizate, precum și tematica în curs de cercetare se referă în principal la satisfacerea necesarului din programele prioritare coordonate de Comitetul Național

pentru Știință și Tehnologie cuprin- zind : medicamente, auxiliari textili și pielărie, degresanți, decapanți, sortimente noi de fire și fibre sintetice, repere din cauciuc și mase plastice, noi sortimente de polimeri, lubrifianți, produse foto, reactivi, produse semiconductoare. lacuri, cerneluri, antidăunători, biostimu- latori.Este de subliniat faptul că unitățile Institutului Central de Chimie sînt participante la peste 100 de programe interramuri, interdepartamentale și altele, in vederea Înlocuirii importului pentru un nomenclator larg de produse la care sint solicitate toate specialitățile.O latură importantă a activității noastre o constituie acțiunile de modernizare a instalațiilor existente,
Vlaicu RADU
Nicolae MOCANU

(Continuare în pag. a Il-a)

de recuperat un a- preciabil decalaj, acest efort a trebuit și trebuie să fie in continuare mult potențat. Au rămas adine încrustate în conștiința poporului nostru cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu rostite in urmă cu cîțiva ani : „Orice reducere a acumulărilor, orice slăbire a ritmului de dezvoltare în condițiile actualei revoluții tehnico-științi- fice nu pot decit să condamne națiunea noastră la înapoiere pentru o lungă perioadă de timp, să pună în pericol atit prezentul, cit și viitorul poporului".Revenind asupra acestei precizări, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia din nou in Expunere : „în această perioadă, am atras atenția, in mai multe rinduri, că, dacă se va reduce acumularea, fondul de dezvoltare, vom pune in pericol înseși existența și viitorul întregii noastre națiuni, că nu putem să consumăm mai mult decit permit mijloacele create, ca urmare a dezvoltării generale, că nu putem să consumăm totul și Că trebuie neapărat să asigurăm fondurile de acumulare pentru întreaga dezvoltare economico-socială a patriei noastre".Răzbate limpede din acest mesaj patriotic al secretarului general al partidului adevărul că istoria ne va judeca nu atit după cit am consumat, ci după ceea ce am agonisit și am lăsat moștenire urma- .șilotn-eForța afirmării unui ^ppor.in. istorie se ilustrează și prin ,'ctipaci«. tatea sa de a gîndi Și .de a crea pentru ca generațiile viitoare să.^ poată duce mai depâifte, de pe' $5zițfi* mai înaltei mai trainice, făclia progresului și prosperității.Această idee ilustrează adevărul că pingura cale pentru lichidarea grabnică a rămînerilor în urmă, pentru ridicarea țării noastre la un înalt nivel de civilizație și bunăstare este efortul său propriu, fără de care nu este de conceput nici un progres.Demonstrînd că absolutizarea dezvoltării preponderent extensive peste limitele socialmente poate genera o dicții, tovarășul a fundamentat acumulării de mărimea lui național consum pe locuitor, cit și in port de contribuția factorilor extensivi și intensivi la susținerea ritmului reproducției socialiste lărgite. Pe o asemenea bază științifică a fost posibil să se stabilească, practic un optim al ratei acumulării, subordonat in permanență criteriului suprem de optimizare a dezvoltării economico-sociale a țării — ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, îmbunătățirea calității vieții acestuia și creșterea resurselor necesare continuării reproducției lărgite in ritm susținut, întăririi independentei e-1

Aniversarea Zilei Republicii este intimpinată de oamenii muncii din industria județului Dolj cu noi și semnificative succese in întrecerea socialistă. Astfel, la întreprinderea „Electroputere" — cea mai mare unitate industrială din județ — s-a asimilat in fabricație, in premieră, cea dinții stație de comandă și reglare pentru instalațiile de foraj F 200-DEC destinată exportului. Este prima stație alimentată de la o microcentrală proprie — constituită din trei grupuri electrogene de cite 1 600 kVA fiecare — fabricată in țara noastră, puțind astfel funcționa in orice zonă geografică unde nu există rețea electrică. Noul produs — ce se caracterizează prin performanțe tehnico-func- ționale superioare, competitive . pe plan mondial — este prevăzut cu echipament electric și blocuri electronice specializate pentru sincro

nizarea și cuplarea generatoarelor sincrone in paralel, cu instalație de climatizare, care menține in interiorul incintei termoizOlante în care este amplasat echipamentul electric o temperatură constantă de 25 grade Celsius, în condițiile în care temperatura mediului ambiant poate, oscila intre plus sau minus 45 grade Celsius. Concepută și realizată de către specialiștii și muncitorii de la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru motoare, transformatoare și aparataj electric Craiova și secția de echipamente complexe a întreprinderii ..Electroputere", stația de comandă și reglare asigură o fiabilitate sporită in funcționare, contribuind la reducerea simțitoare a consumului de combustibil prin utilizarea numai a grupurilor electrogene necesare fluxului tehnologic. (Nicolae Băbălău).
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admisibile serie de contra- Nicolae Ceaușescu nivelul optim al in dependentă evoluția venitu- a fondului de ra-

Ioan ERHAN
(Continuare in pag. a lll-a)-DIN

La Bistrița,
Un cimp de ciulini era, in urmă 

cu 20 de ani, pe locurile acestea. 
Intre cei care știu, cine stă insă 
să-și mai aducă aminte 2 Pentru 
cei care, prin intermediul acestei 
fotografii, fac pentru prima oară 
cunoștință cu platforma industrială 
a municipiului Bistrița amănuntul 
acesta istoric ar putea să pară 
aproape de necrezut. Și totuși, mai 
mult decit altele, imaginea aceasta 
ilustrează impetuoasa ascensiune 
din anii socialismului, și mai cu 
seamă din anii care au urmat celui 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
a județului Bistrița-Năsăud — ca 
și a tuturor celorlalte județe ale 
țării — ca urmare a politicii de re-

ZEGUJANI : Cărbune maiUrmare a rezultatelor obținute în producție in perioada care a trecut din acest an. minerii de la ZegUjani se situează în fruntea întrecerii socialiste care se desfășoară între colectivele de muncă din bazinul carbonifer Mehedinți. Punind un accent deosebit pe folosirea cu indici superiori a mașinilor și instalațiilor din dotare, realizarea unui randament sporit pe fiecare schimb, reducerea perioadelor de revizii și reparații planificate și scurtarea

mult pentru termocentraletermenelor de punere în funcțiune a unor noi abataje, minerii de aici au obținut lună de lună însemnate sporuri' de producție peste plan. Pînă la această dată, producția Suplimentară de cărbune realizată a ajuns la 95 000 tone. In prezent, minerii de la Zegujani extrag din subteran cu 400—500 tone cărbune mai mult față de sarcina zilnică, hotăriți să ridice pînă la finele a- nului sporul de producție la 100 000 tone cărbune. (Virgiliu Tătarii).
SĂLAJ : Producție fizică peste prevederiO serie de unități economice din județul Sălaj și-au realizat și depășit sarcinile de plan aferente perioadei la producția fizică. De la începutul anului și pînă in prezent au fost livrate peste prevederi economiei naționale aproape 10 000 tone cărbune energetic, 30 MWh .energie 'electrică,1 60(P‘torte'‘vată minetealfc.'l 4 082 ione oțel brut. 28 000 tricotaje. 200 000 blocuri ceramice, în-
IERNUT : Energet

semnate cantități de armături Industriale din fontă și oțel. Cu cele mai bune rezultate se înscriu întreprinderea minieră Sălaj-Sărmă- sag. întreprinderea electrocentrale, întreprinderea de armături industriale, întreprinderea de produse ceramice și Integrata de in din Zalău, întreprinderea de materiale (izolatoare din Șimleu Silvaniei, îri- | treprinderea de tricotaje Cehu Silvaniei. (Eugen Teglaș).j rwirV.
icienii — la datorie IDe curînd, la Centrala termoelectrică Iernut — una din marile citadele ale energeticii românești — a avut loc jubileul marcării a 25 de ani de la intrarea în funcțiune a primului grup energetic. Dezvoltată eșalonat, și cu precădere in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, centrala din Cîmpia Transilvaniei și-a adus și iși aduce o contribuție de seamă la asigurarea energiei necesare economiei naționale. Dotată cu instalații de mare complexitate tehnică, a căror exploatare este asigurată de oameni cu înaltă competență profesională, această centrală (din cadrul întreprinderii electrocentrale Mureș) a pulsat, în perioada care a trecut din acest an, in

magistralele energetice ale tării; în plus față de sarcinile de plan, peste 214 milioane kWh energie electrică. Aceasta ridică la peste 7,2 miliarde kWh cantitatea de energie electrică pulsată suplimentar in sistemul energetic național în cei 25 de ani de activitate neîntreruptă. Este de remarcat că acest succes, pe care energeticienii din Iernut îl dedică aniversării Zilei Republicii, a fost realizat in condițiile creșterii continue a gradului de utilizare a capacităților de producție, diminuării consumurilor specifice și scurtării, an de an, a termenelor de realizare a reparațiilor și a reviziilor tehnice. (Gheorghe Giurgiu).
DÎMBOVIȚA : Mașini și utilaje cu performanțe superioareîn unitățile industriale ale județului Dîmbovița se desfășoară acțiuni stăruitoare consacrate promovării progresului tehnic — calea cea mai importantă pentru creșterea producției, a nivelului tehnic și calitativ al produselor, a eficienței întregii activități. Astfel, în perioada care a trecut din acest cincinal au fost concepute, proiectate și introduse in fabricație 330 mașini, utilaje și instalații. 60 noi materiale, precum și alte produse noi, cu performanțe superioare, solici

tate de economia națională și la export. Sînt de remarcat, totodată, aplicarea a 250 tehnologii noi, modernizarea unui mare număr de linii tehnologice, utilaje și instalații. Pe această bază s-au obținut, între altele, un spor de producție în valoare de 1,5 miliarde lei, reducerea importului, creșterea exportului cu 355 milioane lei și economisirea unor importante cantități de metal, energie electrică și combustibil. (Gheorghe Manea),

Orașe 
tinere

Sa ne imaginăm — și de ce 
n-am face-o intr-un timp in 
care electronica înaintează cu 
pași de uriași — că am aștepta 
de la ecranul din fata noastră 
răspunsul la o întrebare astfel 
formulată : mai există în fără 
locuri unde „nu se întimplă 
nimic" 1 Răspunsul, fără îndo
ială și fără să întîrzie, va fi 
categoric și evident negativ. E 
și de așteptat, chiar dacă punc
tul nostru de plecare este lite
ratura, sensibilă ca de obicei la 
tot ce ține de om și de socie
tate. Despre asemenea locuri 
din trecut s-a scris cu amără
ciune, cu minie, precum și cu 
fireasca și tainica aspirație spre 
altceva, spre mai bine și nou.

Gindul generos și drept al în
floririi tuturor plaiurilor țării, 
pe bază de investiții judicios 
și drept repartizate. întemeiat 
pe încrederea în perspectivele 
majore ale viitorului întregii 
patrii, a dus la transformarea 
majorității locurilor unde „nu 
se intimpla nimic". Sub impul
sul marilor noastre programe, 
oamenii acestor locuri au deve
nit in chip firesc constructori și 
făuritori ai unei vieți superior 
alcătuite, dornici să contribuie 
și spiritual la cununa de lumi
nă a țării, determinind din acu
mulările cantitative o calitate 
nouă, pe care o deslușim în 
fiecare alcătuire a marilor pri
veliști românești de azi.

Nu se poate viețui neînsem
nat și meschin acolo unde exis
tă potențial economic, locuri de 
muncă și de afirmare a perso
nalității umane, acolo unde iau 
avînt invățămintul și cultura, 
constatare ce ni s-a impus și in 
treji., dintre orașele tinere din 
cîmpia de vest a patriei, '"din 
j udețMl.fr imiș.^Evolpția ; l surțpune 
in valoare un proces declanșat 
din sine însuși, ca un dezgheț, 
atunci cind ii sosește timpul. Și 
Deta, și Jimbolia fuseseră favo
rizate, intr-un anume fel, în 
dezghețul respectiv, fiecare cu- 
primind in trupul lor de comu
ne rurale întreprinderi indus
triale, in prima localitate, de 
panel și furnir, în cea de-a 
doua, renumita fabrică de că
rămizi și țigle — cunoscute și 
larg cunoscute pe tot teritoriul 
țării. In clpip paradoxal, exis
tența lor a influențat destul de 
puțin, pînă in anii noștri, co
lectivitatea și localitățile res
pective, sensul lor economic 
nedepășind o sferă de interese 
restrinse la o familie, la cîțiva 
reprezentanți ai autorităților. 
Structura socială și edilitară, 
calitatea vieții și a relațiilor 
dintre oameni rămîneau predo
minant rurale, periferice.

Scriind despre Deta în 1919, 
Camil Petrescu fixa o imagine 
rămasă mult timp neschimbată. 
Iată-i descrierea : „case mici cu 
obloane, prăvălii tot așa mici 
și vitrine moarte", precum și o 
uliță principală „ca o șiră de 
spinare" străbătută de „pro
funde făgașe de noroi uscat". 
A curs vreme destulă pînă ce, 
in zilele noastre, dintre casele

Mircea ȘERBANESCU 
(Continuare în pag. a IlI-a)ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE--------------

unde numele
partizare și dezvoltare armonioasă 
a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul patriei.

Imaginea aceasta stă mărturie 
unui drum, unui nou destin ; ea 
reflectă sintetic un șir de împliniri, 
de realizări fără precedent in „bio
grafia" acestui străvechi pămint ro
mânesc, intr-un cuvînt obiecti
vele — unele de interes republican 
— care alcătuiesc platforma indus
trială: întreprinderea de utilaj teh
nologic, Întreprinderea mecanică, 
Întreprinderea de produse electro
tehnice, Combinatul de prelucrare 
a lemnului, întreprinderea de sti
clărie pentru menaj, „Netex", Fi
latura de lină pieptănată. O sim-

se transformă
plă enumerare, la prima vedere : 
dar cită trudă, cite sacrificii, cită 
gîndire creatoare, cite bucurii adu
nă pentru cei care muncesc aici, 
pentru bistrițeni !

La tot ce s-a înfăptuit, la ma
rile repere economice ale urbei, 
termenii de comparație lipsesc.

Privind această platformă indus
trială, căreia i se adaugă cele de la 
Beclean și Năsăud, întreprinderile 
din Singeorz-Băi, Prundu-Birgău- 
lul, Lechința, Rodna. faptul că as
tăzi industria județului produce, in 
numai 23 de zile, ceea ce in urmă 
cu 20 de ani producea intr-un an 
intreg devine firesc.

în renume
Orașul Bistrița a întinerit ; i se 

spunea altădată „oraș al pensiona
rilor" și timpul părea să-și fi în
cetinit mersul aici, părea chiar 
să-și fi deviat sensul — curgea, 
mai degrabă și în mod paradoxal, 
spre trecut ; astăzi timpul se gră
bește. Bistriței i se pot atribui o 
mulțime de alte nume, toate cu 
bătaie lungă înspre viitor. Marca 
fiecăreia. dintre întreprinderile 
enumerate este astăzi, practic, un 
al doilea nume, un renume al ora
șului. Dar, întîi de toate, renumele 
oamenilor — cea mai de preț îm
plinire.

Eelia MUNTEANU
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CONCLUZII DIN ACTIVITATEA ACESTUI AN IN AGRICULTURĂ

In legumicultura își spun cuvîntul 
și tehnologiile superioare, și buna organizareîmpreună cu specialiștii trustului horticol am organizat o dezbatere Care are scopul de a pune în evidență experiența pozitivă a unităților fruntașe din legumicultura județului Ialomița, dar și cauzele care au generat nerealizarea unor mari cantități de legume sau valorificarea ineficientă a produselor. Participan- ții la dezbateri au fost unanimi in a aprecia faptul că chiar și acolo unde rezultatele obținute au fost bune și foarte bune sînt încă importante rezerve pentru creșterea în continuare a recoltelor. în acest sens ei s-au referit la condițiile din unitățile și fermele in care lucrează, evidențiind faptul că printr-o riguroasă organizare a muncii, prin măsuri luate cu profesionalitate și in condițiile cunoașterii în amănunt a specificului și tradițiilor din fiecare bazin legumicol se va putea ajunge la producțiile mari prevăzute a se realiza în noul an agricol. Totul depinde de întărire^ ordinii și disciplinei in muncă, de aplicarea și urmărirea tehnologiilor pe tot parcursul anului agricol. Ce concluzii practice se desprind din activitatea desfășurată in 1S88 de legumicultorii ialomi- țeni ?— Prima și cea mai îmbucurătoare — ne spune tovarășul Alexandru Moldovan, directorul Trustului horticol județean Ialomița — este că, chiar in condiții climatice nefavorabile, multe din unitățile legumicole au obținut în acest an rezultate bune. Atît în ce privește producția totală de legume, cit și livrările la fondul de stat, sarcinile de plan au fost realizate in proporție de 102 la sută. Comparativ cu anul 1987, s-au produs cu 52 380 tone de legume mai mult, iar livrările la fondul de stat au fost cu 101 400 tone mai mari. Aceste sporuri de producții s-au realizat in totalitate pe seama creșterii randamentelor, pe ansamblul județului inregistrîndu-se o producție medie la hectar de 38 387 kg ; un număr de cinci unități specializate în producția de legume realizind producții la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. Este vorba, in primul rind, de întreprinderea agricolă de stat Bărăganu, precum și de cooperativele agricole din Brazii, Cocora, Miloșești și Maia. Adevărul este că în 1988 puteam realiza mai mult dacă la toate culturile înființate prin răsad se aplicau tehnologiile de lucru specifice producției de legume timpurii. Pe lingă faptul că aceasta ar fi atras după sine valorificarea produselor la un preț mai mare, dar ar fi asigurat prelungirea perioadei de vegetație a culturilor, ceea ce permitea ca la unele culturi să obținem o producție suplimentară de 10 000—15 009 kg la hectar. Rezerve mari de creștere

Puternică implicare 
a cercetării științifice

(Urmare din pag. I) 

a producției sînt și pe seama culturilor succesive, cărora în multe locuri nu li se acordă încă atenția cuvenită. Toate aceste neajunsuri au făcut obiectul unor exigente analize pe baza cărora au fost adoptate măsurile ce se impun pentru viitoarea producție legumicolă. Este pozitiv faptul că la această dată pe întreaga suprafață s-a executat arătura de bază. în multe locuri s-a efectuat și fertilizarea cu ingrășăminte organice. Unele modificări ne propunem și in ce privește stabilirea structurii culturilor in cadrul unităților producătoare, în sensul ca aceasta să țină mai mult seama de posibilitățile de asigurare a forței de muncă, factorul cel mai deficitar în legumicultura noastră. Acționăm de pe acum, împreună cu unitățile noastre beneficiare, pentru a preintîmplna neajunsurile foarte serioase care au avut loc și in
Din experiența 

județului Ialomițatoamna aceasta în ce privește preluarea producției. Și ci nd spun acest lucru mă refer la situațiile din lunile septembrie-octombrie, cind ne-am confruntat cu foarte multe dereglări ale graficelor de preluare. în pofida unor greutăți serioase legate mai ales de asigurarea forței de muncă, vom continua să adincim procesul de concentrare și specializare a producției de legume. Și aceasta intrucit prin concentrarea producției de legume se asigură o mai bună urmărire a activității ; se poate trece chiar la specializarea unor secții S.M.A. pentru legumicultura, iar preluarea legumelor se poate face operativ prin folosirea ia capacitate a mijloacelor de transport.La această dată legumicultorii ia- lomițeni se află în plină activitate pentru pregătirea viitoarei producții. Răsadurile Se realizează în fermele de legume și în unitățile mari producătoare, întreaga activitate fiind urmărită îndeaproape de specialiștii din cadrul trustului horticol. Pentru cea mai mare parte a răsadului, principala sursă de căldură va fi biocombustibilul. întrucit toate aceste lucrări se află iii faza pregătirilor, în cele ce urmează supunem atenției cîteva din metodele înaintate care au asigurat și în acest an obținerea unor randamente înalte.Una din aceste metode se referă la experimentarea sistemului de plantare prin brazdă, fapt ce a permis adoptarea udărilor prin inun- 

buie să asigure etapa 1991—1995 cu soluții moderne, originale, eficiente. Aceste soluții se referă in principal la realizarea unor noi clase de catalizatori mai activi și cu un conținut mai redus de metale speciale, extinderea proceselor de electrosin- teză organică, dezvoltarea tehnologiilor de separare pe membrane, introducerea unor utilaje de performanță, extinderea amestecării statice. dezvoltarea biotehnologiilor. valorificarea mal concretă a blomase- lor, afirmarea oleochimiei ca sursă de materii prime naturale pentru chimizare, realizarea de noi materiale cu proprietăți speciale in domeniul polimerilor. elastomerilor, utilizarea in tehnologii a surselor de energie realizate de fizica modernă.în toate aceste domenii orizontul este larg deschis și consider că acum este deosebit de importantă concentrarea eforturilor pentru stabilirea celor mai eficiente soluții, chiar dacă aceasta presupune mai multă îndrăzneală, mai multe dificultăți și divergențe de păreri și mai mult spirit ofensiv contra inerției care acționează în sens invors. 

dare, sistem practicat cu rezultate foarte bune la fermele legumicole aleI. A.S. Bărăganu. „In acest fel răsadul se prinde in procent de peste 95 la sută — ne spune tehnicianul Gheorghe Donțu, șeful fermei nr.II. Acolo unde s-a fertilizat cu mraniță, aplicîndu-se cite 50—60 tone la hectar, efectul s-a concretizat in producție, care a fost cp 20—25 la sută mai mare decit cea planificată. în toamnă, după curățirea solelor de resturi vegetale, s-a efectuat fertilizarea cu îngrășăminte fosfatice, apoi s-a efectuat arătura de bază la 31—35 cm cu scormonitor. în continuare, adică înainte de pregătirea patului germinativ, urmează să administrăm anumite cantități de mraniță. Prima lucrare o realizăm cu discul în agregat' cu lamă nivelatoare, a doua cu combinatorul, cînd de fapt se face și erbicidarea. Apoi trecem la modelarea solelor, cind, practic, se și deschid rigolele pentru plantat și irigat prin brazdă. Esențialul constă deci în modul de pregătire a terenului, mai exact în nivelarea și modelarea acestuia, în evitarea cu orice preț a tasârilor, care in legumicultura sînt extrem de păgubitoare. în ce ne privește, sîntem pregătiți să realizăm și in noul an agricol producții cel puțin la nivelul celor stabilite prin plan. Aș vrea Insă să supun atenției faptul că de cițiva ani cultura de castraveți se mănează și nu s-a găsit încă tratamentul cel mai bun. Adevărul este că nu stăpînim nici tehnologia la vinete și conooidă. culturi ale căror producții depind încă foarte mult de condițiile climatice. Cercetarea are în acest sens multe datorii neonorate față de noi, producătorii".„Cu cele 1 039 hectare, din care 890 hectare cultivate cu legume — ne spune Nicolae Diculescu, ingine- rul-șef al întreprinderii pentru producerea legumelor Urziceni — unitatea noastră se numără printre cei mai mari producători din județul Ialomița; Adăugind la sarcinile pe care le avem de realizat pe aceea de a contribui la aprovizionarea Capitalei cu legume pentru consum, aveți imaginea muncii pe care o desfășurăm, muncă materializată in acest an in livrarea la fondul de stat a celor 19 500 tone de legume planificate. Spre deosebire de anul trecut, avem pregătite 220 hectare pe care vom planta varză timpurie sau vom semăna culturile din prima urgență. Acestea au fost discuite și nivelate, curățate de resturi vegetale. De ce încep cu ce facem acum pentru producția anului viitor ? Deoarece in anii trecuți acționam de la o zi la alta fără să urmărim persp-'ctiva. Pot spune că in prezent toate instalațiile necesare irigării au fost verificate, aripile deploaie și motopompele fiind deia trimise la secțiile care se ocupă de punerea lor la P.unct. De asemenea., sdta și soTlriilefi^trtf' 'producerea răsadurilor sînt pregătite, instalațiile verificate și' controlate în condiții di fundți^lMPe "tflît pentWPASi-* 2 * * 5l gurarea căldurii, cit și pentru irigare. Ceea ce ne preocupă acum foarte mult este de a asigura toate condițiile spre a înlătura in anul viitor decalatele mari do randamente dintre fe-mele legumico'e".direcție in care s-au obținut rezultate pozitive in unitățile specializate în cercetarea problemelor tehnologice, prin introducerea de catalizatori mai activi, schimbarea bazei anumitor materii prime, simplificarea unor faze intermediare, realizarea unor sortimente cu valori mai ridicate, reducerea consumurilor'energetice și de materii prime, recuperarea unor subproduse și altele.2. Cel de-al treilea Congres Național de Chimie desfășurat in a- ceastă toamnă sub înaltul patronaj al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, care a dezbătut intr-un climat de înaltă exigență probleme de importanță majorăale dezvoltării în continuare a industriei chimice și petrochimice, ne-a relevat cu șl mai multă claritate direcțiile principale de acțiune în domeniul nostru de activitate. Iată de ce, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, pentru 1989 și an’i următori ne vom concentra atenția spre abordarea curajoasă a problematicii din prognoză, care tre

1. Unitatea noastră de cercetare șl proiectare, subordonată Centralei industriale de produse refractare Brașov, are sarcina să rezolve cu ope-' rativitate unele probleme complexe pe care le ridică dezvoltarea și diversificarea fabricației de produse refractare și abrazive, destinate in special metalurgiei, produse care să conducă la o înaltă eficiență a proceselor de elaborare a oțelurilor, materialelor neferoase, sticlei etc.Un obiectiv prioritar al activității noastre în acest cincinal îl constituie căutarea celor mai indicate materiale refractare pentru a realiza una din sarcinile deosebit de importante ale metalurgiei : îmbunătățirea indicelui de scoatere a metalului de la 78—79 la sută in prezent la 82 la sută la sfirșitul actualului cincinal și reducerea, pe această cale, a consumului specific de metal. Rezultatele obținute la Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii, unde s-au aplicat unele din realizările științifice ale centrului nostru, cum ar fi folosirea unor prafuri de turnare, unguente brichetate, plăci de acoperire și plăci de maselotaj vidate, ne dau speranța îndeplinirii acestui important obiectiv. Iată de ce ne-am propus să generalizăm in următorii cițiva ani aceste rezultate și în restul combinatelor siderurgice : Hunedoara, Galați, Tîrgoviște. O altă sarcină de maximă importanță a centrului constă în căutarea unor soluții menite să conducă la reducerea consumurilor energetice. în acest sens, ne-am îndreptat eforturile spre găsirea unor noi tipuri de lianți care nu necesită temperaturi înalte de ardere și folosirea de materii prime neconvenționale care înlătură o fază de ardere, ceea ce poate conduce la reducerea pină la 50 la sută a consumului specific la anumite tipuri de produse refractare. în același context se înscriu șl cercetările în vederea extinderii utilizării materialelor refractare refolosibile. cît și înlocuirea produselor refractare fasonate cu produse refractare nefasonate care nu necesită o fază de ardere etc. O altă temă de cercetare cu caracter prioritar este de ordin calitativ șl constă în utilizarea lianților sintetici care și-au dovedit

Deosebit da important ni se pare faptul cu marea majoritate a legumicultorilor ialomițeni, inclusiv cei care au obținut rezultate bune, pornesc in noul an agricol cu convingerea că sta in puterea lor să realizeze recolte și mai mari, atît prin aplicarea mai bună a noilor tehnologii, cit și prin înlăturarea unor neajunsuri de ordin organizatoric mai aies.în sere, in celelalte spații protejate, activitatea in legumicultura județului Ialomița se află in plină desfășurare. Se muncește intens la pregătirea răsadnițelor, la amenajarea spațiilor pentru realizarea acestora, lacuri unde încep să se transporte de acum mari cantități de bălegar nefermentat. Semne sigure că noul an în agricultura ialomițeană a început.
Mifcai VIȘO3U 
corespondentul „Scînteii" 

în primăvara acestui an, la una din ședințele Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se acționeze cu toată răspunderea pentru îmbunătățirea activității de recuperare, recondiționare și refolo- sire a pieselor și subansamblelor, astfel ca pc această cale să se asigure 60—70 la sută din necesarul de piese și subansamble - de schimb. Sarcină mobilizatoare, dar pe deplin întemeiată, avînd în vedere atît experiența acumulată în acest domeniu intr-o serie de întreprinderi și ramuri, cit și efectele preconizate prin aplicarea Programului pentru intensificarea activității de recondiționare a pieselor de schimb și subansamblelor, adoptat anterior de conducerea partidului. Și se cuvine subliniat că programul amintit cuprinde măsuri de esență, care, înfăptuite întocmai, pas cu pas, strărui- tor. sînt de natură să determine o nouă concepție calitativ superioară, nu numai în privința întreținerii șl repară- ' rii capacităților de producție, ci și în legătură cu modul în care trebuie gîndite construcția tehnică și tehnologiile de fabricație ale unui nou produs.Pentru a crea o imagine cit mai exactă asupra importanței acestui program este suficient să arătăm că intr-o primă etapa urmează ca, la nivelul unui an, să fie asigurate pe seama recondiționării 60,4 la sută d;n necesitățile de piese de schimb, eco- nomisindu-se peste o jumătate de milion de tone de metal.Cum este înfăptuit acest program ? Se poate afirma cu toată certitudinea că anul 1988 a marcat un important progres în domeniul respectiv : în numai nouă luni s-a recondiționat un volum de piese superior celui din întreg anul anterior, estimindu-se că pe anul in curs creșterea va fi de 32.6 Ia sută, pe ansamblu saltul fiind de ordinul miliardelor de lei. Firește, în fruntea acestei activități se situează unitățile Ministerului Agriculturii și Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, unde există de acum o adevărată tradiție, o bună experiență, de La care de altfel s-a pornit în elaborarea programului amintit. Se cuvin însă remarcate saltul deosebit înregistrat de unitățile Ministerului Energiei Electrice, care, în acest an, au recondiționat de peste două ori mai multe piese decit în 1987, precum și creșterile semnificative — de 25—28 la sută — asigurate în unitățile de profil ale Ministerului Minelor, Ministerului Petrolului, Ministerului Industriei Metalurgice și Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice. Sînt realizări care, deși nu se situează, deocamdată. la nivelul prevederilor programului, care a stabilit sarcini și mai mobilizatoare, exprimă totuși 

•1

:9.

La întreprinderea de strunguri din Tîrgoviște a început fabricația de serie a unor noi tipuri de mașini și agregate speciale pentru prelucrări prin așchiere, printre care strungul SAPS automat pentru prelucrat repere din sirmă, cu o precizie de lucru de 5 microni, destinat industriei de mecanică fină și orologerie, precum și strungul paralel semigreu SPS-1 250. Noul sistem de acționare in curent continuu al strungului semigreu permite realizarea unor regimuri optime de lucru, prin trecerea în turații și avansuri, nu in trepte ca la strungurile clasice acționate de surse de curent alternativ, ci continuu, productivitatea și calitatea lucrărilor executate sporind în acest, fel in mod substanțial. De remarcat că atit noile utilaje menționate, cit și altele sint concepute pentru a fi integrate in linii automate de fabricație.In imagine : in secția montaj strunguri automate se finalizează un nou lot de utilaje cu performanțe ridicate. (Eugen Dichiseanu).

un curs accentuat pozitiv, întrecînd chiar așteptările, mai prudente, ale unor specialiști din acest domeniu.Care este explicația acestor realizări bune și cum trebuie interpretat fenomenul, având în vedere exigențele și mai mari ce se pun pentru perioada care urmează ? în primul rind, se poate afirma că mai presus de orice și-a dovedit valabilitatea dictonul : „.Nevoia este cel mai bun învățător !“. Confruntate cu dificultăți in aprovizionarea cu piese noi, precum și din considerente de eficiență economică, de care, in condițiile exercitării autogestiunii, fiecare colectiv trebuie să țină tot mai mult seamă, s-a ajuns in tot mai multe locuri la concluzia înțeleaptă că importanta „rezervă" care o reprezintă piesele uzate trebuie tot mai mult pusă în valoare cu forțe proprii, cu specialiștii existenți, cu utilaje și tehnologii, procurate sau concepute pe loc. Cei care au mers
RESURSE MARI IN DOMENIUL 

REUTILIZĂRII PIESELOR DE SCHIMB
RECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA
REFOLOSIREA

de mai mult timp pe acest drum s-au convins pe deplin de avantaje și, pe baza experienței, au adoptat și formule superioare de organizare tehnică și tehnologică — de Ia ateliere, secții și chiar fabrici specializate în recondiționări la strategii unitare pină la nivelul centralei sau ramurii, cum este cazul agriculturii sau transporturilor și telecomunicațiilor.Firește, un important rol dinamizator al unor asemenea inițiative și experiențe l-au avut măsurile stabilite în programul amintit, cum. ar fi, bunăoară, cea referitoare la stabilirea prin plan, pe baza normelor de consum, atît a cantităților maxime de piese noi pe care fiecare unitate economică are dreptul să le consume, cît și volumele de piese de schimb recondiționate ce urmează să se realizeze. După cum se cuvine relevat și faptul că factorii de resort din organele centrale de sinteză au dovedit mai multă receptivitate la observațiile și propunerile specialiștilor din producție — formulate și în dezbaterile organizate de ziarul „Scinteia" — cu privire la perfecționarea sistemului de indicatori specifici acestei activități. Ideea de 

la" care s-a pornit, șl care se pare că este din ce în ce mai bine înțeleasă, este că, inerent, chiar în condițiile unei organizări industriale, activitatea de dezmembrare, pregătire și recondiționare a pieselor de schimb se desfășoară cu o productivitate a muncii mai redusă decit în cazul fabricării de piese noi, deși eficiența de ansamblu — exprimata prin creșterea productivității muncii sociale — este incontestabil superioară.Desigur, amplificarea preocupărilor in acest domeniu reflectată în creșterea sensibilă a volumului re- condiționărilor este un fenomen pozitiv, care, se 1 cere însă examinat și analizat cu toată atenția pentru a fi canalizat în granițele unei dezvoltări eficiente, echilibrate, coordonate. Pentru că în unele sectoare există acumulată, așa cum aminteam. o anumită experiență, pe baza căreia se pot lua de pe acum o serie 

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

de măsuri care să evite apariția unor greutăți și neajunsuri, anumitor impreciziuni de organizare, de abordare tehnologică și economică cu care s-au confruntat alții pentru a ajunge spre formulele optime. O asemenea precizare este cu atît mai necesară cu cit, așa cum au demonstrat constatările organelor de specialitate, precum și investigațiile e- fectuate de reporterii „Scînteii", unele unități sau centrale manifestă tendința de a porni pe un drum propriu, apelînd doar sporadic la cîte o tehnologie larg cunoscută și aplicată. Nu ne propunem să nominalizăm aici asemenea situații. Important este însă să se țină seama de existența unor probleme care se pun în actuala etapă și atît întreprinderile, cît și factorii de resort ale acestora, organele de sinteză să caute soluționarea lor cit mai operativă, mai eficientă.O primă regulă pe care a impus-o practica este că recondiționările nu se pot face oriunde, oricum și de către oricine. Aceasta pentru că repararea unei piese nu reprezintă un scop în sine, ci are în vedere readucerea mașinii, utilajului și instalației din care face parte la parametri normali de funcționare. Or, o asemenea cerință este incompatibilă cu recondiționarea „după ochi", cu mijloace artizanale, potrivit falsului principiu : „Să țină piesa cit o ține, numai să pornim o dată capacitatea de producție ca să ne facem planul !“. Contrar unui asemenea mod de gindire. care poate avea efecte grave asupra siguranței in funcțio- [^îare.a unui, fond fix productiv, in unitățile Centralei industriale de reparații auto, bunăoară, se respectă C}1,strictețe principiul ca în activitatea de recondiționare să se aplice numai metode omologate, verifier ■ de către institute de cercetare și proiectare specializate.O altă cerință se referă la asigurarea unei eficiente economice corespunzătoare in activitatea de recondiționare. In această privință, un criteriu ar fi să nu se treacă la recondiționarea piesei dacă această operație costă mai mult decit o piesă nouă sau dacă raportul cheltuieli/ durabilitate este necorespunzător. Desigur, insă, uneori trebuie să se țină seama și de contextul mai larg al eficienței, legat de ciștigul de producție care s-ar putea realiza prin repararea mai rapidă a unei piese decit procurarea uneia noi, cu atît mai mult cind este vorba de’ import. După cum este neeconomic ca după dezmembrarea unui fond fix să se adune intr-o magazie stocuri mart de piese doar pe criteriul că sînt încă bune sau recondi- ționabile, chiar dacă nu există șanse reale pentru a fi utilizate efectiv în viitor. Este, de exemplu, cazul dezmembrării unor autovehicule din tipuri mai vechi, care nu mai sînt astăzi in circulație.Experiența multor unități a arătat că atît cerințele de calitate și fiabi

litate, cît și cele de eficiență economică pot fi asigurate dacă activitatea de dezmembrare și recondiționare se realizează in cadrul unor formații specializate, dotate pu instalații specifice, adecvate, cu o producție în flux, pe principii tehnologice și organizatorice moderne. Mai mult decit atit. în cadrul unor centrale sau ministere se pot înființa chiar unități sau subunități specializate in recondiționarea centralizată a anumitor tipuri de repere. Cu alte cuvinte, se impun o gindire unitară, o strategie bine definită, un control riguros asupra desfășurării acestei activități, care să ofere garanția calității și eficienței. Se înțelege deci că o asemenea concepție modernă exclude diletantismul, improvizația, puninri foarte serios problema răspunderii asupra deciziei privind recondiționarea cu forțe proprii sau în unități specializate a unei anumite categorii de piese.Mergînd din a- proape în aproape, se ajunge in mod firesc la necesitatea asigurării unui sistem de indicatori de plan stimulativi, pe deplin adaptați specificului acestei activități. Pentru că, dacă s-a ajuns la concluzia principial justa că unor asemenea activități trebuie să li se stabilească indicatori fizici de producție, norme de consum și de manoperă, nivel de cheltuieli și de productivitate, fond de retribuire, în aceeași măsură este necesar să sc coreleze toți acești indicatori cu producția-marfă a întreprinderii, cu celelalte sarcini de plan — domeniu în care nu s-a ajuns încă la o soluție, la o decizie corespunzătoare.Evident, pe măsură ce se cîștigă experiența necesară, pașii următori — care trebuie făcuți cit mai repede — se referă la extinderea nomenclatorului de piese supuse recondiționării și la perfecționarea tehnologiilor aplicate in vederea sporirii numărului de cicluri de reu- tilizare a pieselor de schimb, respec- tîndu-se, desigur riguros, regulile de omologare și control tehnic al calității. în această privință, deosebit de utile sînt cunoașterea soluțiilor tehnice avansate și generalizarea experiențelor bune — problemă in rezolvarea căreia se cer mai ferm implicate centralele și ministerele.Și, in fine, dar nu în ultimul rind. am putea spune chiar că pe prim plan ca importanță se situează a- provizionarea corespunzătoare, cu tot ce este necesar pentru recondi- ționarea pieselor de schimb. în a- cest sens, programul de intensificare a activității de recondiționare a pieselor de schimb stabilește pentru unitățile producătoare obligația de a fabrica și livra, conform sarcinilor de plan, toate cantitățile necesare de repere și piese de uz curent pentru asigurarea completă a consumului in activitatea de întreținere, reparații, recondiționări și refabricare.Or, realitatea este că în acest an aceste măsuri au prins prea puțin viață, unitățile care execută recon- diționări confruntîndu-se în continuare cu o serie de dificultăți generate de neasigurarea unor resurse tehni,corntaterjațe șl îndeosebi flux și electrozi de sudură- Iar numitorul comun al unor asemenea neajunsuri, jn aprovizionarea tehnico-ma- teriâîă îl'reprezintă mentalitatea unor coordonatori de balanță și a unor furnizori, potrivit căreia resursele pentru reparații și recondițio- nări trebuie trecute undeva in coada listet de livrări. Ceea ce este cît se poate de greșit în actualele condiții, în care această activitate este pusă în prim-planul atenției. Deci se impune o schimbare de optică. de mentalitate, care însă nu sc va produce de la sine, ci numai daci forurile de resort vor acționa stăruitor în acest sens, vor da cu fermitate îndrumările necesare furnizorilor, coordonatorilor de balanță.Desigur, sînt și alte probleme care trebuie să stea în continuare în a- tenția unităților vizate, a factorilor de resort. Important este ca toate să fie judicios analizate, luîndu-se măsuri pentru ca nici un obstacol să nu stea în calea mobilizării depline a colectivelor de oameni ai muncii in vederea îndeplinirii sarcinilor in domeniul recondiționării pieselor de schimb — cerință de mare actualitate pentru economie.
Cornells! CÂRLAN

Un obiectiv major: valorificarea 
rapidă a rezultatelor cercetăriisuperioritatea față de lianții ceramici, în sensul asigurării unor produse refractare de înaltă puritate. In ceea ce privește reducerea importurilor. am intensificat cercetările in domeniul utilizării unor materii prime indigene pentru fabricarea produselor refractare, utilizate la. inzi- direa oalelor de turnare, la elaborarea oțelurilor speciale șl metalelor neferoase, cit și la producerea unor sticle speciale. Deocamdată, aceste materiale se realizează doar in instalațiile de mică producție de la Brașov șl Alba Iulia, iar altele pe linii tehnologice în curs de finalizare la unitățile din Aleșd, Brașov și Pleașa. Ne-am propus ca împreună cu specialiștii centralei industriale șl ai unităților respective să trecem, în următorii doi ani, pe soluții definitive în sistem industrial.2. Una din prioritățile următorilor ani are ca obiectiv restringerea la minimum a materiilor prime și materialelor care se mai importă. Am încheiat recent inventarierea acestor produse, iar la ora actuală întreprindem un studiu privind demararea cercetărilor in domeniul asimilării lor. O altă sarcină constă în modernizarea produselor actuale conferindu-le acestora parametri tehnici și calitativi mai ridicați, care să conducă la creșterea indicelui de scoatere a metalului, la reducerea consumurilor materiale și energetice, la creșterea durabilității. Elaborarea de noi tehnologii și perfecționarea celor existente, in special pentru produse care sînt destinate unor sectoare de vîrf ca energia nucleară, este o altă prioritate care stă in atenția noastră. La fel se situează reducerea consumurilor energetice, unde ne vom concentra atenția în domeniul recuperării unor materiale și resurse energetice refolosibile. In acest scop, noi am proiectat in cadrul Fabricii do materiale refractare — Brăila un flux de valorificare superioară a materialelor refractare refolosibile, iar la Pleașa un flux do valorificare a deșeurilor din corpuri abrazive rezultate din întreaga țară. Proiecte importante sub aspectul eficienței economice avem in atenție și în cazul recuperării și valorificării resurselor energetice refolosibile.

Creșterea volumului, diversității și calității prestărilor de servicii pentru populație, a promptitudinii șl eficientei acestora reprezintă cerințe de prim ordin ale procesului de dezvoltare și modernizare a localităților urbane și rurale, o expresie elocventă a ridicării nivelului de trai, a calității vieții oamenilor. După cum subliniază secretarul general a’ narf- dului in Expunerea la marele forum al democrației noastre munci- torești-revoluționare, majorarea retribuțiilor intregului personal muncitor asigură realizarea unor hotărîri importante ale Congresului al XIII- lea și ale Conferinței Naționale ale partidului privind ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. Și, cum este firesc. sporirea veniturilor oamenilor muncii determină noi cerințe in sfera largă a serviciilor, implică un permanent efort do înnoire și c - versificare a ofertei din partea cooperației meșteșugărești, cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, a unităților specializate ale consiliilor populare.UN INDICE CONCLUDENT. Indiscutabil. ritmul înalt de industrializate. de dezvoltare economico-socială (în perioada 1968—1988 valoarea pro- ducției-marfă industriale a crescut de peste 22 de ori) a generat profunde mutații în munca și viața locuitorilor județului Sălaj, mutații ce se materializează și printr-o cerere crcs- cindă a populației la toate categoriile de servicii. Un indice concludent al ridicării nivelului de trai îl reprezintă mărirea, în proporții substanțiale, a volumului do servicii pe locuitor la nivelul județului : de ia 1 273 lei în anul 1981 la 3 059 lei în-acest an (cu diferențieri marcanta, care. în cazul munic'niu’u' Tn'ău. rrprez'-tă o creștere a valori1 T-v'ci’ior no Incurie- de In 4'97 'ei în 1939 la 6 069 lni în rcost a-'.O asem nea creștere rapidă a cererii și ofertei de servicii implică o și mai mare atenție asupra evoluției lor viitoare. în acest sens converg studiile întocmite de consiliul popular județean ; ele relevă noi tendințe 

ale solicitărilor populației față de servicii diversificate și prompte de care se (ine seama în dezvoltarea și amplasarea unităților prestatoare. Mai presus de orice, se au în vedere cerințele mai accentuate referitoare la reparații de aparate electronice și electrotehnice, prestări de servicii in construcții, reparații și transformări de obiecte de uz personal, casnic șl inventar gospodăresc, domenii în care se fac eforturi de corelare a ofertei cu nevoile populației.De altfel, prestările de servicii — parte integrantă a planului de dez
Rezultate meritorii, 

dar și unele neîmpliniri însemnări din județul Sălaj
voltare economico-socială în profil teritorial — se află permanent pe a- genda de lucru a consiliilor populare. Ele analizează lunar modul in care se înfăptuiesc programele adoptate. corelează acțiunile întreprinse de către unitățile proprii și cele a- parținînd cooperației meșteșugărești, cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, „Pentru a asigura o bună cuprindere și a satisface cerințele întregii populații — ne spune tovarășul loan Popa, prim- vicepreședinte al consiliului popular județean — întreprinderile și cooperativele prestatoare de servicii au zone de activitate distincte, ce includ și viitoarele orășele agroindustriale și localitățile din zonele respective. Repartizarea echilibrată a unităților prestatoare pe t-rltoriu și pe localități este de natură să asigure o gamă largă de servicii la în- dcmîna populației".„PRODUSELE DE ÎNTÎMPINA- RE“. Un test făcut în unități ale cooperației meșteșugărești asupra 

modalităților de a satisface cerințele cetățenilor a dus la cîteva constatări revelatoare : atunci cînd creatorii de modele și cei mai buni meseriași realizează produse noi, cu caracteristici funcționale îmbunătățite și design atrăgător, deci utile și aspectuoase. acestea sînt mult solicitate și. deopotrivă, influențează preferințele cumpărătorilor. Așadar, preocupările pentru diversificarea, ridicarea calității și promptitudinea asigurării serviciilor merg mină in mină. Se evidențiază, in această privință. cooperativa meșteșugărească

„Meseșul", unitate cu tradiție în realizarea de Confecții și tricotale. Președinta cooperativei, mg. Iulia Hanu, împreună cu colectivul de creație, a testat preferințele clienților. punîn- du-le la dispoziție nu numai reviste de modă, ci și confecții realizate după cele mai reușite modele. Preferințele cumpărătorilor au determinat conducerea unității să organizeze producția de „modele de întîmpina- re“, cu vînzare pe loc. Cele mai multe dintre acestea sint modele de sezon fabricate in serii mici sau foarte mici. Colectivul de creație realizează și confecții de probă după modele la cererea clienților. unele îmbinînd elemente moderne cu cele ale artei populare tradiționale. Produsele de fntîmninare oferă posibilitatea de a satisface cele mal diverse cerințe ale clienților grăbiți și. în mod firesc. exigeați față de calitatea produselor solicitate. Fă-ă a intra în a- mănunte, se poate aprecia că numeroasele modele de probă și produse de întîmpinare asigură un test permanent asupra preferințelor cetățe

nilor și. totodată, reprezintă un important mijloc de a cultiva gustul pentru util și frumos al tinerilor, al cetățenilor de orice virstă sau profesie.DE CE SÎNT DEZAVANTAJATE CARTIERELE NOI ? Este un fapt cert : multi dintre locuitorii noilor cartiere Dumbrava-Nord și Brădet din Zalău preferă serviciile oferite de unitățile situate în centrul municipiului. Pe de altă parte, valoarea serviciilor și. implicit, volumul încasărilor în multe unități prestatoare 

de servicii aflate la periferia municipiului sînt mult mai reduse decit la unitățile din centru. Să fie oare numai o preferință a cetățenilor ? — am întrebat. Nicidecum — ni s-a răspuns. în unele dintre noile cartiere de locuințe numărul unităților prestatoare de servicii este insuficient, iar calitatea prestațiilor nu este, totdeauna. la nivelul exigențelor. în cartierul Dumbrava-Nord. bunăoară, amenajarea spațiilor comerciale și de prestări servicii este întîrziată cu Unu. doi ani față de perioada în care noile blocuri de locuințe au fost date în folosință.Problema serviciilor deficitare îmbracă și alto aspecte. Ne referim la faptul că o serie de activități nu țin pasul cu evoluția cererilor ; servicii de reparații și întreținere la aparate electronice și electrotehnice, prestări servicii in construcții, reparații și întrețineri de locuințe. „Este adevărat — ne spune tovarășul Traian Ispas, președintele Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești — la a

ceste categorii de servicii s-a înregistrat în perioada 1985—1988 o creștere de 48—70 la sută, ritm superior față de celelalte categorii de servicii. Ritm. într-adevăr. remarcabil, dar incă insuficient in ceea ce privește reparațiile la obiecte do folosință îndelungată : frigidere, unele tipuri de televizoare etc. '.Desigur. în soluționarea acestor problerrie rolul decisiv îl au meseriașii. gradul lor de calificare și pol - calificare. Dar în ceea ce privește perfecționarea calificării meseriașilor există numeroase dificultăți. în unitățile meșteșugărești cu moi puțină experiență, din Zalău, Șlmleu Silvaniei. Jibou și Cehu Silvaniei, trimiterea unui meseriaș pentru a învăța în unităti cu același profil ,V t alte județe cu experiență în domeniul respectiv implică diverse aprobări de la foruri centrale sau ocol- rea acestora prin formula „trimis pentru procurări de materiale". De Ce nu ar fi valabilă aceeași „acoperire cu hirtii" în care formula să fie „trimis la specializare sau perfecționare" ?Promptitudinea și calitatea serviciilor implică, așa cum o demonstrează și experiența județului Sălaj, o mai bună organizare a aprovizionării cu materiale, și îndeosebi cu piese de schimb. înlăturarea unor bariere artificiale care îngreunează asigurarea acestora. Cooperativele meșteșugărești sînt dezavantaiate fată de meseriașii particulari, în sensul că, potrivit actualelor reglementări, acestea nu își pot procura piese de schimb direct din comerț. Din această cauză se. ivesc multe situații cînd reparații urgente la obiecte de folosință îndelungată nu pot fi făcute din cauza lipsei pieselor de schimb pentru televizoare, tuburi și electromotoare pentru aspiratoare, diferite piese auto și tinlchigerle auto, deși, repetăm, acestea există în magazine.în sfera largă a prestărilor de servicii către populație, progresele evidente, experiența acumulată în acest județ se constituie în puncte de plecare pentru rezultate superioare pe linia îmbunătățirilor calitative, executării la termen a comenzilor, întronării unui spirit de ordine și disciplină, de exigență și responsabilitate, de solicitudine față de cerințele cetățenilor. în toate unității* prestatoare de servicii.
C. BORDEIANU
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Domnului CHADLI BENDJEDID
Președintele Republicii Algeriene Democratice și PopulareALGERCu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Algeriene Democratice și Populare, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări.Sînt încredințat că raporturile de prietenie și colaborare statornicite între România și Algeria se vor adinei și extinde tot mai mult în viitor, in interesul popoarelor român șl algerian, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.Folosesc acest prilej pentru a vă adresa cele mai bune urări de sănătate ți fericire personală, de progres și prosperitate poporului algerian prieten.

• NICOLAE CEAUȘESCU
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Panoramic județean

Domnului general-maior JUVENAL HABYARIMANA
Președintele Republicii Ruandeze KIGALICu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte ai Republicii Ruandeze vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală,. de succes în . activitatea dumneavoastră, iar poporului ruandez prieten progres și prosperitate.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare existente Intre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Acumularea înaltă
(Urmare din pag. I)conomice și politice a națiunii noastre.Alocarea unei părți însemnate din venitul național pentru acumulare reprezintă in condițiile stării actuale a economiei mondiale o necesitate de maximă importanță pentru continuarea programelor de progres economico-social al țărilor în curs de dezvoltare și pentru ieșirea acestora din cercul vicios in care au intrat datorită poverii insuportabile a datoriilor externe și dobinzilor că- mătărești.Analizînd stadiul actual al dezvoltării societății românești, rezultatele obținute în dezvoltarea economico- socială, obiectivele noii etape de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, pină in anul 2 000. secretarul general al partidului subliniază in Expunere că este necesar ca și in continuare să se aloce circa 70 la sută din venitul național pentru consum și 30 la sută pentru fondul de dezvoltare. In deceniul actual, intreaga dezvoli-are e- conomico-socială a României se bazează exclusiv pe mobilizarea la maximum a resurselor materiale și . 1... . financiare interne.Rezultatele obținute in dezvoltarea țării confirmă Justețea opțiunii fundamentale a partidului nostru de alocare a unui procent ridicat din venitul național pentru dezvoltare. Tocmai ca rezultat al alocării unei părți importante din venitul național pentru dezvoltare, avuția națională acumulată a ajuns la 5 100 miliarde lei, iar fondurile fixe productive la circa 2 500 miliarde lei. Faptul că in acest cincinal, care se înfăptuiește în condiții complexe, a j î'il . fost posibîl^fețî :sfe- rtâ'Jdfbze irf pro-' i....•'■ns.’-.-sporție aprecfâfeilă veniturile populației constituie încă o ilustrare con- '' "cludentă polfticii partidului nostru de alocare a unei părți importante din venitul național pentru dezvoltare. In acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu face în Expunere remarca : „Dacă nu am fi realizat dezvoltarea de astăzi a țării, nu am putea asigura locuri și condiții de muncă pentru toți cetățenii patriei noastre, nu am putea asigura retribuția de astăzi și cele

lalte cheltuieli sociale, care reprezintă o pondere importantă in ridicarea nivelului dc viață al poporului".Opțiunea pentru o rată înaltă a acumulării este corelată cu ansamblul orientărilor privind realizarea unei reproducții lărgite de tip intensiv. Ansamblul orientărilor cuprinse in documentele Congresului al XIII- lea privind integrarea largă a factorilor intensivi in procesul dezvoltării economico-sociale în cincinalul actual asigură o creștere importantă a eficienței acumulării. In acest sens se are in vedere : îmbunătățirea structurii și eficienței utilizării fondului național de dezvoltare econo- mlco-socială ; orientarea programului de investiții cu prioritate spre dezvoltarea și modernizarea potențialului productiv ; creșterea vitezei de racordare a investițiilor la circuitul productiv ; ridicarea gradului de utilizare a capacităților de producție existente și a celor care vor fi puse in funcțiune în anii următori ; reducerea consumurilor specifice de materii prime, energie și combustibil și valorificarea superioară a acestora ; creșterea accelerată a productivității muncii ; diminuarea ponderii cheltuielilor materiale în produsul social ș.a. De aici decurge marea răspundere pe care o poartă colectivele de oameni ai muncii, în calitate de proprietari ai mijloacelor de producție încredințate de societate, pentru modul in care acționează în vederea folosirii intensive a tuturor factorilor de producție.Astăzi, cînd țara se înalță demnă, independentă și suverană, cînd pe întreg cuprinsul ei se ridică moderne cetăți ale industriei, orașe și sate înfloritoare, trăirri dlfr' plin sentimentul că ideile curajoasă și realiste ale secretarului general al partidului au deschis calea, tuturor izbânzilor noastre, înfăptuirea unor 'programe de anvergură la care altădată nici n-am fi cutezat să visăm, realizări ce asigură înaltele cote de progres ale societății socialiste multilateral dezvoltate. Din această realitate iși trag seva marea prețuire șl dragostea pe care le poartă partidului comunist întregul popor român.

• în sectoarele deexploatare Lapoș,Vermești și Rafira, din cadrul întreprinderii miniere Comă- nești, au fost date în funcțiune cinci noi a- bataje cu cărbune energetic de calitate superioară. Ca urmare. producția zilnică de cărbune a sporit în Valea Trotușului cu aproape 400 tone. Alte noi abataje se află în stadiul final de pregătire și vor fi date în exploatare pînă Ia finele anului. Pentru scurtareatimpului și extragerea unor cantități de cărbune sporite, minerii din sectorul La- poș-Sud au introdus în subteran combina de înaintare F-6-HK și mașini pneumatice de încărcat, ceea ce a dus la dublarea productivității muncii.• în orașele și centrele muncitorești ale județului au fost deschise 20 de noi unități de mică industrie și prestatoare de servicii ale cooperației meșteșugărești. Cu acestea, numărul unităților existente in județ a ajuns la 580. Folosind in mare măsură materii prime și materiale din resurse locale și recuperate, colectivele de muncă din aceste unități au realizat, de la începutul anului, o producție marfă industrială mai mare cu 100 milioane lei față de cea obținută în perioada corespunzătoare a a- nului trecut, livrînd in plus pe piața internă și la export însemnate cantități de tricotaje, confecții. Încălțăminte, mobilier din lemn. produse din mase plastice și altele.• De pe banda de montaj a întreprinderii de utilaj chimic Borzești au ieșit noi utilaje tehnologice de mare complexitate și înaltă tehnicitate, destinate diferitelor unități industriale din țară. Notăm intre a- cestea linia de deca- pare și fosfatare pen- mecanica Bațfeu, părțt Componente pentru noua linie de celofan de la „Vfsțofil" București șl schimbătorul de căldură, in greutate de 30 tone,

pentru Combinatul petrochimic Midia-Nă- vodari.
0 In noul ansamblu de locuințe „Ștefan cel Mare" din municipiul Bacău au fost date în folosință două dispensare moderne. Tot aici va fi construit și un spital cu 400 paturi cuplat cu policlinică. Noi unități pentru sănătatea publică vor fi date in curînd in folosință și în comunele Pirgărești și Parin- cea. La această dată, oamenii muncii din județul Bacău au la dispoziție 8 spitale, cu aproape 5 000 paturi. 13 dispensare cu policlinici, 155 dispensare sătești și de întreprinderi. La sănătatea locuitorilor județului veghează peste 1 100 medici si 3 300 cadre cu pregătire medie sanitară.
O în urma unor acțiuni organizate in întreprinderi, școli și instituții. Ia întreprinderea județeană de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile au fost colectate aproape 60 000 tone oțeluri, cu 6 000 tone mai mult decît prevedea planul pe această perioadă, și 20 000 tone fontă. Totodată, au fost livrate economiei naționale 2 400 tone materiale neferoase, 5 500 tone' hirtie, 4 000 tone cioburi de sticlă și alte materiale. Cele mai mari cantități au fost colectate de oamenii muncii din unitățile economice din Bacău și Tîrgu Ocna, precum și de cetățenii din comunele Dăr- mănești, Pirgărești, Sascut și Asău.
0 De la începutul anului și pînă acum, în unitățile economice din județul Bacău au fost înfăptuite peste 1 000 de măsuri de modernizare a proceselor de producție, care au contribuit la obținerea unui spor de producție-marfa industrială în valoare de 2.5 miliarde lei. în același timp, s-au înregistrat însemnate ecbnorrdi'la cheltuielile de producție. Cheltuielile țotale atl fost reduse cu 445 milioane lei, iar cele materiale cu 354 milioane lei.

© In comunele Dealu Morii, Răchi- toasa, Filipești, Mo- toșeni, precum și in viitoarele centre agroindustriale Podu Turcului, Sascut și Răcă- ciuni au fost construite și date în folosință specialiștilor de la sate noi blocuri de locuințe. La parterul acestora au fost amenajate spații comerciale și unități prestatoare de servicii pentru populație. Pină acum, în comunele județului au fost înălțate blocuri care însumează peste 1 100 de apartamente. Alte circa 100 apartamente se află in diferite stadii de construcție și vor fi date in folosință pină la sfîrși- tul anului.• La I.A.S. Sascut a intrat în funcțiune o mare instalație de preparare a biogazu- lui din dejecțiile provenite de la fermele, zootehnice. Biogazul obținut este folosit pentru centrala termică și in diferite unități, iar nămolul rezultat din fermentarea dejecțiilor este utilizat ca ingrășămînt pe terenurile agricole.• Celor 50 de specii și rase de păsări și 40 de specii de pești exotici aflate in viva- riul din cadrul Complexului muzeal Bacău li s-au adăugat un mare număr de specii autohtone — porumbei, fazani, păuni și altele.• Propunîndu-și să facă înconjurul lumii pe jos, Mihai Loață, în vîrstă de 60 de ani. s-a reîntors după 16 luni de zile la Bacău, în acest răstimp, el a străbătut 18 țări din America, Africa și Europa. In jurnalul său de călătorie sînt înscrise 186 de mari localități, iar dintre o- biectivele atinse nu au lipsit Anzii Cor- dilieri, jungla Amazonului, cascada Niagara, străvechile așezări ale aztecilor și incașilor. Cea mai mare. distanță care l-a despărțit. în a- ceastă perioadă, de casă depășește 21000 kilometri.
Gheorghe BALTA.

TELEORMAN : In circuitul 
productiv — cantități 
sporite de materiale 

refolosibileLa Întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Teleorman — aflată pe primul loc in întrecerea socialistă pe țară intre unitățile de profil — sarcinile de plan anuale au fost depășite pînă in prezent cu peste 8 milioane lei. După cum ne spunea directorul întreprinderii. Ion Răducu, au fost colectate și livrate suplimentar unităților prelucrătoare 4 810 tone oțel, 2 310 tone fontă, 204 tone aluminiu, 45 tone alamă, 43 tone bronz, 10 tone cupru și alte mate

riale refolosibile. O contribuție deosebită la obținerea acestor rezultate au adus-o oamenii muncii din unitățile economice, cetățenii, pionierii și elevii, membrii organizațiilor de masă și obștești, care au participat la acțiunile inițiate in acest scop. Este de remarcat și faptul că. o dată cu activitatea de recuperare a materialelor refolosibile din unitățile economice și gospodăriile populației, o atenție deosebită s-a acordat pregătirii și sortării acestora în scopul valorificării lor superioare. (Stan Ștefan).
BRAȘOV : Modernizări 

de mare eficiențăLa Întreprinderea de autocamioane din Brașov se desfășoară o amplă acțiune de modernizare a

cuptoarelor de topit metalul din turnătoria de oțel, în scopul sporirii randamentului și economicității lor. In urma modernizării cuptorului nr. 3 s-au creat condiții ca acesta să realizeze lunar pînă la 300 șarje, față de 190—200 înainte. iar consumul de energie electrică să fie redus cu peste 100 kWh pe tona de oțel lichid, în plus. în urma optimizării procesului de elaborare, s-a obținut o reducere apreciabilă a numărului și intensității șocurilor electrice, cu efecte pozitive asupra protejării transformatorilor și cablurilor de alimentare cu energie electrică. In același timp, a fost redus simțitor consumul de electrozi. In prezent se fac pregătiri pentru trecerea la modernizarea celorlalte cuptoare similare. (Nicolae Mocanu).

NĂVODARI : Sporește zestrea edilitară

t V
19,00 Telejurnal
19,25 Să trăim șl să muncim In spiritul 

normelor eticii și echității socia
liste ® A servi cu credință cau
za partidului și poporului — în
datorire fundamentală a tuturor 
cetățenilor

19,40 Tezele și orientările formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă șl acțiune re
voluționară © Industrializarea — 
opțiune fundamentală a dezvoltă

rii dinamice a economiei naționale 
(color)

20,00 Teatru TV (color). ..Punctul în 
care se îrttîlnesc paralelele41, de 
Sorin Petrescu. Premieră pe țară. 
Interpretează : Mariana Mihuț, 
Mircea Diaconu, Ileana Predescu, 
Iarlna Demian, Ion Siminie, 
Adrian Titinei, Vasile Muraru și 
copilul Matei Stoenescu. Regia ar
tistică : Domnița Munteanu

21,20 Un mare oraș al Caraibilor: Hai 
vana — reportaj (color)

Zestrea edilitară a orașului Năvodari, autentică citadelă a chimiei românești, s-a îmbogățit in acest an cu noi și moderne construcții, noile ansambluri de locuințe lmbinindu-se armonios cu arhitectura deosebită a marilor

complexe comerciale amenajate de curînd. Peste 260 de familii s-au mutat, pină în prezent, în casă nouă, urmînd ca pină la sfîrșitul a- niilui să fie date in folosință alte aproape 70 de apartamente. (Lucian Cristea).

Cum treci apa Ozanei, „cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul", privirea se oprește asupra unui oraș cu o înfățișare inconfundabilă, cu „gospodari toți unul și unul", cum ar zice hu- muleșteanul Nică a lui Ștefan a’Pcțrei, ce s-au rostuit in aceste noi vremuri așa cum niciodată n-au putut-o face. Tir- gu Neamț, acum oraș in plină și vertiginoasă ascensiune, a crescut, s-a împlinit și înfrumusețat in ritmuri și la dimensiuni nebănuite altădată. In numai cîțiva ani. așezarea străjuită de zidurile vechii Cetăți de la Neamț a cunoscut prefaceri structurale.Vatră de istorie și legendă, unde parcă reverberează glasurile vajnicilor plăieși, nemurită și prin, slova marelui povestitor. așezarea era odinioară, așa cum a mai rămas doar în denumire, un tîrg moldovenesc în care nu se întimpla nimic. Așa-zisa industrie cuprindea niște teascuri pentru fabricat ulei, o tăbăcărie, 8 fierării și două fabrici de săpun. Documentele de arhivă menționează, Intre ocupațiile de bază, cioplitul lemnului și țesutul sumanelor. Școlile — cum deslușim chiar din ..amintirile" marelui Ion Creangă —■ erau puține și rudimentare, iar copiii rămîneau. de cele mai multe ori, fără știință' de carte.— îmi amintesc că prin 1965 existau la Tîrgu Neamț doar o unitate meșteșugărească, o fabrică de cherestea sf o întreprindere de industrie locală. In privința locurilor de muncă — ni -.so dgstăinpie Dumitru Cojncaru. om la aproape 76 de ani. din Humulești: nți prea era de aleșj Cei mai mulți dintre noi eram nevoiți să plecăm, cu desaga la spinare. în căutare de lucru prin alte părți.Astăzi. Tîrgu Neamț este de nerecunoscut. Noua sa înfățișare atestă grija pentru frumos, pentru civilizație și bunăstare. ceea ce relevă, ca pretutindeni. preocuparea statornică a partidului și statului nostru

pentru dezvoltarea armonioasă și echilibrată a tuturor zonelor și localităților patriei.Vicepreședintele consiliului popular orășenesc. Constantin Dan, mărturisea că este foarte legat de aceste locuri. „Pentru că — ne mărturisește el — Tirgu Neamț are acum o istorie nouă, încărcată de iz- bînzi. Priviți orașul, cu cele peste 3 500 de apartamente in blocuri cu o arhitectură modernă. îmbinată inteligent cu elementele tradiționale, ce bucură deopotrivă inima și ochiul localnicilor și

diții a Festivalului național „Cîntarea României". Cultul tradiției, al monumentelor istorice și de artă este aici un dat permanent. tinerii și virstnicii ureînd spre zidurile glorioase ale legendarei cetăți, trecind pragul muzeelor memoriale „Ion Creangă", „Mlhail Sadoveanu" și „Veronica Micle". precum și al recentului muzeu al meșteșugurilor din zonă.Nici un miracol nti s-a petrecut la Tirgu Neamț. Pur și simplu in oameni s-a născut orgoliul de a duce mai departe, intr
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TÎRGU NEAMȚ

am reușit să obținem un spor de 13 milioane lei.La fabrica de mobilă, o altă nouă . ctitorie, media de virstă nu depă- ș >ște 23 de ani. Chiar cel ales în fruntea colectivului —Vasile Dron — era considerat, la cei 29 de ani ai săi, unul dintre cei mai tineri directori.„Din 1980 — ne spune el — cînd am produs primele garnituri de mobilă. și pină acum, am ajuns să dublăm producția. din care mai mult de 80 Ia sută este destinată exportului. Am făcut un lucru bun, spe- ciulizindu-ne pe sortimente de rășfnoase care, pe lingă faptul că au căutare pe piața externă, valorifică superior resursele lemnoase din zonă", în Unitatea forestieră de

la export, calitatea își spune cuvîntul

Vocația 
pe malul

noului
Ozanei

INFORMAȚII SPORTIVEBASCHET. 0 în ultima zi a campionatului balcanic de baschet feminin. desfășurat în orașul iugoslav Apatin, selecționata României a întrecut cu scorul de 102—86 (61—47) formația Albaniei, iar reprezentativa Iugoslaviei, cu 85—64 (45—22), echipa Bulgariei. In clasamentul final, pe primul loc s-a situat echipa Iugoslaviei (8 puncte), urmată de formațiile Bulgariei (7 puncte), României (6 puncte). Albaniei (5 puncte) și Greciei (4 puncte).HANDBAL. Duminică s-au disputat trei meciuri-retur contind pentru sferturile de finală ale „Cupei României" la handbal feminin. (Echipele subliniate s-au calificat in semifinale) : Confecția București — Terom Iași 22—25 ; Chimistul Rm. Vîicea — Textila I.A.S. Zalău 28—17 ; Știința Bacău — Mureșul Tg. Mureș 25—19. Pentru penultima fază a competiției s-a calificat, de asemenea, „Rulmentul" Brașov, care anterior a întrecut cu scorul de 21—20 formația Mecanică fină București.VOLEI. In cadrul turneului internațional feminin de volei de la Tongeren (Belgia), selecționata secundă a R. P. Chineze a întrecut cu scorul de 3—2 (15-8, 13—15, 13—15, 15—13, 15—11) reprezentativa S.U.A.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 decembrie (ora 20Ț — 30 
decembrie (ora 20). în țară : Vremea 
va fi relativ caldă, exceptînd regiu
nile din nord-estul și estul țării, unde 
se va răci treptat. Cerul va prezenta 
înnorări accentuate și, pe alocuri, vor 
cădea precipitații slabe sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare în primele 
zile. Apoi aceste precipitații se vor 
semnala și în sud-est. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări în a doua parte a intervalului 
în estul țării și zona de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 8 și plus 2 grade, izolat mai 
coborîte în ultima zi în depresiuni, iar 
cele maxime între 2 și 9 grade, excep
tînd nord-estul țării, unde se vor situa 
între zero și 4 grade. Pe alocuri, ceață, 
în București : Vremea va fi relativ 
caldă la început, apoi se va răci ușor. 
Cerul se va acoperi .treptat și vor că
dea precipitații sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între zero șl 2 gra
de. iar cele maxime între 4 și 6 grade, 
mal coborîte Ia sfîrșltul Intervalului, 
în jur de zero grade.

Despre calitatea înaltă a produselor fabricate de întreprinderea „Electromureș" din Tîrgu Mureș s-a mai scris și se va mai scrie. Conductorii electrici pentru autovehicule, cei pentru audiofrecvență sau pentru automatizări in electronică, echipamentele electrice auto și pentru mașinile de spălat, cordoanele telefonice, obiectele de uz casnic — sînt' doar o parte din produsele exportate de această unitate in numeroase țări din Europa și de pe alte continente. Spuneam că „sînt doar o parte", pentru că aici gradul de înnoire al producției — activitate la care „gînde?c“ și lucrează peste 309 de specialiști — este foarte rapid. Economista Ro- dica Poenaru, șefa compartimentului export’, ne spunea că, uneori, intervalul de la apariția unui produs la altul este mai scurt de o lună, iar alteori chiar de o săp- tămînă. Am aflat, bunăoară, că, alături de produsele „tradiționale", „Electromureș" a pus în timp record la dispoziția a numeroși parteneri de peste hotare noi tipuri de produse, cu performanțe ridicate și un design modern, că s-a extins și modernizat gama de conductori pentru telecomunicații și automatizări și. ceea ce este mai important, la „capitolul" produselor de mecanică fină, unitatea s-a înscris în premieră, la export, cu o serie de produse unicat. Este vorba de o gamă largă de piese pentru scule și dispozitive, care atestă gradul înalt de profesionalism al oamenilor muncii de la „Electromureș". Produsele unității se aliniază tot mai mult la nivelul tehnicii mondiale, colectivul de aici adaptîndu-șe rapid la exigențele beneficiarilor. O dovadă in acest sens o consti

tuie, între altele, faptul că, in prezent, unitatea și-a extins fabricația grupelor de conductori pentru computere și telecomunicații. Acestea sint — apreciază specialiștii de aici (și nu numai ei) — conductorii viitorului, de cea mai mare finețe tehnică ; singurii, în prezent, care întrunesc normele de calitate solicitate pa piața mondială pentru anul 1992. Este un mare succes pentru obținerea căruia specialiștii și lucrătorii de
La întreprinderea 
„Electromureș" 

din Tîrgu Mureș

aici au realizat, în nici 6 luni, prin autoutllare, o serie de utilaje speciale prin care s-au creat condițiile tehnologice necesare fabricării acestor cabluri.Este numai un exemplu. Și el explică. în bună măsură, succesele realizate de oamenii muncii de aici în realizarea indicatorilor de plan. Bunăoară, în ziua do 14 decembrie, colectivul de Ia „Electromureș" a raportat îndeplinirea planului anual la export. Aceasta a creat condiții ca pînă la finele anului să fie realizată în plus, față de sarcinile de plan, o producție de export în valoare de peste 15 milioane lei.Ponderea mare a producției pentru export, contractele tot mai numeroase, faptul că unitatea are, la această dată, încheiate contracte pentru intreaga producție a lunii ianuarie și a trimestrului I din anul 1989 au impus b serie de

teatre
© Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18; (sala Amfiteatru) : Con
trabasul — 18; (sala Atelier) : Auto
graf — 18
© Filarmonica ,,George Enfescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian Cristian Niculescu (Beethoven, 
Enescu, Schumann) — 18
© Opera Română (13 18 57) i Carmen 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vă
duva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Privind în jur cu ochi fără lumină 
— 18: (sala Grădina Icoanei, 11 95 44): 
A treia țeapă — 18
© Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară 
stau acasă (premieră) — 19
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 19
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Scaiul — 18
© Teatrul „Nottara*4 (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui îndrăgos
tit — 18: (sala Studio) : Acești Îngeri 
triști — 17,30
© Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Solness, constructorul — 18; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Medalionul 
de argint — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna-

celor care ne vizitează. Cit privește desprinderea așezării de vechea condiție de tirg. alimentarea cu apă, canalizarea, școlile noi, creșele și grădinițele, policlinica și spitalul, unitățile hoteliere „Casa arcașului" și „Plă- ieșul", reamenajarea stațiunii „Băile Oglinzi", gara și calea ferată spre Pașcani — sînt doar ci- teva argumente edificatoare".Alte argumente : 39 d» medici și 238 cadre medii sanitare se îngrijesc de sănătatea celor 21 000 de locuitori ai orașului. Pes- fte 250 de'icâBre-^rdăcttCet; - se ocupările fnstru'ftâa și educarea celor circa 5 000 ide eljțyi și țpteștplari. Viața spirituala și-a deschis orizonturi noi spre valoare și personalitate. E destul să spunem că la Tîrgu Neamț au loc manifestări cultural-educative tradiționale, de mare interes, cum sint „Sado- veniana". șezătorile de la Humulești, colocviile de poezie și altele, iar centrul de cultură și creație a obținut locul I la faza republicană a ultimei. e-

un ritm nou. vechile lor indeletniciri. vocația au- todepâșirii. Pentru că. iată, pe locul rudimentarei postăvării s-a ridicat in acești ani o modernă fabrică de volvatir ; cioplitul lemnului, cusăturile și alesăturile au devenit veritabile industrii profilate, in special, pe valorificarea superioară a resurselor locale. Cu ce eficiență 7— In urmă cu 16 ani — iși amintește inginerul Serafim Lungu — am fost numit director lâ întreprinderea de volvatir. Aveam — mai am și 'iacum — legittfsațfa>'-s tn*.1. Produceam la început 3 sortimente de volvatir și realizam ’60 de-milloane lei producție pe an. Am ajuns acum la o gamă foarte diversificată de fabricație — țesături decorative. tehnice, stofe, confecții — iar produc- ția-marfă a ajuns la sute de milioane lei. Cit despre munca oamenilor, rețineți un singur asp-'ct: de cînd ființează unitatea. noi am înregistrat întotdeauna depășiri. în acest an, pînă în prezent.

exploatare și transport Tirgu Neamț, directorul Constantin Halițchi ne convinge că aici se realizează, practic, cea mai înaltă productivitate a muncii din unitățile de profil ale țării. „Am îndeplinit planul anual înainte de termen — . ne spune el. Ne preocupăm acum de finalizarea pregătirilor in vederea realizării unui sector de exploatare la Caransebeș, sarcină primită din partea c-ntralei si pe care’ sintem hotărîți s-o rezolvăm bine și eficient".Orașul Tirgu Neamț își conturează personalitatea prin personalitatea locuitorilor. prin faptele lor de muncă și de conștiință. , Un adevăr validat șl de această comparație : față de 1965. in unitățile economice ale orașului se produce acum de 10 ori mai mult. Văzîndu-i pe oa- la locurile lot 'munca? lingă mașini și instalații, pe schele sau in laboratoare, nu poți să nu le admiri priceperea și îndemînarea. bucuria și temeinicia lucrului lor bine făcut, astfel încit ai sentimentul că tot ceea ce este nou la Tirgu Neamț — și totul e aproape nou — a fost profund și definitiv asimilat, devenind suportul moral și faptic al viitoarelor împliniri.
Ion TALPA

acțiuni organizatorice, menite să ridice calitatea produselor și în același timp să asigure cu strictețe respectarea termenelor de livrare.— Dacă nu ne-am preocupa continuu de organizarea mereu mai bună a activității noastre — ne spune inginerul loan Olteanu, directorul întreprinderii — nici nu am putea face față solicitărilor tot mâi numeroase de pe piața externă. Pentru a putea onora toate comenzile am organizat noi fluxuri tehnologice specializate, astfel încit am reușit să triplăm producția de cabluri pentru conexiuni electronice, conductori și alte produse.La cele spuse de directorul unității să adăugăm că, pentru a face față tuturor comenzilor de export, pe lingă buna organizare a muncii, specialiștii unității au proiectat și realizat, de curind, o serie de utilaje de mare productivitate. între care mașina de bandajat cablaje auto, cea de debitat și dezizolat conductori, o linie de galvanizare automată cu comandă pe casetă cu calculator și urmărire pe ecran, mașini de lițat conductori foarte flexibili. In total, în acest an au fost realizate pentru nevoile proprii peste 100 tinodimensiuni de utilaje dc mare tehnicitate.Numeroasele măsuri tehnico- organizatorice aplicate pînă acum, ca și altele în curs de aplicare dau garanția că bunul mers al producției de export din acest an va fi continuat, obținîndu-se noi succese pe linia realizării unor produse competitive și depășirii, pe această bază, a sarcinilor de plan din anul viitor și pe întregul cincinal.
Gheorghe GIURGIU

se“ (15 56 78, sala Savoy) : Mi se pare 
că mă-nsor — 18
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română'4 (13 13 00) : Dacă e marți, e 
spectacol — 18

cinema
• Republica în sărbătoare. O zi la 
București : PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
• Republică, măreață vatră. în fie
care zi mi-e dor de tine : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19
• Chirița in Iași: VICTORIA (16 28 79)

ORAȘE
(Urmare din pag. I)
mărunte de odinioară să se ridice 
blocuri de locuințe, cu patru nive
luri, balcoane și ferestre neoblo
nite, avide de lumină. La rindul 
lor, vitrinele au suferit modificări, 
fiind vii și îmbietoare, concepute 
la alte dimensiuni, pe măsura 
celor de la magazinul universal, de 
construcție nouă. în jur. cit vezi 
cu ochii, cimpie, din spațiul des
chis către toate zările reliefindu-se 
coșurile fabricii de panel și furnir, 
'modernizată și ea și dezvoltată la 
nivelul cerințelor de azi ale folo
sirii complexe a materiilor prime. 
Poeta din cenaclul „Camil Petres
cu" al actualului oraș, Maria 
Dalea, de profesie asistentă medi
cală, merită să fie citată, cu aces
te versuri determinind un spațiu 
și un timp : „Dimineața pacea ră
sare o dată cu soarele / Ea min- 
gîie palmele, lutul și crestele mun
ților / Si cimpy-n răsfăț de aur și 
maci / Cind timpul bate la poarta 
mileniului trei / Hai să cintăm 
mereu să fie / $i pămint și cer și 
Românie".

Ridicarea edilitară in adevărata 
accepțiune a noțiunii de urbanism 
la Jimbolia este onorată in măsu
ra cerută in ani apropiați nouă. 
Nucleul economic s-a multiplicat 
prin mai multe întreprinderi, prin
tre care fabricile de încălțăminte 
știți de nasturi din material plas
tic. La marginea de apus a patriei 
se definește in prezent un oraș in 
plină construcție și dezvoltare. Nu 
departe de acest punct geografic, 
cel de-al treilea oraș de cimpie, 
Sinnicolau Mare, are ca bază in
dustria cinepii, in această parte a 
țării. întreprinderile de prelucrare 
complexă a acestei prețioase plante 
industriale valorificind fibrele și 
deopotrivă tulpinile transformate 
in pulberi. Stadiul de localitate 
urbană, decurgind din vechea co
mună cunoscută cindva in aria 
restrinsă a împrejurimilor prin-

- 9: 11; 13: 15; 17: 19, FLAMURA 
(85 77 12) - 9: 11: 13: 15; 17; 19
© Capcană mercenarilor : GRTVITA 
(17 08 58) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
© Ștefan cel Mare: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
© Flguranțil : DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 15: 18
© Acțiunea „Autobuzul** : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
o Miracolul: PACEA (71 30 85) — 9; 
11: 13: 15: 17; 19. FLOREASCA
(33 29 71) — 9: 11 : 13: 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13: 15: 17: 19 
© Muzica e viata mea : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
© Hanul dintre dealuri : MUNCA 
(21 50,97) — 15; 17: 19, STUDIO
<59 53F15) — 10; 12,30; 15; 17; 19

TINERE
tr-un mare tirg țărănesc, se îm
plinește necontenit.

Tinârul oraș și-a înțeles destinul 
cel nou. adapiindu-se cu repeziciu
ne cerințelor superioare ale iden
tității sale. Apele geotermale aduse 
din adincul pămintului, darnic și 
in acest chip, sint folosite citit ca 
nucleu pentru posibile băi termale, 
cit și pentru incălzirea locuințelor 
și a locurilor de muncă. Orașul, 
tinăr și ambițios, cu un centru 
civic expresiv in noutatea arhi
tecturii sale, afirmă pe de o parte 
tradiția locului, prin vechea clădire 
destinată azi activităților culturale 
— cu o grădină de vară adecvată 
spectacolelor și altor activități ar
tistice, pe de altă parte expriminâ 
modernitate, prin sediul consiliu
lui popular, precum și prin alti 
construcții cu alură contemporană

S-a creat un cadru de frumusețe și demnitate civică foarte potrivii 
pentru bustul lui Eminescu. iniția 
așezat in mica grădină din fațe 
fostului liceu din vechiul Sinni
colau. Semnul de omagiu adus ma
relui poet național a fost primu 
din țară după Unirea de la Albe 
lulia, la dezvelirea festivă rostinc 
cuvintări doi mari poeți ai litera
turii române. Octavian Goga și lot 
Minulescu. lată ce rostea in 1925 
la emoționanta manifestare, Goga 
„L-ați ales pe Eminescu și ați fos 
prlcepuți în alegere. Omagiul pi 
care i-l aduceți vă face cinste 
fiindcă dovediți o inaltă ințelegeri 
a culmilor de pe care vorbești 
gindirea noastră".

în fiecare zi. așadar, se intimpli 
ceva pretutindeni în țară, ducini 
mai departe ceea ce odinioară en 
numai dorință și aspirație, da 
urmind mai cu seamă liniile di 
forță ale timpului, prezent. Răs 
punsul de pe ecranul electronii 
este pe deplin justificat : acolt 
unde odinioară nu se intimpla ni 
mic, astăzi, fiecare zi inseamnă ir 
pas inainte pe calea progresului ș 
infloririi fără precedent.

• Te Iubesc, aprilie: TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13: 15; 17: 19
© Sacrificiu suprem : FESTIVAL
(15 63 84) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
• Ultima vară la Portoroz : DOINA 
(16 35 38) — 9: 11; 13
O Tatăl lui Serioja : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15: 17: 19
© Transport secret : FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17: 19
© Dragonul alb : GIULEȘTI (17 55 46) 
— 9: 11: 13; 15: 17: 19
© Azilul de noante : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17: 19
© Unde rîurile curg repede : MELO
DIA (11 13 49) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19 
© Soluție de urgență : VOLGA
(79 71 26) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
© Patrula de noapte : GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19



Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, o concepție 

novatoare pentru soluționarea constructivă a problemelor

majore ale contemporaneității

Calea tratativelor, cale a
înțelegerii, destinderii și păcii

9 —In Expunerea prezentată Ia niarele forum al democrației noastre socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, abordind, dintr-o ațnplă perspectivă, evoluțiile și tendințele ce caracterizează viața internațională contemporană, a subliniat, din nou, necesitatea abolirii complete și definitive a forței din raporturile interstatale și rezolvarea neînțelegerilor, diferendelor și conflictelor existente numai pe cale pâșnică, prin tratative. A fost reafirmată astfel poziția fermă și statornică a țării noastre într-o problemă majoră și mereu actuală a vieții internaționale, poziție consecvent promovată în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului și care constituie unul din izvoarele principale ale prestigiului și considerației de cate se bucură in lume România socialistă, președintele ei.

atit mai anacronice cu cit există un ansamblu de reglementări. în principiu unanim acceptate, privind căile de soluționare a neînțelegerilor, ca și normele ce trebuie să relațiile dintre state în cumstanțele.Iată rațiunile pentru noastră, președintele ei clintit că singura modalitate de soluționare reală și durabilă a tuturor problemelor litigioase, în concordanță cu principiile coexistenței pașnice, ale legalității internaționale, in consens cu interesele tuturor statelor, singura alternativă reprezintă tratativele, reafirmă răspicat acest „România — declara NICOLAE CEAUȘESCU buna marelui forum

guverneze toate cir-
5

consens cu inierasdeIn concordanță cu
care susțin țara ne-

SdN ie inie la râî înalt 
Mr-cM»BEIJING 26 (Agerpres). — Un călduros schimb de mesaje de salut intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășii Zhao Zyiang, secretar general al C.C. al P.C. Chinez, Deng Xiaoping, președintele Comisiei Militare a C.C. al P.C.C., Yang Shangkun, președintele R.P. Chineze, Li Peng, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a avut Ioc la Beijing cu prilejul primirii tovarășului Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R., rectorul Academiei de studii soeial-politi.ee

de pe lingă C.C. al P.C.R., de către tovarășul II u Qili, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C.C.Cu prilejul întrevederii s-a exprimat dorința reciprocă de intensificare a colaborării și întăririi prieteniei și solidarității dintre cele două partide, țări și popoare, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul vizitei efectuate în acest an. in R.P. Chineză. de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu.La întrevedere a luat parte ambasadorul României în R.P. Chineză, Angelo Miculescu,

ÎNALTE - PUTERNIC MIJLOC DL SPOLIERE
A TARILOR AMERICII LATINE

Abolirea politicii de forță, 
premisă esențială a însănă
toșirii vieții internaționale. Problemele înlăturării forței și rezolvării prin tratative a litigiilor au ocupat și ocupă, atit sub aspectul elaborării teoretice, cit și al acțiunilor practice, un loc de frunte în ansamblul demersurilor desfășurate pe plan internațional de președintele Nicolae Ceaușescu in sprijinul instaurării unor relații noi. de încredere, înțelegere și respect mutual între state. în concepția secretarului general al partidului, președintele Republicii, abolirea politicii de forță și soluționarea pașnică a tuturor litigiilor constituie imperative de însemnătate majoră pentru ansamblul vțefii internaționale, cerințe fundamentale ale dezvoltării contemporane.Această poziție principială pornește de la convingerea, întemeiată pe o atlincă analiză a realităților, că existenta unor puncte de vedere divergente între țări sau grupuri de țări este inevitabilă într-o lume deosebit de complexă, caracterizată prlntr-o extraordinar de mare diversitate de situații, condiții și opțiuni politice, economice, ideologice, militare. o lume cu atitea interese contradictorii. Totul este insă ca divergențele apărute să nu fie lăsate să se ascută pină la conflicte, să nu ducă la confruntări militare, așa cum, din păcate,, s-a jntînwlat 1 ' ” atum in numeroase, CgzurL Npcivir ' , tea fenomenului este' atestată cu . pi-isosihță de '.faptul că, potrivit tunoj, statistici inîSrhațfȘîiale. ' flumâi în ultimul deceniu, în cele aproximativ 40 de conflicte armate înregistrate pe plan lumii au păgubele circa 550 local in diferite zone ale pierit milioane de oameni, materiale ridicîndu-se la miliarde dolari.

rațională o Expunerea principiu : tovarășul de la tri-s-a pronunțat și se pronunță pentru soluționarea conflictelor și problemelor litigioase numai și numai prin tratative, pe cale pașnică. Viața a demonstrat că, oricit de îndelungate sînt tratativele, aceasta este singura cale de soluționare durabilă, singura alternativă la acțiunile militare, la torță".Evoluțiile de pe scena internațională, inclusiv cele recente, faptul că în prezent în legătură cu cele mai multe focare de conflict de pe glob se desfășoară negocieri sau au loc contacte in vederea tratative între părțile prezintă o confirmare liticii românești, a realismului ei.
deschiderii de interesate re- a justeții po- viabilității și

Un principiu cu aplicabi
litate universală. ° caracteristică a conceptului românesc asupra primatului tratativelor este că acestea sint privite ca un mijloc cu largă aplicabilitate, incluzînd, practic, orice problemă, de la înfăptuirea dezarmării și instaurarea noii ordini internaționale pină la reglementarea unor dispute cu caracter național sau regional. Totul este, firește, să nu se admită stagnările, cronicizările prelungite și, cu atît mai puțin, adincirea divergențelor, care se cer abordate la masa negocierilor — cu cit mai curind, cu atît mal bine.Această poziție, afirmată constant, iși are temeiul în înseși cerințele, noului mod de gindire și abordare a problematicii internaționale, in primul rind cerința de a se renunța

MONTEVIDEO 26 (Agerpres). — Țările latino-americane au plătit in 1988 pentru dobinzi și ratele scadente ale datoriei externe 33 miliarde dolari, in timp ce capitalurile primite au însumat doar 4,3 miliarde dolari — se arată într-un raport al Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină (CEPAL), difuzat la Montevideo. Acest deficit este unul dintre cele mai ridicate din ultimii 15 ani, se subliniază în document. Totodată, CEPAL semnalează că exporturile regiunii au generat un excedent de 27,8 miliarde dolari, sumă care nu ajunge pentru a acoperi deficitul balanței de plăți.Raportul precizează că este al șaptelea an consecutiv in care se înregistrează transferuri masive de resurse financiare spre exterior, datorită în special dobinzilor înalte pe care țările latino-americane trebuie să le plătească la datoria lor externă.

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — Potrivit unui raport difuzat la Buenos Aires, Argentina face cu tot mai multă dificultate fjță plății serviciului datoriilor sale externe.-Se precizează că la mijlocul acestui an țara avea o datorie externă de peste 56 miliarde dolari. Suma respectivă grevează puternic finanțele statului. Din 1982 și pină în 1988, Argentina a fost nevoită să plătească numai în contul dobînzi- lor 30 miliarde de dolari. Pentru a face față plăților, țara a fost nevoită să se adreseze băncilor internaționale. ceea ce a făcut ca datoriile ei să crească.Raportul precizează că, în pofida creșterii veniturilor valutare prin sporirea exportului, in 1988 și în continuare Argentina nu va putea folosi sumele obținute pentru dezvoltare, ci va fi nevoită să le întrebuințeze pentru acoperirea datoriilor.Pentru noi pași pe calea dezarmării

In 
popoarelor, aceste poziții principiale, in Expunere sint salutate- evoluțiile din ultimul timp, care deschid perspectiva unor soluționări pe cale pașnică a diferitelor situații conflictuale existente pe glob. In Orientul Mijlociu au intervenit astfel noi evoluții prin crearea statului independent palestinian — Palestina, România salutind această în Expunere ca nătate deosebită ționări juste a tente, și recunoscînd noul stat. Este știut că încă acum două decenii România a formulat cerințele realiste ale unei rezolvări globale, trainice și juste, care să asigure dreptul la autodeterminare palestinian, intre care constituirea unui stat garanteze securitatea și teritorială a tuturor ________  ___zonă, inclusiv a Israelului. In spiritul acestei poziții principiale, rele- vind semnificațiile majore ale hotă- ririi Consiliului Național Palestinian, Expunerea subliniază. în același timp, importanța recunoașterii rezoluțiilor O.N.U., inclusiv a statului israelian, ceea ce creează condiții mai bune pentru realizarea unei conferințe internaționale sub egida O.N.U. cu participarea tuturor părților interesate, precum și a membrilor permanenți ai Consiliului de' Securitate.Așa cum se arată in Expunere, tara noastră a salutat, de asemenea, încetarea ostilităților dintre Iran și Irak, exprimîndu-și speranța că ambele părți vor face totul pentru ca în cadrul negocierilor desfășurate sub egida O.N.U. să se poată găsi soluții reciproc acceptabile. în vederea reglementării definitive a conflictului atit de singeros din zona Golfului și încheierii unei păci trainice.în același spirit. Expunerea pune în lumină sprijinul țării noastre față de inițiativele și tratativele privind reglementarea pe cale politioă a celorlalte probleme, din Africa australă — unde chiar în aceste zile semnarea de către reprezentanții oficiali ai Angolei, Cubei și Republicii Africa de Sud a acordurilor cu privire la existente a demonstrat o dată mai mult forța cu care se afirmă metoda .tratativelor —... djn Așifț,. Afrjp,,

statului iPalestina, hotărire, apreciată un pas de insem- pe calea unei solu- problemelor exis-
a poporului1 dreptul la propriu, să integritatea statelor din

reglementarea situației

BONN 26 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat postului de radio al landului Saar, ministrul de externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, s-a pronunțat pentru finalizarea în cursul anului 1989 a reuniunii de la Viena și pentru elaborarea mandatului viitoarelor tratative privind reducerea forțelor armate și a armamentelor convenționale in Europa, de la Atlantic la Ural. Ministrul de

externe al R.F.G. a subliniat, de asemenea, necesitatea Încheierii in 1989 a tratativelor de la Geneva privind interzicerea armamentelor chimice, ca și a realizării de către U.R.S.S. și S.U.A. a acordului privind reducerea cu 50 la sută a armamentelor strategice ofensive. In încheierea acestor acorduri sintem interesați și noi, locuitorii Europei, a spus Hans- Dietrich Genscher.
Situația dramatică a copiilor din țările sărace

UN RAPORT AL U.N.I.C.E.F.

Amplă demonstrațiBo!nN 26 (Agerpres). — Au mai rămas puține zile pină la sfîrșitul acestui an, dar mișcarea pentru pace din R.F. Germania iși continuă campania începută de mai mult timp in vederea prevenirii unui război termonuclear, catastrofal. După cum informează surse din Bonn, in re-

în favoarea păciigiunea bazinului Ruhr, centru predominant muncitoresc, a avut loc o amplă demonstrație in favoarea păcii și dezarmării. Participanții s-au pronunțat pentru eliminarea arsenalelor nucleare, pentru Încetarea cursei înarmărilor.
din

ce deschide calea 
Africa de sud-vest

GENEVA 26 (Agerpres). — Circa 
14 milioane de copii iși pierd viața 
anual in lume, îndeosebi in țările 
sărace, ca urmare a contractării 
diferitelor maladii contagioase, a 
malnutriției și subnutriției — se 
arată intr-un raport al Fondului 
Națiunilor Unite pentru Copii 
(U.N.I.C.E.F.). Adunarea Generală 
a O.N.U. ar trebui să adopte anul 
viitor un document cu privire la 
drepturile copiilor și să organizeze 
o reuniune in urma căreia să se 
acționeze in vederea diminuării nu
mărului deceselor infantile dato
rate maladiilor și subnutriției — se 
spune în raportul U.N.I.C.E.F.

Povara datoriei externe și prăbu

șirea prețurilor materiilor prime 
exportate de țările in curs de dez
voltare constituie noi piedici care 
fac ca situația acestor state și, im
plicit, a copiilor să se agraveze — 
adaugă raportul.

BONN 26 (Agerpres). — în anul 
1989, țările in curs de dezvoltare se 
vor confrunta cu o nouă criză ali
mentară — se relevă într-un raport 
elaborat de experți din R.F.G. La 
perspectivele unor recolte proaste 
de cereale în aceste state se va 
adăuga înrăutățirea situației lor 
economice, determinată de criza da
toriilor — arată raportul.

LUANDA 26 (Agerpres). — Luînd cuvintul la Luanda, președintele Angolei, Jose Eduardo Dos Santos, a apreciat că acordul tripartit privind reglementarea situației din Africa de sud-vest reprezintă cel mai important eveniment în viața continentului african, in anul 1988, oferind posibilitatea reală de a se lichida un focar de încordare extrem de periculos. Acum, a arătat vorbitorul, este necesar ca toate părțile să dea dovadă de bunăvoință pentru ca suditl Africii să se transforme intr-o zonă a păcii și cooperării.LIBREVILLE 26 (Agerpres). — Președintele Gabonului, Omar Bongo, a considerat ca deosebit de importantă aplicarea acordului tripartit privind situația din sud-vestul Africii. El a arătat că principalele evenimente sînt accesul Namibiei la

independență și respectarea securității Angolei.BANGUI 26 (Agerpres). — Președintele Republicii Centrafricane, Andre Kolingba, a salutat acordurile de pace in problemele Africii australe. subliniind necesitatea de a se stabili, în regiune, o pace durabilă.ALGER 26 (Agerpres). — într-o declarație oficială a Ministerului de Externe al Algeriei se apreciază drept „evoluție pozitivă" acordurile realizate in îegătură cu reglementarea situației din sudul Africii, care deschid drumul independenței Namibiei și sînt menite să garanteze stabilitatea și integritatea teritorială ale Angolei. în declarație se relevă, totodată, necesitatea intensificării eforturilor comunității internaționale in vederea eliminării apartheidului din R.S.A.

Premierul Thailandei despre relațiile țării sale 
cu Vietnamul și LaosulBANGKOK 26 (Agerpres). — Primul ministru al Thailandei. Cha- tichai Choonhavan, a declarat că țara sa intenționează să promoveze relații stabile de. prietenie cu toate statele — transmite agenția T.A.S.S. în cadrul unei conferințe de presă organizate la Bangkok, el a exprimat dorința guvernului său de a

acorda o atenție deosebită dialogului cu Vietnamul și Laosul. Obiectivul final ai Thailandei, a relevat Choonhavan, ii constituie transformarea Indochinei intr-o zonă a păcii.Premierul thailandez a anunțat că intenționează să efectueze o vizită în Vietnam și a calificat drept rodnică recenta sa vizită in Laos.
Creșterea inflației și șomajului 
în țările capitaliste dezvoltatelucru in Marea Britanie va fi de 8,5 la sută din populația activă.BONN 26 (Agerpres). — Potrivit ultimelor date statistice publicate de O.E.C.D., creșterea produsului naționali. brut al RJF„ Germania, care estet anul acesta de 3,75 la sută, se va di.minpa in anii ce vin, urmind să șq ci^r^e ;!»■ 2,5,>(la sută in >1989- și la 2,75 la sută in 1990. In ce privește rata șomajului, O.E.C.D. apreciază că aceasta nu se va reduce in viitorii doi ani, urmind ca procentul celor aflați in căutare de locuri de muncă să se mențină la 7,5 la sută din populația activă a B.F.G.ROMA 26 (Agerpres). — Rata medie a inflației a fost în acest an in Italia de cinci la sută — informează agenția Efe, citind un raport oficial dat publicității la Roma. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la combustibil și electricitate.BRUXELLES 26 (Agerpres). — Numărul șomerilor din Belgia a fost in luna octombrie de 459 820 persoane, echivalînd cu 10,9 la sută din totalul populației active. Ministerul pentru Problemele Muncii din această tară, care a furnizat aceste date, consideră că nivelul șomajului se va ridica în această iarnă.WELLINGTON 26 (Agerpres). — Potrivit datelor statistice publicate Ia Wellington, în luna noiembrie numărul șomerilor înregistrați în Noua Zeelandă a crescut cu 18 737, comparativ cu nivelul lunii precedente, relatează agenția China Nouă.

PARIS 26 (Agerpres). — Cotidianul american „International Herald Tribune" publică un articol consacrat situației economice, sociale și financiare a țărilor vest-europene, relevind, intre altele : în Europa oc- cidentalăj șomajul se menține la o, rată de peste 10 la sută de cinci ani, din cauza creșterii economice lente, a investițiilor scăzute și a închiderii. de uzine in industrii de bază, cum ar fi siderurgia. Șomajul pe termen lung a devenit o problemă gravă. Aproximativ două cincimi dintre cei .19 milioane de șomeri ai Europei occidentale nu au de lucru de un an sau chiar mai mult timp.O altă veste proastă pentru vest- europeni — continuă ziarul american — o reprezintă slăbirea dolarului, ceea ce va îngreuna vinderea mărfurilor lor in S.U.A. în afară de aceasta, vest-europenii se tem că recentul declin al dolarului ar putea provoca o derută, ducind la un nou seism pe piețele financiare, la ridicarea ratelor dobinzilor și subminarea dezvoltării lor economice.PARIS 26 (Agerpres). — Organizația pentru Colaborare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.) evidențiază, intr-un document dat publicității la Paris, că rata inflației a înregistrat anul acesta o creștere de 5,75 la sută în Marea Britanie, față de 4,9 la sută din 1987. Se estimează, de asemenea, că majorarea prețurilor va fi, anul viitor, de 6.25 la sută.In ce privește șomajul, O.E.C.D. prevede că la 31 decembrie procentul celor aflați in căutare de

, x primul rina cerința ue a se leuunoi definitWM- arme c'ă-mijloc de -rezolvare a diferendelor.Desigur, nu întotdeauna tratativele1 pot duce Ia soluții’ rapide. De regulă, pe calea spre înțelegere apar obstacole, mai mici sau măi mari, uneori aparent insurmontabile. în toate cazurile — subliniază insistent conducătorul partidului și statului nostru — important este ca părțile să manifeste voința politică necesară pentru depășirea impasurilor, să dea dovadă de răbdare și perseverență, să facă totul pentru netezirea drumului spre înțelegere.Potrivit viziunii constructive promovate constant de România, negocierile, o dată incepuțe, trebuie să decurgă intr-o ambianță de stimă și respect, să fie Întotdeauna purtate în spirit constructiv și, in nici un caz, nu este admisibil ca ele să fie utilizate drept paravan pentru' acțiuni destinate obținerii de avantaje unilaterale sau in alte scopuri. în conformitate cu această viziune, chiar dacă problemele in dispută nu-și găsesc rezolvări intr-un anumit interval de timp, discuțiile nu trebuie întrerupte, indiferent cit ar dura, căci ele sint oricum preferabile distrugerilor confruntările părțile direct implicate in conflict, sînt chemate, totodată, să contribuie și alte state la apropierea pozițiilor, la avansarea de propuneri de natură să netezească drumul -spre încheierea de înțelegeri cuprinzătoare •și durabile.

Corolar al noilor princi
pii de relații. Cu nedezmințită stăruință, conducătorul partidului șl statului nostru a pus și pune în ltimină adevărul că recurgerea la fOrța armată, pe lingă faptul că aduce imense prejudicii popoarelor, ansamblului vieții internaționale, iar îij condițiile erei nucleare poate primejdui însăși existența umanității. nu asigură o soluționare viabilă a litigiilor dintre state, ci, din contră, agravează vechile divergențe si dispute, creind, totodată, altele noi. în ultimă instanță. încercările de a rezolva litigiile „mânu militari" fșc decit să alimenteze viitoare.'în concepția României, lpționării pașnice a i decurge in primul rind că orice „scinteie locală' in principiu, un pericol de extindere, de generalizare la scara planetei. Or, acest lucru ar însemna, de fapt, amenințarea cu holocaustul nuclear. Zăngănitul armelor și mai ales folosirea lor efectivă apar cu

nureizbucniricerința so- conflictelor din faptul prezintă,
infinit vărsărilor de singe și pe care le comportă armate. Alături de

tqda . tratativelor —din Asirt,. Afț^ț, ca 'de nord. America Centrala, jn interesul popoarelor respective, al cauzei generale a păcii și .ș.qcurițâîii.Evident, așa cum arată, reâlltațlle, toate aceste evoluții spre reglementarea pașnică a situațiilor conflictuale nu se desfășoară lin, rectiliniu ; este o realitate faptul că se înregistrează sinuozități, că tratativele avansează încet și in unele cazuri chiar stagnează, ceea ce ridică justificate semne de întrebare asupra bunei-credințe a unora dintre participante Tot așa după cum nu se poate face abstracție de faptul că in diferite zone ale lumii mai persistă focare de încordare .și război, că viața internațională consemnează în continuare manifestări ale politicii de forță și dictat, de amestec . in treburile altor țări.Iată de ce, Expunerea se constituie într-o vibrantă chemare Ia rațiune, la luciditate, intr-un puternic îndemn la afirmarea cerințelor noii gîndiri, la primatîil tratativelor care trebuie să-și găsească recunoaștere generală în ansamblul vieții politice mondiale. în lumina acestui mare deziderat, de la tribuna înaltului forum democratic, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat glas hotă- rîrii partidului și statului nostru de a continua și pe viitor să militeze pentru rezolvarea pe cale pașnică a îitigiilor și conflictelor, ca parte inseparabilă a politicii generale de pace, înțelegere și colaborare a României socialiste.
Vaslle OSOS In sprijinul celor lipsiți de locuințe 

din țările occidentale
AGENȚIILE DE PRESA

ÎNTREVEDERE. La Moscova a avut loc o intrevedere intre Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Herbert Mies, președintele P.C. German. In cadrul unei conferințe de presă, organizată la încheierea întrevederii, oaspetele a menționat că au fost examinate probleme ale relațiilor bilaterale, precum și aspecte ale vieții internaționale actuale.
CONFERINȚA. La 29 decembrie va incepe la Islamabad cea de-a patra conferință la nivel inalt a Asociației Asiei de Sud pentru Cooperare Regională (S.A.A.R.C.). Șefii de stat și de guvern din cele șapte țări membre — Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Pakistan, Nepal și Sri Lanka — vor analiza ultimele evoluții pe plan politic din regiune, precum și aspecte privind dezvoltarea cooperării dintre țările membre. Conferința va fi precedată de o reuniune a miniștrilor de externe ai celor șapte țări, care se va deschide la 27 decembrie, ei urmind să pună la punct agenda conferinței la nivel inalt.
REUNIUNE. La Tunis s-au deschis lucrările unei sesiuni extraordinare a Ligii Arabe. Pe ordinea de zi a sesiunii, a declarat secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi. se află probleme legate de asigurarea securității naționale a statelor arabe.
EVACUARE. Corpisia Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. anunță că, in ultimele 24 de ore, au fost

evacuate din zonele afectate de cutremur din Armenia alte 3 435 de persoane. Pină acum au fost evacuate din regiunea afectată de cutremur 105 239 persoane. Continuă in ritm susținut lucrările de refacere.
PRIMIRE, Președintele Algeriei. Chadli Bendjedid, l-a primit pe Abdel Sallam Jalloud, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției din Jamahiria Libiană, aflat la Alger în vizită oficială. Au fost abordate, in principal, probleme ce privesc extinderea cooperării intre țările din Maghreb.
VIZITA. Ministrul tunisian al afacerilor externe, Abdel Hamid el Sheikh, a efectuat o vizită la Alger, in cursul căreia, a fost primit de președintele țării, Chadli Bendjedid. Convorbirile s-au axat pe problemele privind relațiile bilaterale și cooperarea dintre țările maghre- biene.
INTR-O DECLARAȚIE făcută la Teheran, un reprezentant al Ministerului iranian de Interne a menționat că in primăvara anului viitor vor fi organizate alegeri pentru organele locale ale puterii de stat. Scrutinul ar putea să se desfășoare în perioada 21 aprilie — 21 mai.
PROTOCOL. La Tirana a avut loc semnarea protocolului pe anul 1989 privind schimburile de mărfuri si plățile intre R.P.S. Albania și R.P.

Chineză. Delegația guvernamentală comercială chineză prezentă cu acest prilej în Albania a fost primită de ministrul albanez al comerțului exterior, Shane Korc-ec..
PARLAMENT. La Brazzaville s-au încheiat lucrările sesiunii parlamentului congolez, in cursul căreia deputății au aprobat bugetul de stat pe 1989. In cuvîntarea rostită cu acest prilej, președintele R.P. Congo, Denis Sassou-Ngoues- so, a făcut apel la întărirea unității naționale și intensificarea eforturilor in direcția depășirii actualei situații economice dificile a țării.
PROTEST. Numeroși locuitori ai districtului Hwasong, Coreea de Sud, și-au exprimat protestul față de prezența in această zonă a unui teren de exerciții pentru bombardamente ale forțelor americane. Peste 1 000 de persoane, participante la o acțiune de protest, au cerut desființarea acestui teren de exerciții și acordarea de despăgubiri pentru pagubele pricinuite locuitorilor din zonă.
PLENARA. La Aden au început lucrările celei de-a 14-a plenare a C.C. al P.S. Yemenit consacrată analizării proiectului planului de dezvoltare social-economică a țării pe anul viitor, a bugetului și programului de export-import pe 1939. Raportul la plenară a fost prezentat de secretarul general al C.C. al P.S.Y., Aii Salem Al-Beedh, care a trecut in revistă realizările obținute anul acesta în sfera dezvoltării social-economice a țării.
GUVERNATORII BĂNCILOR 

CENTRALE ale țărilor membre ale Comun't t'i eco^ -■'‘ce i st in . ■ vest-africane (ECOWAS) urmează să anaHze-e pos'bilitatca c eăr:: unei monede comune a acestei organizații. Intr-o declarație făcută

la Lagos, secretarul executiv al ECOWAS, Momodu Munu, a relevat că in cursul unei conferințe a guvernatorilor, care va avea loc anul viitor, va fi analizată problema cooperării pe plan financiar a statelor membre și in special crearea unei monede comune care ar urma să intre în vigoare pentru o nerioadă de încercare de cinci 
ani.

POPULAȚIE. Republica Federală Germania are in prezent o populație de 61 830 000 locuitori.
SATELITUL INDIAN DE CER

CETĂRI IRS-1 A, lansat in urmă cu nouă luni cu ajutorul unei rachete sovietice, a permis detectarea unor zăcăminte de cupru și zinc in statul Andhra Pradesh. De asemenea, datele furnizate de aparatura aflată la bord au facilitat specialiștilor delimitarea unor pături de ape subterane.PONDEREA YENULUI. într-un raport consacrat rolului monedei nipone in economia mondială, elaborat de Banca Națională a Japoniei, se arată că la sfîrșitul anului trecut ponderea yenului în rezervele valutare ale principalelor țări capitaliste era de 7,0 la sută față de 7,5 la sută in 1985. Pentru comparați-, se arată c• pon-’e ea dolarului a fost de 67,1 la sută, iar a mărcii vest-germane de 14,7 la sută, relevă raportul citat de ziarul „Mainiki Daily News".
„IARNA RUSA". Printr-un spectacol la Teatrul Mare, la Moscova s-a deschis tradiționalul festival al artei „Iarna rusă", care se organizează anul acesta pentru a 25-a oară. Numeroasele manifestări din cadrul acestei acțiuni artistice de amploare vor avea loc în sălile a 30 de teatre și instituții de cultură din capitala U.R.S.S. Alături de

artiști din Uniunea Sovietică, la actuala ediție a festivalului vor lua parte și interpreți din S.U.A., Franța, R.F.G., Argentina și Elveția.
AVION. Televiziunea sovietică a prezentat prototipul noului aparat din cea de-a treia generație de avioane civile din U.R.S.S., „TU-204", care iși va începe în curind testele de pilotaj. în 1990, noul avion va începe să fie folosit pe liniile interne, înlocuind treptat „TU-104", cel mai cunoscut și folosit aparat de transport civil sovietic din ultimii ani.
SIMPOZION. La Casablanca s-a desfășurat un simpozion internațional consacrat „dezvoltării industriei farmaceutice în lumea arabă". După cum informează surse oficiale din Rabat, la simpozion — al doilea de acest gen desfășurat pină acum în lumea arabă — au participat reprezentanți din nouă țări din zonă. O serie de recomandări se constituie în căi și mijloace pentru dezvoltarea industriei farmaceutice. Participanții au sprijinit ideea creării unui centru de cercetări farmaceutice care ar urma să fie înființat in Jamahiria Arabă Libiană.
„CITIZEN KANE" (Cetățeanul Kane), celebrul film al lui Orson Welles, este considerat cea mai bună realizare cinematografe"! din toate timpurile, potrivit rezultatelor unei anchete internat'onale io care au participat 80 de critici. Pe următoarele locuri sînt plasate „Regula jocului" de Jean Renoir și ..C-uc’șrtorul Potemkin" de Ser^hei Eisenstein. De remarcat că in cadrul unei anchete mai restrînse, realizată in urmă cu două decenii.' tot filmul lui O-son Welles s-a p’asat pe primul loc.

VIENA 26 (Agerpres). — Sub deviza „Pentru apărarea drepturilor cetățenilor din Viena lipsiți de locuințe", în capitala Austriei a fost organizată o manifestație în sprijinul miilor de locuitori lipsiți de a- dăpost. Participanții, reprezentanți ai Partidului Comunist din Austria, ai organizațiilor de femei și tineret și ai altor organizații obștești, au pus in evidență situația grea a peste 10 000 de vienezi care, in aceste zile de iarnă, iși caută un adăpost in stațiile feroviare sau autogări.In cădrul unei conferințe de presă s-a anunțat crearea „Organizației de sprijinire a cetățenilor fără locuințe", care iși propune să desfășoare

o mișcare de solidaritate cu cei fără adăpost.WASHINGTON 26 (Agerpres). — Circa trei milioane de americani nu dispun de un cămin propriu unde să-și petreacă seara de Anul Nou, potrivit ultimelor statistici. în aceste zile, o serie de organizații au improvizat cantine pentru cei fără adăpost la Washington și in alte orașe ale Statelor Unite. La Chicago și Detroit au avut loc acțiuni de protest ale celor „fără acoperiș", care au denunțat politica în domeniul construcțiilor de locuințe pe plan local și federal, transmite agenția A.D.N.CAPRICIILE VREMII
BELGRAD 26 (A-

gerpres). — Mai mul
te zone din Macedo
nia continuă să fie 
afectate de o iarnă 
grea, cu temperaturi 
de minus 19—20 grade 
și ninsori masive, 
stratul de zăpadă 
fiind de pină la 2 me
tri pe muntele Sara, 
relatează agenția Ta- 
niug. Numeroase uti
laje și mașini au fost 
folosite în ultimele 
zile pentru a debloca 
căile rutiere și fero
viare acoperite de 
stratul gros de nea. 
Un astfel de anotimp 
aspru nu s-a înregis
trat de foarte mult 
timp în Macedonia, 
care a cunoscut anul 
acesta o vară deosebit 
di secetoasă, cu tem
peraturi de pină li 41 
grade și secetă pre
lungită, ceea ce a dus 
la scăderea alarman

tă a nivelului lacu
rilor și. a principalului 
curs de apă, Vardaru , 
menționează Taniug.

LONDRA 26 (Ager
pres). — Pentru pri
ma oară in ultimii 
aproape 50 de ani, la 
sfîrșitul lunii decem
brie in citeva regiuni 
din Anglia s-a înre
gistrat temperatura de 
14,8 grade Celsius, re
latează presa londo
neză. în acest fel, la 
Londra, in prezent, 
este mai cald decit li 
Atena. Meteorologii 
prevăd că timpul pri- 
măvăratic se va men
ține și in următoarele 
citeva zile.

BONN 26 (Ager
pres). — O puter ică 
furtună a cuprins par
tea de nord a R F.G. 
în diferite regiuni vi - 
tul a smuls c pac'l

din rădăcini. Pentru 
citeva ore au fost în
trerupte legăturile r - 
tiere spre Danemarca. 
în numeroase locali
tăți din regiune apele 
E’ibei au inundat s.răzi 
Și șosele. A fost în
greunată activitatea in 
unele zone din Marea 
Nordului.

CAIRO 26 (Ag?~-
pr-s). — Cel puțin 
șapte persoane și-au 
pierdut viața ca ur
mare a ploilor toren
țiale care s-a-', abătut 
in ultimele zile asu
pra Egiptului. La Cai
ro și în alte orașe 
s-au prăbușit mai 
multe imobile, iar 
traficul rutier a fos‘ 
p-ralizat din ca"zn 
torentelor de apă. Cir
culația feroviară a 
suferit, de asemenea, 
serioase perturbări. 
N-im-'rorsn școli au 

in-’Pse.
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