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Sub semnul dorinței comune
9

de a dezvolta colaborarea 

multilateral^ romăno-iraniană, 

ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, IN REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN

PRIMIRE CĂLDUROASĂ LA TEHERAN Pe aeroportul București-OtopeniPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a sosit, luni, 18 decembrie, la Teheran, intr-o vizită oficială de prietenie, la invitația președintelui Republicii Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi Rafsanjani.Noua intîlnire romăno-iraniană la nivel inalt constituie un eveniment deosebit de important in cronica relațiilor bilaterale, care au înregistrat. in ultimii ani, o dezvoltare continuă, pe toate planurile. Vizita președintelui României in Iran pune, totodată, în evidență dorința celor două țări de a conlucra tot mai strîns. atit pe plan bilateral, cit și in sfera vieții internaționale, de a contribui activ la edificarea unui climat de pace, înțelegere și colaborare in lume.Acestea sint temeiurile pentru care opinia publică iraniană a salutat cu satisfacție prezența pe pă- mintul Iranului a distinsului oaspete român. Cercurile politice, presa și radioteleviziunea manifestă un interes deosebit față de actuala vizită a președintelui României, subliniind prestigiul de care se bucură în lume personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, activitatea sa prodigioasă consacrată dezvoltării țării, înfăptuirii dezarmării și asigurării păcii pe planeta noastră.Ceremonia sosirii a avut loc pe aeroportul Mehrabad din Teheran, care. în cinstea sosirii președintelui Nicolae Ceaușescu, era împodobit cu drapelele de stat ale României si Iranului.La ora 13.30, aeronava prezidențială a aterizat.La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat cu deosebită cordialitate de președintele Aii Akbar Hashemi Rafsanjani, care i-a adresat un călduros bun venit pe pămîntul Iranului. Cei doi șefi de stat și-au strins miinile cu prietenie.Un grup de copil au oferit frumoase buchete de flori.Președintele Nicolae Ceaușescu a prezentat persoanele oficiale române care îl însoțesc în această vizită : Ion Radu, viceprim-ministru al guvernului. Ion Stoian, ministrul a- facerilor externe, alte persoane oficiale.
(Continuare în pag. a III-a)

ÎncepereaLa Teheran au inceput, luni, 18 decembrie, convorbirile oficiale dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Islamice Iran. Aii Ak bat,Hashemi Rafsanjani.La convorbiri participă :Din partea română — Ion Radu, viceprim-ministru al guvernului. Ion Stoian, ministrul afacerilor externe, Constantin Mitea, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, Ilie Cîșu, ambasadorul țării noastre la Teheran.Din partea iraniană — Masoud Rughani Zanjani, vicepreședinte al Republicii și șef al Organizației

CONVORBIRILOR OFICIALEPlanului și Bugetului, Mohammad Hadi Nezhad Hosseinian, ministrul industriei grele, Aii Akbar Velayati, ministrul afacerilor externe, alte persoane oficiale.Președintele Aii Akbar Hashemi Rafsanjani a salutat cu multă căldură vizita oficială de prietenie pe care președintele Nicolae Ceaușescu o efectuează! în Republica Islamică Iran, subliniind că aceasta constituie o elocventă mărturie a bunelor relații de colaborare care s-au statornicit și se dezvoltă între cele două țări și popoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru invitația de a vizita 

Iranul, pentru calda ospitalitate de care s-a bucurat incă de la sosire, evidențiind că vede in aceasta o expresie a sentimentelor pe care și le nutresc reciproc popoarele celor două țări. In același, timp- președintele Nicolae Ceaușescu a exprimat încrederea că noul dialog la nivel înalt, convorbirile care vor avea loc cu acest prilej, înțelegerile la care se va ajunge'vor contribui la întărirea pe mai departe a conlucrării româno- iraniene pe plan bilateral și in sfera vieții internaționale.
(Continuare in pag. a III-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a plecat luni dimineață la Teheran, unde, la invitația președintelui Republicii Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi Rafsanjani, va efectua o vizită oficială de prietenie în aceas- tă țară.Președintele Republicii Socialiste România a fost salutat la plecare, pe aeroportul Otopeni, de tovarășa 

Elena Ceaușescu, de rriombrf și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., de secretari ai Comitetului Central al partidului, de membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, de conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești.Erau de față Abdolmajid Mozafari, însărcinatul cu afaceri ad-interim al 

Republicii Islamice iran la București, și membri ai ambasadei.Pionieri români și copii ai membrilor ambasadei iraniene au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.La ora 8,30, aeronava prezidențială a decolat, indreptindu-se spre Teheran.
Dineu oficial in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 

oferit de președintele Aii Akbar Hashemi Rafsanjaniîn onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost oferit, luni, un dineu oficial de către președintele Republicii Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi Rafsanjani.La dineu au participat tovarășii'Ion Radu, viceprim-ministru al guvernu
Cuvîntarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea președintelui 
Aii Akbar Hashemi Rafsanjani

Stimate domnule președinte, 
Domnilor, prieteni,Doresc să vă mulțumesc călduros pentru invitația de a face această vizită în Republica Islamică Iran, pentru ospitalitatea cu care am fost primiți în frumoasa dumneavoastră țară. îmi este deosebit de plăcut să folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, domnule președinte. poporului și guvernului iranian un salut călduros și cela mai bune urări.Vizita pe care o facem în Republica Islamică Iran este o ilustrare a cursului pozitiv al relațiilor dintre țările și popoarele noastre, o expresie a dorinței comune de a dezvolta și ridica la un nivel tot mai înalt colaborarea și conlucrarea romăno-iraniană. Sîntem încredințați că, în cursul vizitei, al convorbirilor pe care le avem, vom identifica noi căi și mijloace de a lărgi și mai mult colaborarea și cooperarea reciproc avantajoasă — îndeosebi în domeniile industriei, comerțului, științei și tehnicii, culturii și în alte sectoare de interes comun — potrivit forței sporite de care dispun economiile țărilor noastre în plin progres. Considerăm că punerea deplină în valoare a acestor posibilități este în interesul ambelor țări și popoare, al dezvoltării lor independente pe calea progresului economic și social.în România sînt urmărite cu interes realizările poporului iranian, eforturile și preocupările sale în direcția dezvoltării economice și 

lui, Ion Stoian, ministrul afacerilor externe, celelalte persoane oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român în vizita pe care o întreprinde în Republica Islamică Iran.Au luat parte Hassan Habibi, prim- vicepreședinte, Masoud Rughani Zan

sociale. Apreciem aceste eforturi și urăm din toată inima harnicului și talentatului popor iranian — cu vechi tradiții și contribuții la civilizația omenirii — să-și afirme tot mai puternic vocația sa constructivă, în condiții de pace, și să obțină noi și noi realizări pe calea afirmării libere și suverane, a asigurării progresului și prosperității patriei sale.în acest an, România a împlinit 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și aceasta a prilejuit un bilanț al dezvoltării țării noastre pînă în prezent.într-o perioadă relativ scurtă, România a parcurs mai multe etape de dezvoltare istorică și socială, devenind astăzi un stat socialist modern, cu o economie, știință și cultură în plină dezvoltare, cu un nivel de viață tot mai ridicat. în această perioadă am realizat o creștere a producției industriale de 145 de ori, a producției agricole de peste 10 ori, iar a venitului național de peste 40 de ori. Pornind de la aceste rezultate, de la realizările obținute în toate domeniile de activitate, la Congresul partidului, care a avut loc cu puțin timp în urmă, ne-am propus și am adoptat în forul legislativ suprem al țării — Marea Adunare Națională — noi planuri și programe de dezvoltare, care vor spori și mai puternic forța economică și socială a țării, vor ridica, în continuare, gradul general de bunăstare și civilizație al întregii țări. în general, avem o situație economică și financiară
(Continuare in pag. a III-a) 

jani, vicepreședinte al Republicii, Aii Akbar Velayati, ministrul afacerilor externe, Mohammad Hadi Nezhad Hosseinian, ministrul industriei grele, alte persoane oficiale iraniene.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.

Stimate domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați domni, 
Dragi oaspeți,Din nou vă adresez un bun venit la noi.Relațiile dintre cele două țări ale noastre au o vechime îndelungată, Ele au fost menținute și dezvoltate continuu în diverse domenii și în diferite etape ale istoriei. Relațiile diplomatice și mai ales cele culturale au cunoscut progrese încă din a doua jumătate a secolului al 15-lea al erei noastre. în vremea noastră, pe lingă aceste vechi tradiții s-au creat posibilități noi pentru continuarea și dezvoltarea pe un plan superior a relațiilor iraniano-române.După marea victorie a revoluției islamice în Iran, relațiile dintre cele două țări au cunoscut un progres deosebit. Acest progres a fost realizat cu ajutorul principiilor care stau la baza politicii externe a țărilor noastre, a relațiilor prietenești cu țările lumii, a respectării preocupărilor comune și avantajului reciproc.Este normal ca Republica Islamică Iran și Republica Socialistă România să fie amîndouă direct interesate în ridicarea continuă a nivelului relațiilor dintre ele, pentru că aceasta corespunde intereselor ambelor țări. Sper ca, în cursul vizitei dumneavoastră în țara noastră, să cunoașteți o parte din marile realizări ale revoluției islamice, ale luptei și rezistenței poporului nostru față de conspirațiile opresiunii mondiale.

în timpul dineului, desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Aii Akbar Hashemi Rafsanjani au rostit cuvîntări, care au fost urmărite cu viu interes și subliniate cu aplauze.

De fapt, rezistența poporului nostru râmîne veșnic în istoria noastră. Fără îndoială, această mare revoluție a creat o schimbare majoră în moralitatea și valorile societății noastre, în gîndirea omului contemporan asupra libertăților.în continuare, președintele Republicii Islamice Iran a spus :
Stimate domnule președinte, 
Dragi oaspeți,Poporul hostru revoluționar este hotărit să trăiască liber și independent. în decursul anilor de după revoluția islamică, cît și în situația de război, in condițiile restricțiilor economice și în condițiile actuale de armistițiu, a rezistat curajos singur — fapt care a fost apreciat chiar de dușmanii noștri. Marea revoluție islamică din Iran s-a străduit ca pe baza principiului politic „nici Estul, nici Vestul" și a dorinței întregului popor să instaureze un sistem nou de politică externă, să stabilească relațiile sale cu toate țările pe baza respectului intereselor reciproce. Cu acest prilej, menționez că, ținînd cont de relațiile politice bilaterale, după revoluția islamică relațiile economice și comerciale dintre cele două țări ale noastre au cunoscut o dezvoltare deosebită. Vizitele permanente ale delegațiilor țărilor noastre la diferite niveluri, îndeosebi în domeniul politic și economic, au avut o importanță deosebită pentru dezvoltarea ge-
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat ziarului iranian „Tehran Times44
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 

România, a acordat ziarului iranian „Tehran Times'*  următorul interviu :

ÎNTREBARE : Stimate dom
nule președinte, vă rugăm să 
prezentați cititorilor ziarului 
nostru obiectivele apropiatei 
dumneavoastră vizite in Iran. 
Cum apreciați stadiul relațiilor 
dintre România și Iran și, în
deosebi, ce ați sugera pentru 
dezvoltarea cooperării viitoare 
dintre țările noastre ?RĂSPUNS : Vizita oficială de prietenie în Republica Islamică Iran, la invitația președintelui Aii Akbar Hashemi Rafsanjani, reprezintă un nou moment important al relațiilor dintre țările și popoarele noastre.Aș dori să exprim, de la început, satisfacția mea pentru cursul ascendent al relațiilor dintre România și Iran. De altfel, se poate spune că noua intîlnire româno-iraniană la nivel înalt constituie o expresie a cursului pozitiv al relațiilor dintre țările și popoarele noastre, a dorinței comune de a acționa pentru ridicarea colaborării româno-iraniene la nivelul posibilităților reale ale economiilor noastre — atit în domeniul industriei, comerțului, științei și tehnicii —, precum și pe plan internațional.Avem o serie de rezultate bune, îndeosebi în cooperarea economică și tehnico-științifică, iar în schimburile comerciale înregistrăm^ o _ creștere continuă. Apreciem că, în cadrul convorbirilor pe care le vom purta cu conducătorii Iranului, vom putea continua fructuoasele discuții și înțelegeri la care am ajunS la București, cu președintele Iranului, în cadrul cărora s-a exprimat, deopotrivă, satisfacția față de cursul ascendent al relațiilor româho-jraniene, bazate pe respectarea principiilor independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, precum și hotărîrea de dezvoltare și diversificare a domeniilor colaborării, stabilindu-se în mod clar direcțiile fundamentale in care vor evolua aceste relații. Iată de ce se poate afirma că avem toate condițiile necesare pentru extinderea în continuare a relațiilor româno-iraniene în toat>e domeniile.Așa cum am convenit cu prietenii iranieni, avem în vedere dezvoltarea cooperării în producție, în domeniile industriei grele, construcțiilor de mașini, chimiei și petrochimiei, electrotehnicii, energeticii, inclusiv transferul de tehnologii, precum și domeniile agriculturii, transporturilor, co

merțului, ca și în alte sectoare de interes comun. Posibilități deosebite există, de asemenea, pentru continua dezvoltare a relațiilor în domeniile învățămîntului, științei și culturii, pentru mai buna cunoaștere reciprocă a valorilor materiale și spirituale ale celor două popoare.Noi considerăm că în actualele împrejurări internaționale, deosebit d-a complexe și contradictorii, care fac ca situația economică și socială a majorității țărilor, și îndeosebi a celor în curs de dezvoltare, să se înrăutățească, România și Iranul, împreună, desigur, și cu alte state, au posibilitatea și trebuie să conlucreze mai strîns în vederea soluționării u- nor serii de probleme de care depinde progresul lor mai rapid, prin dezvoltarea economiilor naționale — întărind, pe această cale, independența, libertatea și suveranitatea popoarelor noastre.Doresc să subliniez, în același timp, că România și Iranul au multe poziții comune sau foarte apropiate în problemele internaționale și dorim ca, în spiritul înțelegerilor la care am ajuns și pină în prezent, să extindem colaborarea noastră pentru a participa mai activ la soluționarea situațiilor complexe ale vieții mondiale, la realizarea dezarmării, in primul rînd a celei nucleare, la asigurarea păcii, pentru cauza generală a progresului tuturor națiunilor.
ÎNTREBARE : Este cunoscută 

contribuția dumneavoastră la 
instaurarea păcii in Orientul 
Mijlociu și. in general, la solu
ționarea tuturor diferendelor 
dintre state pe calea tratative
lor. Ce apreciere dați, domnule 
președinte, eforturilor depuse 
de Iran in direcția aplicării Re
zoluției 598 a Consiliului de 
Securitate ?RĂSPUNS : România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru soluționarea tuturor conflictelor numai prin tratative, pentru renunțarea completă la calea militară, la folosirea forței și la amenințarea cu forța. Tara noastră s-a pronunțat și a militat activ pentru soluționarea politică a problemelor din Orientul Mijlociu și se poate spune, intr-adevăr, că am contribuit la realizarea unor pași în această direcție.în acest cadru, ne-am pronunțat întotdeauna pentru o soluție politică a problemelor dintre Irak și Iran și pentru Încetarea războiului. După 

cum se știe, am salutat decizia adoptată de Iran în iulie 1988 de aplicare integrală a Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate al O.N.U. și încetarea războiului dintre Iran și Irak. Sperăm că se va ajunge la înțelegeri corespunzătoare, avantajoase pentru ambele părți, privind toate problemele litigioase, legate îndeosebi de retragerea forțelor militare in inte-. riorul frontierelor recunoscute pe plan internațional, eliberarea și repatrierea tuturor prizonierilor de război. Ca țară prietenă atit cu Iranul, cît și cu Irakul, România speră că se va face totul de ambele țări și se va ajunge la o pace trainică, la relații de colaborare și bună vecinătate — ceea ce este in interesul popoarelor iranian și irakian, al tuturor popoarelor din Golf și, în general, al păcii în întreaga lume.
ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, pe plan internațional 
se apreciază că, sub condu
cerea dumneavoastră, România 
a obținut mari progrese in 
dezvoltarea ' economico-socială, 
iar la recentul Congres al Parti
dului Comunist Român dum
neavoastră ați spus că pentru 
realizarea tuturor obiectivelor 
mai aveți un drum lung de 
străbătut. Vă rugăm să puneți 
in lumină succesele obținute 
de România și să ne prezen
tați programele de dezvoltare 
in viitor.RĂSPUNS : Cu o lună în urmă, a avut loc cel de-al XIV-Iea Con- * greș al Partidului Comunist Român, care — pe baza unei largi dezbateri democratice, la ■ care a luat parte, practic, întregul nostru popor — a făcut bilanțul activității din cei 45 de ani care au trecut de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, de la 23 August 1944, a evaluat stadiul actual al societății socialiste românești și a trasat programul de dezvoltare a României în cincinalul 1991—1995 și, în perspectivă, pînă in anii 2000—2010.în trecut. România era o țară slab dezvoltată, caracterizată ca „eminamente agricolă". Această situație a fost determinată de dominația — care a durat sute de ani — din partea imperiilor străine, iar apoi, mai mult de 100 de ani, din partea monopolurilor străine imperialiste. Intr-o perioadă istorică scurtă. România a devenit o țară industrial- agrară, cu o industrie modernă, puternică, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehni-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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întregului în mină, dimineții, încheiase nu-și în-La oranu-și schimb secretarul comi-tovarășul Viorel „Sin-

Șeful de echipă loan Mihoc mlnu- iește cu pricepere, dar și cu mîn- drie,. noua mașină de încărcat, omologată de curînd la mina Barza. In atelierul de prototipuri al întreprinderii se lucrează cu forțe sporite la 5 mașini de acest fel, care urmează să intre curînd în funcțiune. La sfirșitul zilei de muncă se raportează extragerea peste prevederi a 70 tone minereu, dovadă că modernizarea își spune cuvîntul....Intr-un adevărat amfiteatru, dar de dimensiuni mult mai mari, la cariera Valea Arsului, deși erau orele amiezii, mercurul termometrului se menținea la minus 10 grade. Cu a- jutorul forezelor, al excavatoarelor

aici ayem posibilitatea să consemnăm un frumos succes : intrarea parțială în funcțiune a unei linii de preconcentrare hidrogravitațională, precum și a unei noi linii de flota- ție, al căror montaj a fost efectuat de brigada de reparații șl întreținere a uzinei, condusă de inginerii Florea Iliescu și Ileana Radu. La sfirșitul zilei de muncă notăm : întreaga cantitate de masă minieră intrată în preparație a fost prelucrată conform prevederilor de plan și a indicatorilor de calitate stabiliți.La incheiețea . celor trei .schimburi ale zilei s-a consemnat un . nou plus de producție, după cum ne preciza inginerul Otto Kheil,. director
La întreprinderea Minieră Barza, 

județul Hunedoara

în
sectorului, ing. adjunctul său, Marc, suprave- derularea nor-

la fie- schim- Fiind- carieră

Zi de decembrie, cu temperaturi care pot influența negativ buna desfășurare a activității de aprovizionare in subteran sau in cariera întreprinderii Miniere Barza, județul Hunedoara. Activitatea se desfășoară însă normal. Pregătirile efectuate din timp, organizarea exemplară a muncii, climatul de ordine șl disciplină, de puternică angajare muncitorească asigură cadrul necesar desfășurării normale a proces de producție, atît cit și Ia suprafață, cind schimbul III munca, iar primul cepuse activitatea, tetului de partid,Popa, ne întîmpină zîmbind : tem bucuroși că, avînd toate condițiile asigurate, oamenii muncii din întreprinderea noastră își respectă angajamentele, continuînd șirul succeselor pe care le-au raportat în cinstea marelui forum democratic al comuniștilor români cu îndeplinirea de pe acum a planului pe acest an. Plusul înregistrat în acest an la producția-marfă industrială este de aproape 25 milioane lei, livrindu-se suplimentar economiei naționale însemnate cantități de minereuri complexe, precum și produse ale uzinelor de preparare : sulf, plumb, zinc, în condițiile reducerii cheltuielilor materiale cu 38 lei la 1 000 lei producție-marfă1*....în adîncurile minei Barza,sectorul Măgura—Brădișor, schimbul I își începe lucrul după programul stabilit. Șeful Dorel Opreanu, și subinginerul Adrian ghează îndeaproapemală a ciclului de producție — de la asigurarea frontului de lucru pentru trierea și evacuarea minereului din abataj pînă la încheierea fluxului de producție (perforarea găurilor și executarea operațiilor încărcare-burare și împușcare). Totul se petrece într-o riguroasă organizare a muncii și deplină disciplină de producție. Echipele conduse de comuniștii Aurel Ștefan, Nicolai Mihăilă și Vasile Ursu muncesc cu atîta rîvnă și pasiune că nu lasă deocamdată altei formații de lucru șansa ocupării unuia dintre primele trei locuri de frunte ale sectorului. într-un scurt răgaz din iureșul muncii aflăm că am întîrziat cîteva zile pentru a nota o frumoasă realizare de creație tehnică a unui colectiv condus de tehnicianul Iacob Bud, o adevărată- premieră in minerit : intrarea în producție a unei mașini de încărcat cu minicupă pentru exploatarea filoanelor subțiri, care sporește de 2—3 ori nivelul producției față de munca manuală.

și autobasculantelor de mare capacitate se descopertează neîntrerupt, iar minereul exploatat ia drumul spre uzina de preparare. Inginerul Aurel Toma, șeful carierei, ne prezintă principalele măsuri ce au fost luate aici, în vederea organizării riguroase a muncii, folosirii cu randamente superioare a fiecărui agregat. Traseele pentru autobuzele care transportă muncitorii la locurile de muncă, adică cei care deservesc fo- rezele și excavatoarele, precum și pentru autobasculante sînt în așa fel amenajate încît să treacă pe care utilaj în parte, pentru ca bul să fie preluat din mers, că, trebuie să precizăm, înactivitatea se desfășoară non-stop, în sistem de lucru „foc continuu1*.  Viorel Margea, pe excavatorul nr. 1, Avram Miheț, la foreza nr. 3, mulți alți conducători auto de pe autobasculante fac dovada măiestriei și priceperii lor. Șeful carierei ne anunță posibilitatea asistării la una dintre lucrările ce se desfășoară la intervale mai largi, dar la care participă cu mult interes și inițiații : executarea unei pușcări cu o mare încărcătură de exploziv, din care se dislocă circa 30 000 mc masă minieră. La orele 16,30, artificierii loan Nuțișoară și Partenie Șchiopu au efectuat explozia....La instalația de flotație și de șteampuri din Gura-Barza toate utilajele funcționează normal. Maiștrii principali, specialiștii Aurel Dobîr- cău și Remus Oprea, împreună cu subinginerul loan Circu, suprave- ' ghează neîntrerupt funcționarea la parametrii prevăzuți a morilor de măcinare, a clasoarelor de minereuri după granulația necesară.

adjunct al întreprinderii Miniere Barza, așa cum, de fapt, s-au încheiat toate zilele, lunile, trimestrele și toți anii din actualul cincinal.Din discuțiile avute cu factori de răspundere de Ia I.M. Barza, cu mineri și specialiști cu o bogată experiență profesională, am desprins preocuparea comitetului de partid și a consiliului oamenilor muncii pentru continua îmbunătățire a stilului de muncă al organului de conducere colectivă și atragerea la înfăptuirea măsurilor stabilite a unui număr cît mai mare de oameni ai muncii. Ni s-au dat multe exemple concrete, din care am dedus rolul deosebit de important al măsurilor' care se adoptă în adunările generale ale oamenilor muncii, precum și în ședințele consiliilor oamenilor muncii, participarea activă a minerilor la elaborarea unor hotărîrî, dar șl la înfăptuirea concretă a lor. însușindu-și temeinic prerogativele actului de conducere, în care organizarea științifică a muncii și modernizarea producției constituie obiectivele ce jalonează activitatea consiliului oamenilor muncii, s-au învins greutățile generate uneori de condițiile vitrege ale naturii sau determinate de unele „sincope1* sau scăderi de ritm, goluri sau greutăți în aprovizionarea tehnico-materială.Un exemplu ni se pare grăitor. Pentru realizarea prevederilor de plan pe acest an și începutul cincinalului 1991—1995 trebuiau mărite din timp capacitățile de transport al minereului din subteran la uzinele de preparare cu 1 000 tone pe zi. Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii a pus această temă, cum era și normal, în dezbaterea adunării generale a oa-

menilor muncii. Din punct de vedere tehnic, lucrurile erau clare pentru toți : trebuia construit un nou triaj, dotat cu stație de antezdrobire și instalată o nouă rețea de transport pe benzi. Mulți participant! la dezbateri — ing. Gheorghe Bînțu, maistru miner loan Raț, șeful de brigadă Ion Țibuleac, subinginerul Nicolae Mihalea și alții — s-au referit la ceea ce de fapt îi preocupa pe toți : cum să se realizeze aceste lucrări de investiții în condițiile menținerii capacităților de producție existente, fără să se oprească nici o oră fluxul tehnologic de producție sau .de transport din mină la suprafață și de aici la uzina de preparare. Este important de reținut că toți cei care au participat la dezbateri și au făcut diferite propuneri pentru ea lucrările de investiții să se desfășoare in ritm cît mai susținut și de cea mai bună calitate sînt acum principalii realizatori ai noului triaj și ai fluxului de transport, lucrări care se vor încheia pină la jumătatea anului viitor.Să ne mai referim la un exemplu. Chiar și în zilele geroase activitatea din carieră și \de la gurile de ' mină se desfășoară în bune condiții, ca în oricare din zilele normale de lucru. Aceasta pentru că, încă din vară, consiliul oamenilor muncii s-a îngrijit de asigurarea din timp a tuturor condițiilor necesare pentru munca pe timp friguros. „în ziua de 30 septembrie a.c., am avut ca punct distinct la ordinea de zi a ședinței consiliului oamenilor muncii problema pregătirilor de iarnă, ne spune ing. Gheorghe Roșea, directorul întreprinderii. Dar în acea zi nu ne propusesem să declanșăm pregătirile pentru anotimpul rece. Ar fi fost mult prea tîrziu. Era, de fapt, ultima analiză, pe bază de rapoarte, a modului în care s-au înfăptuit măsurile adoptate încă din vară11.încă o dată s-a dovedit eficiența măsurilor luate din timp pentru cît mai buna organizare a muncii. Drumurile în carieră și toate căile de acces la unitățile miniere au fost din timp reparate și sînt bine întreținute, iar la gurile de mină mai izolate de la Brusturi, Maria, Dealul Fetii s-au asigurat material lemnos, traverse de cale ferată îngustă, burlane de aeraj, cu tot ce este necesar desfășurării neîntrerupte a procesului de extracție și transport al minereului.Zilele de iarnă pentru minerii de la Barza sînt zile de însuflețită trăire muncitorească, stăpînite de înalta conștiință a datoriei împlinite. Fiindcă minerii, avîndu-i în frunte pe comuniști, și-au apropiat cu două săp- tămîni sosirea noului an, ultimul din actualul cincinal. Cu o fermă hotărîre : de a obține un loc fruntaș în întrecerea minerilor pe țară.
an,

Sabin CERBUcorespondentul „Scînteii

Campania de primăvară a început
în... atelierele de reparații

Una din acțiunile menite să asigure desfășurarea în cele mai bune condiții a lucrărilor agricole, pe toată durata anului, o constituie pregătirea temeinică și din timp a întreg parcului de tractoare și mașini agricole. In aceste zile este in plină desfășurare campania de reparații în toate unitățile de mecanizare din țară. De la direcția generală de resort din Ministerul Agriculturii aflăm că in acest an repararea utilajelor se face în condiții superioare de calitate datorită faptului că au fost construite și dotate corespunzător numeroase ateliere șl centre da

reparații, eu deosebire l-n județele Tulcea șl Călărași, unde se făcea simțită lipsa spațiilor, iar în altele s-a modernizat fluxul lucrărilor, ceea ce constituie premise sigure pentru realizarea unor lucrări de calitate. De asemenea, s-a extins gama reperelor ce se recondiționează prin introducerea de tehnologii noi. Vorbind de aceste condiții, trebuie arătat că într-o serie de unități se semnalează lipsa unor piese de schimb, ceea ce impune din partea întreprinderilor urgente în vederea exifurnizoare luarea de măsuri gurării lor.
DÎMBOVIȚA

Este un fapt incontestabil că, ln- cepînd cu această iarnă, activitatea unităților de mecanizare a agriculturii din județul Dîmbovița beneficiază de o bază tehnică îmbunătățită. Așa cum preciza ing. Marin Un- gureanu, directorul Trustului de mecanizare a agriculturii, în județ s-au desfășurat, in ultimii ani, acțiuni stăruitoare pentru consolidarea și modernizarea activității de reparații, pentru ridicarea acesteia la nivelul cerințelor impuse de stadiul actual de dezvoltare a agriculturii. Un rezultat remarcabil al acestor preocupări îl constituie punerea în func-‘ țiune, la începutul lunii decembrie, a Centrului de Reparații pentru Utilaje Agricole Tîrgoviște.Există aici o concentrare deosebită de utilaje, instalații, aparatură pentru măsurători și probe care sint amplasate pe fluxuri de reparații și fabricație după o concepție întemeiată pe rigoare și profesionalism. In multe privințe, această unitate de reparat mașini agricole se poate compara cu întreprinderi industriale bine puse dispecerat lucrărilor întinsă și ficultate al acestora ridicat. Pornin- du-se de la cerința de stringentă actualitate de a se recupera și recondiționa un volum cit mai mare de piese și subansambluri și de la dificultățile existente în aprovizionarea cu unele repere, sectoarele destinate efectuării acestor operații au fost dimensionate și dotate, astfel lncît numărul și cantitatea pieselor recuperate și recondiționate să spo-

la punct, cu un adevărat tehnic. Ca urmare, gama care se execută aici este diversă, iar gradul de di-

mîndrie că, muncii din brăileni au . __acește remarcabile rezultate. Pentru a avea asigurat întregul necesar de mașini agricole in stare să funcționeze tot anul viitor, ne-am pregătit temeinic — ne-a precizat ing. Gheorghe Ilie, directorul Trustului S.M.A. Brăila. Centralizat, recondi- țlonările se fac in trei ateliere de reparat motoare, respectiv, la Ro- manu, „1 Mai“ Brăila și Bărăganu. La Viziru ființează un centru de reparații capitale la tractoare și echipament electric. In fiecare S.M.A. sînt constituite cîte trei ateliere specializate pe reparații curente și revizii tehnice la tractoare, pe revizii tehnice și reparații capitale Ia combine, ca și pe repararea mașinilor agricole complexe. La rindul lor, toate atelierele au organizate formații de recondițio- nări. Mașinile simple — grape reglabile, cultivatoare- etc. — se repară la secțiile de mecanizare. Pentru asigurarea pieselor de schimb prin recuperare vom casa 329 tractoare care au trecut de așa-zisa vîrstă industrială, urmînd ca 65 la sută din piese să fie folosite în procesul de reparații. De asemenea, vor mai fi casate 6 combine de recoltat sfeclă, 136 combine de recoltat cereale păioase, 209 combine de recoltat porumb, 262 semănători, 141 mașini de pregătit solul, 133 mașini de recoltat furaje etc. Tot ceea ce rezultă din recuperări și din activitatea de reparații urmează să fie trimis la formațiile specializate pa recondiționări**. Din discuțiile purtate cu specialiști de la trustul brăilean am reținut și unele „dereglări**  în asigurarea cu piese de schimb și materiale din partea unor furnizori din țară, la rezolvarea cărora se simte necesitatea unei intervenții operative, eficiente. „La recondiționarea arborilor motor — ne spunea interlocutorul nostru — persistă o veche problemă : calitatea sîrmei de metalizare, livrată de I.I.S. Buzău. Ceea ce am primit nu asigură, după metalizare, duritatea impusă de tehnologii. Adică duritatea pe arborele metalizat. Problema rămîne „deschisă1*,  nerezolvată. La ora actuală nu recondiționăm prin metalizare, ci numai prin rectificare. în această problemă, cu care se confruntă multe unități S.M.A. din țară, este o singură soluție : intervenția promptă a Direcției Generale a Aprovizionării Tehnico-Materlale. O altă problemă principală este cea a aprovizionării cu cuzineți. Discuțiile purtate, repetat, la Baza de aprovizionare tehnico-materială nr. 9 din Brașov s-au soldat doar cu... promisiuni. Necesarul în trustul nostru pentru repararea tractoarelor în această campanie de iarnă este de 1 453 seturi de cuzineți palier și bielă la motoarele de 110 CP. Și, rețineți : numai cu restanța nelivrată de la baza respectivă (producător : întreprinderea „Rulmentul1* Brașov) pe 1989 s-ar putea repara 60—70 la sută din motoarele de acest tip ale județului nostru. Restanțele la cuzineți pentru motoarele de 115 C.P. sînt, la această dată, de 725 seturi la palier șl 365 seturi la bielă. Problema se ridică nu numai pentru motoarele tractoarelor, ci și pentru cele ale combinelor. Or, se știe, cuzineții nu pot fi reparați, recondiționați1*.  Se impune deci și aici intervenția promptă a factorilor res- , ponsabili pentru soluționarea eficientă a acestei probleme.

rească.gistrat _______ _________  __ _____sens. Despre ce este vorba 7 Aici au fost aduse toate utilajele casate din stațiunile de mecanizare, care au fost dezmembrate. Piesele neuzate (este vorba de cîteva sute de poziții) se livrează întreprinderilor dă mașini agricole și tractoare, cele care se pot recondiționa se lansează pe fluxuri în sectoarele cu acest profil și numai ceea ce este, practic, neutilizabil se expediază ca fier vechi. Rezultă astfel o cantitate considerabilă ‘ bluri care, și adaptări laborioase, cile tehnicecum preciza ing. Nicolae ’ Negoiță, șeful centrului, o serie de probleme tehnice dificile, cum au fost, bunăoară, cele legate de recondiționarea roților dințate, a pieselor pentru instalațiile hidraulice și pompele de injecție, au fost soluționate. In a- ceastă perioadă, preocupările specialiștilor de aici sînt concentrata asupra unei noi tehnologii de metalizare, probele realizate pînă acum indicînd șanse mari de reușită.în cadrul unității există și un sector de fabricație, în programul căruia sînt incluse mai cu seamă repere pe care întreprinderile de mașini agricole le livrează neritmic și în cantități mici. O linie tehnologică produce site cu Jaluzele pentru combina C-14, care se livrează întreprinderii „Semănătoarea**  din București.— Dispunem permanent de subansambluri reparate și recondiționate, de piesele necesare — ne-a spus șeful centrului. In consecință, executăm o reparație capitală într-un timp de 5—6 ori mai scurt. Totodată, calitatea lucrărilor este superioară. Pentru păci tați care le parte a le de mecanizare își extind activitatea de recuperare și recondiționate a pieselor.Este de reținut că stadiul reparării tractoarelor și mașinilor agricole în județul Dîmbovița se situează la nivelul prevăzut In grafice, că sînt condiții ca, lnceplnd cu prima campanie agricolă, activitatea mecanizatorilor să înregistreze un progres evident

Centrul de realizări reparatll a notabile in înre- acest alături de toți oamenii agricultură, mecanizatorii contribuit din plin la

de repere și subansam- în urma unor prelucrări mai mult sau mai puțin redobîndesc caracteristi- și calitative inițiale. Așa

a pune în valoare noile ca- și tehnologiile avansate pe aplicăm, am preluat o mare acestor lucrări, iar stațiuni-

BRÂILA

Gheorqhe MANEA corespondentul „Scinteil
PREVEDERILE PLANULUI PE 1990

Activitate intensă la Centrul de reparații motoare pentru tractoare din Poșta Cilnău, județul BuzăuFoto : Eugen Dichlseanu

Orientări ferme spre calitatea 
superioară a muncii

In privința pieselor

1989

Principalil indicatori ai dezvoltării economico-sociale a României socialiste în anul 1990, cuprinși în Legea planului adoptată recent de marele for legislativ al țării, pun puternic în evidență evoluția tot mai accentuată a economiei naționale spre reproducția lărgită de tip intensiv, în ansamblul căreia acțiunea factorilor calitativi devină prioritară, intre acești factori se înscrie și creșterea puternică a productivității muncii în industria republicană, domeniu în care se prevede o creștere de 7-8,5 la sută.Această importantă creștere se înscrie ferm pe linia unei consecvente acțiuni declanșate, încă în urmă cu aproape 25 de ani, la Congresul al IX-lea al partidului. In concepția partidului nostru, a secretarului său general, utilizarea cu maximă eficiență a fondului de timo al națiunii, a fondului de timp de care dispune fiecare întreprindere reprezintă o lege de bază a dezvoltării economico-sociale. Cerința creșterii susținute a productivității muncii capătă un plus de acuitate în condițiile in care în anii din urmă s-a pus tot mai clar în evidență realitatea că majoritatea co- vîrșitoare a resurselor cunoscute și folosite nu sint inepuizabile. Menținerea, în aceste condiții restrictive, a unei creșteri economice dinamice impune valorificarea superioară, în regim intensiv, a tuturor factorilor de producție, în ansamblul cărora productivitatea muncii — expresie sintetică a eficienței cu care este cheltuită munca socială în procesul creării bunurilor materiale — ocupă un loc dintie cele mai importante.

(calculată pe baza valorii 
producției-marfă)— in procente —

107-108,5

In unitățile de mecanizare din Județul Brăila, campania de reparații a început pe baza graficelor stabilite din timp, o atenție deosebită acordîndu-se calității lucrărilor, folosirii condițiilor optime asigurate în fiecare centru șl secție. „Județului nostru i s-a conferit titlul de «Erou al Noii Revoluții Agrare» pentru obținerea în acest an a unor producții-record. Putem spune cu Candlano PRICEPUTUcorespondentul „Scînteii*Cu atît mai mult în condițiile ță rii noastre — țară care, sub conducerea partidului comunist, urmînd neabătut strălucitele orientări novatoare imprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a parcurs un autentic salt istoric dezvoltării, dar mai are de recuperat unele decalaje față de statele dezvoltate economic, mai ales în planul eficienței, randamentelor, calității — creșterea productivității muncii este hotărîtoare pentru înfăptuirea obiectivelor economice și sociale stabilite în actualul cincinal și in perspectivă. Este vorba nu de orice fel de creștere a productivității muncii, ci de una mult mai susținută decît cea realizată în anii din urmă, adică de atingerea unor ritmuri înalte, de excepție, care să permită României, așa cum se subliniază în documentele Congresului al XlV-lea, să devină competitivă și din punctul de vedere al productivității muncii cu orice nomie dezvoltată.Pîrghia trainică pe care se meiază acest ritm dinamic de tere a productivității muncii o stituie înfăptuirea programelor privind organizarea, specializarea și modernizarea producției, programe care trebuie să stea la baza tuturor acțiunilor întreprinse pentru sporirea eficienței economice în fiecare unitate. Sub incidența acestui imperativ trebuie abordată în anul viitor sarcina de creștere a productivității muncii, al cărei nivel înscrs în Legea Planului național unic de dezvoltare a activității economico- sociale pe anul 1990 trebuie să fie îndeplinit de fiecare colectiv de muncă.

pe calea

eco-înte- creș- con-

Cu numai cinci luni în urmă soseau cele dinții utilaje și primii constructori la Cornetu, lingă comuna Racovița, unde urmează să se înalțe o nouă hidrocentrală pe Olt. Debuta, așadar, la vremea respectivă, obișnuita organizare de șantier, acțiune care durează cel puțin 6 luni, mai ales atunci cind este vorba de execuția unui obiectiv de o asemenea importanță.— Nu vor trece nici trei luni și vom începe lucrările de execuție — ne asigura atunci inginerul Mihai Biota, șef de brigadă.Constructorii veniți la Cornetu s-au ținut de cuvint, ei trecînd la realizarea cu forțe sporite a exca- vațiilor în locul unde urmează să se ridice barajul și clădirea centralei, precum și la execuția amenajărilor la digul de pe malul stîng al Oltului.Am stăruit asupra acestui fapt pentru a releva responsabilitatea cu care colectivul Antreprizei de Construcții Hidroenergetice Olt-Superior este angajat in înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce-i revin din programul național de dezvoltare a bazei energetice, realizările de pînă acum fiind cea mai elocventă dovadă a răspunderii cu care se muncește. Se cuvine subliniat, bunăoară, că plănui de construcții-montaj pe patru ani ai actualului cincinalfost realizat încă de la 30 octombrie a.c., iar sarcinile aferente acestui an înregistrează și ele însemnate pășiri.— Aceste rezultate n-ar fi posibile — ne spune inginerul stantin Mengher. directorul antreori- zei — dacă spiritul de angajare muncitorească, de răspundere și experiența colectivului nostru n-ar fi fost însoțite de o continuă și perseverentă ofensivă pentru elaborarea și aplicarea unor tehnologii tot mal avansate, specifice activității de construcții, care să se reflecte deopotrivă în urgentarea lucrărilor, asigu-

ade-fost Con-

rarea unei calități superioare și sporirea eficienței economice.Care sînt principalele măsuri luate pentru promovarea progresului tehnic 7 O primă direcție de acțiune se referă la modernizarea cofrajelor, elemente indispensabile pe orice șantier de construcție. Să luăm, pentru exemplificare, cazul cofrajelor necesare la execuția coturilor aspiratoare. Conform tehnologiei clasice, pentru turnarea betoanelor la cotul aspirator al oricărei hidrocentrale se folosesc dulapii din lemn

peste două ori, eliminarea eforturilor fizice și a consumului de lemn, reducerea numărului de personal muncitor, îndeosebi din rindul dulgherilor, meseriași deficitari pe șantierele noastre ; apoi îmbunătățirea calității betoanelor, care, după turnare, nu mai necesită remedieri, și, în fine, posibilitatea folosirii de mai multe ori a acestor cofraje. De exemplu, la toate cele cinci hidrocentrale din sectorul Avrig-Făgăraș a fost folosit doar un singur set de cofraje.

tufa centralelor, cofrajele rulante pentru execuția subtraversărilor de mari secțiuni, introducerea pe scară largă a prefabricatelor, printre care panouri tristrat pentru fațadele hidrocentralelor, panouri de zidărie din sticlă, prefabricate pentru scările de la galeriile de vizitare, pentru puțuri etc. Numai prin folosirea elementelor prefabricate pentru con- tracanale se asigură în prezent o economie de 10 kilograme ciment la fiecare metru cub de beton.Aplicarea consecventă a tehnolo-

Se poate construi mai repede
și mai eficient

(Argumentele Antreprizei de Construcții Hidrotehnice Olt Superior)

geluit , a căror execuție presupune un mare consum de material lemnos și de forță de muncă, foarte multe eșafodaje de susținere — deci iarăși eforturi fizice considerabile — toate necesitînd mult timp de lucru efectiv.— Noi am elaborat o mult mai eficientă, mai sitoare — ne Florin Păun, șeful atelierului de proiectare din cadrul antreprizei. Soluția constă în realizarea unui set de cofraje metalice tipizate. Efectul: scurtarea timpului de execuție de

pregătire șialtă soluție, puțin costi- informează inginerul șeful

Această reușită l-a determinat pe specialiștii din cadrul antreprizei să caute soluții noi de modernizare a tehnologiilor de construcție și pentru alte genuri de lucrări. Așa au apărut cofrajele pentru suprastruc-
giilor avansate pe șantierele de construcții energetice de pe cursul inferior al Oltului a determinat creșterea accentuată a productivității muncii, indicator care — exprimat in lei pe fiecare lucrător — a înregistrat următoarea dinamică :1970 1975 1980 1985 198978 700 91 800 168 200 285 200 378 800Pe fondul acestei evoluții a productivității muncii, in aceeași perioadă au fost reduse cheltuielile de construcții-montaj cu 245,1 lei la1 000 lei producție, în vreme ce beneficiile au sporit de peste 3 ori.

— Eficiența acțiunilor întreprinse este confirmată șL de faptul că soluțiile tehnice pe care le-am elaborat au fost apreciate de Trustul Antrepriză de Construcții Hidroenergetice București, care le-a preluat și generalizat în toate antreprizele din țară, pe toate șantierele, pe amenajările hidroenergetice — subliniază inginerul Florin Păun. De altfel, a- cest schimb de idei și soluții a devenit o regulă generală, o practică necesară și firească in activitatea constructorilor de hidrocentrale. De exemplu, și noi am preluat experiența colectivului de la Antrepriza de Construcții Hidroenergetice Olt-Inferior privind aplicarea tehnologiilor de execuție a ta- luzelor prin folosirea unor cupe speciale montate pe excavatoare S-l 200, soluție pe care am genera- lizat-o la toate obiectivele cuprinse între Sectoarele Avrig — Cornetu și Făgăraș — Avrig.Am insistat asupra acestor aspecte deoarece tehnologiile avansate concepute și aplicate pe un șantier sau altul, cu toate Influențele pozitive ce decurg de aici, nu trebuie să rămînă o necunoscută pentru alți constructori. Este necesar, este în interesul fiecărui colectiv și, «1 economiei naționale ca tot ceea ce s-a conceput mai valoros și eficient să se aplice grabnic peste tot acolo unde soluțiile noi rezolvă problemele cu care se confruntă constructorii de pe Întreg cuprinsul țării.
Ion STANCIU
corespondentul „Scinteil*
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, ÎN REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN

Cuvintarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

Cuvintarea președintelui
Aii Akbar Hashemi Rafsanjani

(Urmare clin pag.' I)

„Un moment însemnat în dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare româno-iraniene“ 

REVISTA PRESEI DIN TEHERAN
Presa iraniană consacră ample spații vizitei oficiale de prietenie pe 

care tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România, o efectuează, începînd de luni, la Teheran, la invitația pre
ședintelui Republicii Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi Rafsanjani.La loc de cinste este publicat 
interviul pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a acordat coti
dianului de limbă engleză „Tehran 
Times".Adresind un călduros bun sosit pe pămintul Iranului președintelui României, același ziar publică, pe prima pagină, portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, insoțit de date privind personalitatea și activitatea șefului statului român.Subliniind însemnătatea vizitei oficiale de prietenie a președintelui Nicolae Ceaușescu in Iran, presa iraniană este unanimă in a aprecia că noul dialog la nivel înalt româ- no-iranian va contribui la dezvoltarea in continuare a relațiilor, pe multiple planuri, dintre cele două țări și popoare.In articolul intitulat „Nicolae Ceaușescu. președintele 
României — prestigios militant pen
tru accesul țărilor in curs de dez
voltare la cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii", ziarul „ETTE- LA’AT" scrie: Nici o națiune nu se poate dezvolta astăzi pe deplin fără contribuția științei și tehnicii avansate. Acest adevăr, formulat de președintele României,

România a trecut încă cu trei ani în urmă la reducerea unilaterală a cheltuielilor, armamentelor și efectivelor militare.Pornind de la interesele păcii și securității popoarelor, România se pronunță și militează ferm pentru eliminarea forței și amenințării cu forța din viața internațională, pentru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor conflictelor și litigiilor dintre state.Consecventă acestei politici principiale, România s-a pronunțat, de la început, pentru încetarea războiului dintre Iran și Irak și a salutat cu satisfacție înțelegerea 'la care s-a ajuns privind încetarea acțiunilor militare.Considerăm că, în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U., trebuie să se facă totul pentru a se ajunge cit mai curînd la o reglementare generală, la ■ realizarea unor , acorduri’ depline între Irak și Iran, care să ducă la restabilirea păcii și bunei vecinătăți.în același spirit, România a militat și militează pentru o soluție politică în Orientul Mijlociu, pentru asigurarea dreptului ia autodeterminare și formarea statului palestinian . independent. Ne pronunțăm pentru o conferință internațională, sub egida O.N.U., cu participarea tuturor părților interesate, precum și a membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate.Ne pronunțăm cu hotărîre împotriva amestecului cercurilor imperialiste în treburile diferitelor state, a susținerii diferitelor forțe antinaționale din diferite țări, milităm activ pentru a se asigura soluționarea problemelor din Asia, Africa, America Latină în mod independent, de către popoarele acestor țări, fără amestec din afară.Acordăm o mare atenție problemelor subdezvoltării,, accentuării împărțirii lumii în țări bogate și sărace. Actuala politică a țărilor capitaliste dezvoltate de jaf și asuprire a statelor în curs de dezvoltare face ca anual zeci de miliarde de dolari din țările sărace să

Nicolae Ceaușescu, a devenit un principiu al intr'egii politici externe românești, care stă la baza atit a unor inițiative și acțiuni complexe pentru dezvoltarea rapidă a României. cit și a relațiilor dintre țările in curs de dezvoltare și cele dezvoltate.România, se arată in articol, oferă lumii exemplul unui stat care, luptind pentru libertate și independență, a reușit să-și dezvolte o economie puternică și să așeze la baza acestui proces cuceririle științei și tehnologiei moderne, aspect considerat de. președintele Nicolae Ceaușescu ca avind o mare importanță in eforturile naționale proprii de dezvoltare.Este necesară, desigur, o largă cooperare internațională deoarece nici un popor nu poate astăzi trăi sau munci izolat, dar această colaborare trebuie să decurgă in condiții de egalitate deplină, bazată pe eforturile depuse de către fiecare națiune pentru propriul progres economic și social.In această direcție, se spune in continuare în articol. România constituie un bun exemplu. Țară in curs de dezvoltare, condusă in mod 

meargă spre țările bogate, spre monopolurile străine.Ne pronunțăm pentru lichidarea subdezvoltării, soluționarea globală a datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, pentru o nouă ordine economică mondială.Soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane impune participarea tuturor țărilor la soluționarea lor, și în primul rind a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare și a țărilor nealiniate.Este, de asemenea, necesar să crească rolul O.N.U., al altor organisme internaționale la soluționarea’ problemelor complexe în mod democratic, în interesul independenței și libertății tuturor națiunilor.Deși problemele internaționale sînt grave și complexe, considerăm' că popoarele, acționînd unite, pot impune soluționarea lor într-un mod nou, o politică de pace, de colaborare și egalitate între toate națiunile lumii.
Domnule președinte, 
Domnilor, 
Prieteni,Doresc să subliniez cu satisfacție că țările ' noastre conlucrează activ în cadrul O.N.U., al mișcării de nealiniere și în grupul țărilor in curs de dezvoltare și considerăm că trebuie să extindem și mai puternic această conlucrare pe plan internațional, în interesul independenței, ai păcii între toate națiunile.încredințat că actuala vizită în Iran, convorbirile pe care le-am început astăzi, înțelegerile la care vom ajunge vor crea condiții pentru o dezvoltare mai' puternică a relațiilor româno-iraniene în domeniile economic, tehnico-științi- fic. cît și în domeniul vieții internaționale, doresc să vă urez, domnule președinte, multă sănătate și succes in întreaga dumneavoastră activitate, să urez poporului iranian prieten noi și tot mai mari realizări în dezvoltarea econo- mico-socială, pe calea progresului, a bunăstării, a întăririi independenței. (Aplauze).

remarcabil de președintele Nicolae Ceaușescu, ea a înregistrat transformări profunde pe calea progresului economic și social. Tară care în trecut era considerată drept eminamente agrară, cu o agricultură înapoiată și o industrie Slabă, ea este astăzi martora „fenomenului românesc", după cum îl denumesc mulți economiști. /Renumele deosebit al cercetării științifice românești, strîns legată de producție, a făcut ca invățămîn- tul superior să beneficieze de o amplă autoritate pe toate meridianele. Drept urmare, mii de stu- denți străini, mulți din Africa, iși urmează studiile în universitățile românești — scrie marele cotidian iranian.Aducînd argumente în sprijinul accesului necondiționat, al țărilor in curs de dezvoltare la știința și tehnologia modernă, România a inițiat un program prin care se propune ca toate aceste probleme să fie rezolvate prin negocieri între țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate, în cadrul unei conferințe speciale a O.N.U., pentru a fi identificate și aplicate cele mai potrivite modalități de acțiune in a- ceastă direcție, continuă „Ettela’at".în documentul propus de România se face, de asemenea, apel la o puternică solidaritate a țărilor în curs de dezvoltare, atit pentru

(Urmare din pag. I)nerală a relațiilor existente. Vizita ayatolahului Seyyed Aii Khamenei în Republica Socialistă România și, de asemenea, vizita actuală pe care dumneavoastră, stimate domnule președinte, o faceți în Republica Islamică Iran ne arată importanța și atenția deosebită pe care conducerile ambelor țări o acordă extinderii și dezvoltării acestor bune relații.în continuare, vorbitorul a spus :Sînt sigur că, în afară de colaborarea în producție, în relațiile bilaterale, am avut și o colaborare bună și strînsă în domeniul vieții internaționale.Republica Islamică Iran, care în desfășurarea politicii sale externe și-a propus să participe la soluționarea problemelor mondiale ale popoarelor, a simțit prezența țării prietene — România — în. toate activitățile internaționale. Trebuie să menționez că, din păcate, cu toate eforturile depuse de secretarul general al O.N.U. pentru aplicarea Rezoluției 598, din lipsa spiritului de colaborare al Irakului cu secretarul general al O.N.U.. realizarea acestui’fapt important n-a avut nici un succes. Republica Islamică Iran, din dorința de a scoate negocierile din impas, de a le debloca, a făcut reprezentantului secretarului general al O.N.U. o propunere constructivă și nouă în legătură cu un schimb de prizonieri și'retragerea simultană a trupelor din . zonele ocupate, dar Irakul a fost contra acestei poziții, n-a acceptat nici această propunere și din nou s-au blocat negocierile.Republica Islamică Iran depune, de asemenea, eforturi pentru instaurarea păcii și eliminarea dificultăților din regiunea Orientului Mijlociu. Ea dorește și depune eforturi pentru găsirea căilor de rezolvare a crizelor din diverse regiuni ale lumii, precum și pentru soluționarea diferitelor probleme ale lumii a treia.Noi sîntem de părere că vinovată de crearea crizei și problemelor din 
adoptarea unor poziții comune în acest domeniu, cit și în ceea ce privește dezvoltarea cooperării economice și tehnologice dintre ele.România apreciază că pentru aplicarea programelor de dezvoltare a științei și tehnologiei este nevoie în mod imperios de un climat de pace și înțelegere internațională. Problema păcii prin realizarea dezarmării, dezangajarea militară reală pe toate continentele, respectarea strictă a independenței fiecărei țări, neamestecul în treburile Interne, nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța, rezolvarea tuturor problemelor litigioase prin negocieri — toate a- cestea împreună definesc coordonatele programului românesc, precum și inițiativele românești pentru un climat de înțelegere și co- oDerare, in condiții de egalitate între toate statele lumii, se subliniază în articol.Prin caracterul lor constructiv, se arată în continuare, dimensiunile universale, forța de convingere și logica argumentelor, inițiativele românești pentru accesul țărilor în curs de dezvoltare Ia știința și tehnologia modernă, elaborate și promovate in mod constant de președintele Nicolae Ceaușescu, oferă lumii o cale sigură și realistă către un viitor mai bun și mai drept.-pe care omenirea și-l dorește atit de mult. Un viitor în care toate țările lumii să se bucure și să beneficieze de ultimele cuceriri ale științei și tehnologiei în condiții de egalitate deplină.Intr-un articol intitulat „Rela
țiile României cu mișcarea de neali
niere", ..TEHRAN TIMES" scrie :România a manifestat întotdeauna un interes deosebit pentru 

Orientul Mijlociu este prezența trupelor Israelului, care se străduiește să păstreze viu focul războiului și vărsarea de singe în această zonă, încearcă să facă astfel ca regiunea sensibilă a Orientului Mijlociu — care are rolul de legătură între cele trei continente ale lumii — să rămîriă mereu centrul crizei mondiale.Republica Islamică Iran susține necesitatea de a se păstra unitatea și integritatea teritorială a Libanului și condamnă toate conspirațiile și eforturile făcute de diverse cercuri cu scopul împărțirii Libanului.Noi considerăm că rezolvarea crizei Libanului este posibilă numai în, lumina luării în considerare a intereselor majorității poporului libanez, respectării drepturilor musulmanilor, care constituie majoritatea poporului din această țară, și, de asemenea, prin eliminarea sistemului de „guvern minoritar".Acum cîteva zile, poporul palestinian a sărbătorit a 2-a aniversare a revoltei în zona ocupată de către trupele Israelului. Noi insistăm din nou pentru sprijinirea materială și morală â revoltei poporului palestinian, pentru a-1 ajuta să-și realizeze idealul și drepturile, pierdute. în zona 'mai apropiată noi avem în față problema Afganistanului. Republica Islamică Iran sprijină pe deplin dorința legitimă a poporului mu
Telegramă de la bordul avionului prezidențial

Domnului TURGUT OZAL
Președintele Republicii Turcia

Cu ocazia survolării teritoriului Republicii Turcia, imi este deosebit de plăcut, să vă adresez un salut cordial, împreună cu cele mai călduroase urări de sănătate și fericire personală, iar poporului turc prieten pace, progres și prosperitate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

mișcarea de nealiniere, privind-o, încă de la început, ca pe un factor important în viața internațională, ca pe una din marile forțe progresiste ale zilelor noastre in lupta pentru independență națională și suveranitate, pentru democratizarea relațiilor internaționale, ca și pentru mersul înainte al omenirii pe calea progresului și păcii.Promovînd o politică activă de pace și colaborară internațională, pe baza respectării suveranității naționale, a principiilor neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, România — ea însăși o țară socialistă în curs de dezvoltare — acționează în consens cu obiectivele majore ale mișcării de nealiniere, fiind solidară cu eforturile țărilor nealiniate și în curs de dezvoltare ce vizează depășirea problemelor cu care se confruntă, consolidarea independenței naționale și promovarea unei politici de dezvoltare economică și socială prin eforturi proprii.De-a lungul anilor, se subliniază în articol, între România și țările nealiniate s-au stabilit și dezvoltat relații strînse de colaborare pe plan politic, economic și in alte domenii și s-a instituit un dialog fructuos în cadrul O.N.U. și al altor organizații internaționale.De o importanță hotărîtoare pentru consolidarea legăturilor României cu mișcarea de nealiniere au fost intîlnirile conducătorului statului român cu șefi de stat și guvern, cu alte personalități dintr-un mare număr de țări nealiniate, atit la București, cît și în capitalele țărilor respective.Evidențiind convergența deplină de vederi asupra dezvoltării internaționale, interesele comune in

edificarea unei lumi mai bune și mai drepte — arată „Tehran Times" —, documentele bilaterale semnate cu aceste ocazii au contribuit la promovarea mai susținută pe plan mondial a noilor principii ale relațiilor interstatale, la întărirea solidarității și cooperării bilaterale, precum și la sprijinirea luptei pentru soluționarea marilor probleme ale zilelor noastre in interesul tuturor popoarelor.Pornind de la aprecierea că marile probleme ale lumii contemporane nu pot fi rezolvate numai de citeva țări, aceasta presupunind participarea egală a tuturor statelor, indiferent de mărime, putere sau sistem social — se subliniază în articol —, România, președintele său. au evidențiat în repetate rîn- duri necesitatea ca toate statele mari, mici sau mijlocii, în primul rînd cele în curs de dezvoltare — care reprezintă majoritatea covîr- șitoare a mișcării de noaliniere —, să aibă un cuvînt de spus în viața internațională, în promovarea unei noi politici democratice de libertate și independență.România împărtășește convingerea fermă că trebuie folosite toate mijloacele pentru întărirea unității mișcării, pentru dezvoltarea unei tot mai strînse colaborări, în scopul consacrării noii politici de egalitate, pace și înțelegere pe plan internațional.în ceea ce o privește, România — după cum a afirmat in repetate rinduri președintele Nicolae Ceaușescu — este hotărită să extindă colaborarea și solidaritatea sa cu țările nealiniate, convinsă fiind de faptul că aceasta corespunde pe deplin intereselor tuturor popoarelor, cauzei independenței, păcii și progresului în întreaga lume, scrie în încheiere „Tehran Times".

sulman din această țară pentru a ajunge la realizarea drepturilor sale legitime. Noi considerăm că numai un Afganistan independent, nealiniat și islamic, avînd relații prietenești cu vecinii săi, poate să răspundă intereselor legitime ale popoarelor din această regiune. Noi sîntem gata să depunem toate eforturile cu scopul de a găsi calea soluționării problemelor rămase nerezolvate, Îndeosebi a problemei plății datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare și a creării unei noi ordini economice internaționale, a reducerii decalajelor dintre „Nord" și „Sud". De asemenea, ne pronunțăm pentru lichidarea problemei subdezvoltării și eliminarea marilor decalaje dintre țările bogate și cele sărace, pentru asigurarea progresului și păcii în lume.în încheiere, doresc să vă exprim din nou satisfacția mea, a membrilor delegației iraniene pentru vizita dumneavoastră în Iran. Sper să aveți o ședere plăcută în țara noastră.Sînt încredințat că vizita dumneavoastră va avea un rol foarte important în dezvoltarea relațiilor viitoare dintre cele două țări ale noastre.Vă urez dumneavoastră sănătate și succes in întreaga activitate. De asemenea, urez guvernului și poporului român succes și prosperitate. (Aplauze).

A 
începerea 

convorbirilor 
oficiale(Urmare din pag. I)Cu această convingere, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Aii Akbar Hashemi Rafsanjani au avut un larg schimb âe păreri privind stadiul și perspectivele relațiilor dintre România și Iran, precum și in legătură cu aspecte actuale ale vieții politice mondiale.în timpul convorbirii au fost relevate bunele raporturi româno-iraniene, care se dezvoltă continuu, pe baza principiilor deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc.Pornindu-se de la potențialul economic actual al României și Iranului, de la experiența acumulată în realizarea în comun a unor obiective industriale, s-a apreciat că sint posibilități pentru extinderea și diversificarea în continuare a colaborării economice, îndeosebi a cooperării in producție, în domeniile petrolului, petrochimiei, construcției de mașini, agriculturii și în alte domenii de interes comun.Președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Aii Akbar Hashemi Rafsanjani au hotărît ca membrii comisiei mixte guvernamentale, care își desfășoară în aceste zile lucrările la Teheran, să continue să examineze, în timpul vizitei, posibilitățile existente pentru intensificarea colaborării economice bilaterale, potrivit celor convenite.S-a exprimat convingerea că dezvoltarea și mai puternică a relațiilor dintre România și Iran pe plan politic. economic, tehnico-științific șl în alte sfere de activitate este în folosul și spre binele ambelor țări șl popoare, al dezvoltării lor economi- co-sociale independente, al cauzei generale a progresului și păcii în lume.Convorbirile se desfășoară într-o I atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă.

Intîlnire 
protocolară între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și președintele Republicii Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi Rafsanjani, a avut loc, luni, 18 decembrie, o înlilnire protocolară.Ihtilnirea, premergătoare începerii J convorbirilor oficiale, s-a desfășurat ; într-o atmosferă de caldă prietenie, ! stimă și respect reciproc, ce caracterizează relațiile dintre cele două țări * 1 și popoare.

bună, caracterizată prin stabilitate și echilibru.Poporul nostru este conștient că realizarea planurilor și programelor sale de dezvoltare — ca, de altfel, ale tuturor țărilor și popoarelor — poate fi asigurată numai în condiții de pace și securitate, într-un climat de înțelegere și de largă colaborare internațională. în acest spirit, România participă activ la viața internațională, la eforturile pentru soluționarea constructivă a marilor probleme ce preocupă omenirea, la promovarea politicii de pace și colaborare între toate națiunile lumii. Dezvoltăm larg relațiile noastre cu toate statele, fără deosebire de orîndui- rea lor socială, situînd ferm la baza lor principiile deplinei egali- . tăți. respectului . independenței și 1 suveranității naționale, neameste- ; cului în treburile interne și avah-I tajului reciproc.ț România consideră că situația mondială continuă să se mențină complexă și gravă. Pașii pozitivi, foarte mici, înregistrați în direcția dezarmării, a soluționării unor conflicte nu au determinat o schimbare radicală în viața internațională. în lume continuă să existe uriașe stocuri de arme, îndeosebi nucleare, persistă politica de forță și dictat, de amestec în treburile interne, au loc, sub diferite forme, acțiuni de destabilizare a situației din unele țări, de încălcare, de către cercurile imperialiste, a dreptului națiunilor la independență, la existență liberă și demnă.în actualele condiții grele, este mai necesar ca oricînd ca popoarele să-și unească forțele, să conlucreze tot mai strîns pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară.Trebuie făcut* totul pentru eliminarea armelor nucleare de pe planeta noastră. De asemenea, ne pronunțăm pentru lichidarea armelor chimice și a altor arme de distrugere în masă, pentru reducerea substanțială a armelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare. în ce o privește,

Primire 
călduroasă 
la Teheran(Urmare din pag. I)Președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Aii Akbar Hashemi Rafsanjani âu fost invitați pe un podium de onoare.Au fost intonate imnurile de stat ale României șl Iranului.O gardă militară a prezentat onorul.Președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Aii Akbar Hashemi Rafsanjani au trecut în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport.Președintelui Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate apoi oficialitățile iraniene venite în intîmpinare : Masoud Rughani Zanjani, vicepreședinte al Republicii și șef al Organizației Planului și Bugetului, Aii Akbar Velayati, ministrul afacerilor externe, alte persoane oficiale.In continuarea ceremoniei, președintele României a fost salutat de șefii misiunilor diplomatice acreditați la Teheran.Au fost de față ambasadorul României la Teheran și ambasadorul Iranului la București.In salonul de onoare al aeroportului, între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Aii Akbar Hashemi Rafsanjani a avut loc o scurtă convorbire prietenească, marcată de dorința comună de a îmbogăți tot mai mult conținutul conlucrării româno- iraniene pe multiple planuri, in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Aii Akbar Hashemi Rafsanjani au făcut, la ieșirea din salonul de onoare al aeroportului, scurte declarații pentru presă, în care au exprimat hotărîrea comună de a dezvolta și mai mult colaborarea româno- iraniană, pe măsura posibilităților celor două țări.’ a potențialului lor industrial, științific și cultural.De la aeroport, cei doi președinți au luat loc într-un automobil escortat de motocicliști, îndreptîndu-se spre Palatul Saadabad, reședința rezervată înaltului oaspete român.Pe străzile capitalei, numeroși locuitori au salutat cu multă căldură pe șeful statului român, exprimindu-și, prin vii manifestări de simpatie, înalta considerație și prețuirea față de președintele Nicolae Ceaușescu, a cărui activitate este bine cunoscută și apreciată în Iran.Coloana oficială a străbătut principalele artere ale orașului de la poalele muntelui Damavand, străjuite do 'numeroase edificii cu valoare istorică și construcții noi, ce relevă amplul efort constructiv care se desfășoară in prezent în Iran.La reședință, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Aii Akbar Hashemi Rafsanjani s-au întreținut, intr-o ambianță cordială, prietenească.
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PRIN UNITATEA DE ACȚIUNE A COMUNIȘTILOR, A OAMENILOR MUNCIIAșa după cum s-a anunțat in ziarul nostru, județul Sibiu a îndeplinit planul pe 4 ani ai actualului cincinal în ziua de 5 decembrie, ceea ce creează condiții pentru realizarea pină la sfîrșitul anului a unei producții-matfă industriale suplimentare in valoare de peste 4 miliarde lei, spor obținut integral pe seama creșterii productivității munții. O contribuție însemnată în do- bîndirea acestui succes de prestigiu a adus-o și municipiul Sibiu, care deține o pondere importantă în economia județului. în legătură cu a- ceasta, in colaborare cu Comitetul Municipal de Partid Sibiu, redacția ziarului nostru a organizat un schimb de opinii în cadrul căruia interlocutorii au fost solicitați să răspundă la întrebările : Cum au acționat pîrghiile muncii politico-or- ganizatoiice desfășurate de organele și organizațiile de partid ? Care sînt preocupările curente și de perspectivă pentru consolidarea și dezvoltarea realizărilor dobindite ?
în prim-plan: capacitatea 

organizatoricăNicolae Stanciu, prim-secretar al comitetului municipal de partid : Mai intii. cîteva „puncte de reper". Anul a- cesta producția- marfă industrială a municipiului e de 7,2 ori mai mare ca în 1965. Industria construcțiilor de mașini și de prelucrare a metalelor reprezintă 45,3 la sută și realizează o gamă extrem de diversă de produse de înaltă tehnicitate, printre care elementele de structură pentru centralele nuclearo-electrice, cuptoarele pentru elaborare și tratamente termice in vid, mașinile de presare izosta- tică și multe altele de nivel tehnic mondial. în sfîrșit, gradul de înnoire a producției este de 75 la sută. Sint doar citeva date care pun in evidență diversitatea și complexitatea preocupărilor noastre. Cheia tuturor realizărilor ? Capacitatea organizatorică, de inițiativă și acțiune a organizațiilor de partid din municipiu, care, cuprinzînd peste 41 de mii de comuniști. își îndeplinesc în tot mai bune condiții rolul lor de conducător politic în cadrul colectivelor de muncă, dinamizind activitatea din toate domeniile, implicîndu-se în rezolvarea problemelor, unind eforturile pentru îndeplinirea planului și a programelor de dezvoltare, acțio- nind pentru perfecționarea continuă a stilului de conducere democratică a activității unităților.— Deoarece experiența esfe și ea o „cheie" fără „cifru secret", v-am ruga să ne-o înfățișați în citeva aspecte esențiale.— Beneficiind de îndrumarea permanentă a comitetului județean de partid, am pornit de la cunoașterea aprofundată a problemelor specifice fiecărei unități, antre- mnd un larg activ de partid, precum și comisiile pe probleme in activitatea de analiză, de Îndrumare, sprijin și control, impli- cind membrii biroului și ai secretariatului într-o susținută activitate „la fața locului", acolo unde se hotărăște soarta producției. Pe această bază a sporit capacitatea! organizatorică a comitetului municipal de partid. Astfel cînd „Independența" a primit o foarte importantă și urgentă comandă de export, care-i depășea posibilitățile de realizare în termen, organizind întrajutorarea cu întreprinderea „Mecanica", mobilizind toate forțele, intensificind colaborarea In această direcție între cele
TG. MUREȘ O importantă sesiune științifică la Iași: ,,CENTENAR 

ION CREANGĂ"
„Zilele bibliotecii 

județene"La Tîrgu Mureș a avut loc, recent, manifestarea politico-ideologică și cultural-artisticâ „Zilele bibliotecii județene Mureș", instituție care adăpostește in rafturile sale aproape un milion de cărți din toate domeniile de .activitate. Manifestarea a debutat prin organizarea, în sala de lectură pentru periodice, a simpozionului cu tema „Tradiție și actualitate în lectura publică". în acest cadru, parti- cipanții la simpozion au vizat, între altele, dinamica vieții culturale în lumina hotăririlor Congresului al XIV-lea al partidului, iar, pe baza experienței proprii, au analizat posibilitățile de modernizare și automatizare a serviciilor de bibliotecă, unele probleme ale circulației cărții științifice și tehnice în biblioteca publică, ocrotirea și valorificarea publicațiilor din patrimoniul cultural național, precum și prezența bibliotecii județene in Festivalul național „Cîntarea României" Un moment distinct în cadrul acțiunii la care ne referim l-a constituit simpozionul omagial dedicat aniversării a 100 de ani de la moartea marelui povestitor Ion Creangă. în acest context, cadre didactice universitare, bibliotecari, scriitori și critici literari au prezentat comunicările cu tema „Ion Creangă — drumurile povestirii", „Oralitate și ficțiune în opera lui Ion Creangă", „Arta povestitorului Ion Creangă în. «Amintiri din copilărie»", „Ion Creangă — institutor și autor de manuale școlare", „Un editor al operei lui Ion Creangă — George Pascu", „Traduceri in limba maghiară din opera povestitorului Ion Creangă". Simpozionul a fost urmat de alte manifestări, dintre care, demne de reținut sînt vernisarea, in cadrul secției pentru copii, a expoziției de desene „închipuiri moștenite de la Humulești", șezătoarea literar-artistică „Eternitatea «Amintirilor din copilărie»", evocarea „Din prospețimea copilăriei noastre" și dramatizarea muzicală „Punguța cu doi bani", la care și-au dat concursul elevii școlilor generale nr. o și 7 din Tîrgu Mureș, cadre didactice, actori, cercul de marionete al Casei pionierilor și șoimilor patriei și grupul vocal al Școlii generale din Ja- benița. Manifestarea s-a încheiat cu vernisarea, în cadrul secției „Cartea tehnică" a bibliotecii și a expoziției intitulate „Grafica tipografică mu- reșeană" prilejuită de tradiționala întilnire Intre tipografi și bibliotecari. (Gheorghe Giurgiu).

Din experiența și preocupările 
organizațiilor de partid din municipiul Sibiu

două organizații de partid, am reușit să asigurăm realizarea comenzii în termen. La fel, atunci cind la „Balanța" s-a creat un „loc îngust" la sectoarele calde, cu sprijinul „Independenței" și al altor unități, organizind „comandamente" săptămînale, conduse de un secretar al comitetului municipal de partid, am realizat o modernă turnătorie de fontă. Această experiență organizatorică s-a extins și la alte domenii. De pildă, prin- tr-o colaborare intre Trustul Antrepriză de Construcții Montaj, „Independența", „Mecanica", întreprinderea de Rețele Electrice — colaborare materializată prin Intermediul organizațiilor de partid — am asigurat alimentarea cu energie electrică a unor noi zone de locuințe.în această perioadă deosebit de importantă organizăm săptămînal întîlniri cu Întregul activ din municipiu, evaluînd și luînd măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al

XIV-lea al partidului, din cuvintă- rile tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv din 1 decembrie și la recenta plenară a C.C., precum și a propriilor hotărîri, „ajustind" repartizarea forțelor in funcție de problemele prioritare și acțlonind concret in aceste direcții. Astfel, ne preocupă încheierea anului 1989 și pregătirea in cele mai bune condiții a „demarajului" lui 1990 și a cincinalului viitor. Pornind de la faptul că nu ne mulțumesc realizările în privința reducerii cheltuielilor de producție, a stocurilor supranormative, ca și în folosirea integrală a timpului de lucru, punem în prezent un accent deosebit pe aceste aspecte.
Preocupări curente 

și de perspectivăîn ziua documentării noastre, membri ai comitetului de partid de la puternica întreprindere „Independența" (peste 2 800 membri de partid, 370 comuniști in birourile celor 33 organizații de bază și în cele 4 comitete de partid, 100 de tovarăși în activul de partid) definitivau tematica orientativă a adunărilor generale. a studiilor și analizelor ce se vor întreprinde in 1990 și planul de muncă al comisiilor pe probleme pentru trimestrul I. Tot în acea zi s-au deschis învățămîntul politico- ideologic de partid și U.T.C., precum și învățămtntul politic de masă, a- vînd drept scop aprofundarea documentelor Congresului al XIV-lea al P.C.R. și a căilor concrete de înfăptuire la fiecare loc de muncă a ho- tărîrilor adoptate.— Ambele acțiuni, desfășurate „la ordinea zilei", sint deosebit de importante pentru noi, în perspectiva activității viitoare, ne spune Ștefan Vasiu, secretar al comitetului de partid. Punem mare preț pe eficiența studiilor, analizelor, pe activitatea desfășurată de comisiile co- Poposim într-un Ioc în care străvechea tradiție a românilor de a

La Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași s-au desfășurat lucrările unei sesiuni științifice sub genericul „Centenar Creangă", la care au participat cadre didactice din invățămin- tul superior, scriitori, critici și istorici literari. Comunicările' și referatele au pus în relief viața și personalitatea lui Ion Creangă, valențele educative și artistice ale operei aces-
NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ! TOTUL SĂ FIE RECUPERAT ȘI REFOLOSIT ÎN ECONOMIE
Sincope în organizarea 
activității de colectare— în ce măsură v-ați îndeplinit planul de recuperare a materialelor refolosibile ?— L-am realizat aproape în totalitate, precizează Ștefan Gheorghe, primar al comunei Ileana. Am predat 32 tone de fier vechi, 800 de borcane, 2 000 de sticle, 3 600 saci de iută și ceva plumb și aramă. Iar acum cîteva zile am trimis la Fun- dulea încă 8 tone de fier.— Și cit prevedea planul ?— Planul ? Cam atît. Stați să caut prin dosare cifrele exacte...Și a inceput să răsfoiască prin hîrtii, de care nu ducea lipsă. Dar despre recuperarea acesteia, adică a hirtiei. nu s-a găsit nici o situație. Mai tîrziu ne-am clarificat că datele „exacte" erau la secretarul consiliului. iar la capitolul hîrtie nu s-a recuperat nici un kilogram. S-au invocat o serie de motive. Oricum, trebuie reținut că este o comună care are peste 4 600 de locuitori, numeroase magazine, secții de producție ș.a. Deci nu lipsa de maculatură a fost cauza acestei nerealizări, ci lipsa de interes manifestată pentru recuperarea hirtiei.Să fie oare această situație o simplă întimplare ? Continuăm investigația în alte comune : Vlad Tepeș și Independența. Situația este aproximativ aceeași, deși în evidențe se înregistrează anumite cantități de hîrtie recuperată. La librăria din comuna Vlad Țepeș, gestionara Ancuța Ghiță nu ne poate arăta nici o hîrtie recuperată. Ori, marea majoritate a produselor vindute prin unitate vin ambalate în... hîrtie. La magazinul mixt din satul Vișini, aparținînd de comuna Independența, gestionara Aurelia Florea mărturisește că „de cind este ea la această unitate, de circa doi ani și jumătate, nu s-a predat hîrtie, întrucit nu are de unde". Dar ce se întîmplă cu ambalajele de hîrtie și carton in care sosesc mărfurile n-a putut să ne spună un cuvînt.Discutăm aceste aspecte eu tovarășul Petre Verbuncu, președintele 

miletului de partid, toate fiind determinante pentru perfecționarea muncii politico-organizatorice. Astfel, un studiu întocmit cu cîtva timp în urmă de comisia organizatorică, sesizînd unele neajunsuri la sectoarele calde, la secția lanț cu role și la cazangerie. a pus, totodată, în e- vidență faptul că în aceste locuri ponderea membrilor de partid se situa sub cea existentă în organizațiile de partid din întreaga întreprindere. Măsurile luate pentru întărirea numerică și îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid din aceste sectoare, pentru sporirea gradului lor de implicare în rezolvarea problemelor au dus la obținerea unor rezultate superioare în producție în cursul acestui an. Aș putea aduce multe alte exemple care să justifice atenția deosebită pe care o acordăm studiilor, analizelor și bunei organizări a activității pe care o vor desfășura comisiile comitetului de partid în 1990. Ele sînt tot atîtea argumente care susțin, cu 

puterea de convingere a faptelor de viață, importanta orientărilor secretarului general al partidului, reafirmate la Congres și la Plenara C.C. din decembrie, în ceea ce privește implicarea organizațiilor de partid in „asigurarea desfășurării in cele mai bune condiții a activității din toate domeniile". Sîntem convinși că sporirea acestei implicări, întărirea rolului conducător al organizațiilor de partid vor consolida realizările de pînă acum, vor determina obținerea în anul și în cincinalul viitor a unor rezultate pe măsura considerabilelor posibilități umane și tehnice de la „Independența".— V-am ruga să vă referiți și la cea de a doua acțiune desfășurată chiar azi...— Deschiderea învățămîntului politico-ideologic de partid și U.T.C., precum și a învățămîntului politic de masă a fost și ea precedată de studii, de analize, care au dus la o reorganizare a activității cursurilor și cercurilor. Mai judicios dimensionate, la 30—35 de persoane, acestea îmbină cuprinderea mai bună a comuniștilor, uteciștilor, a tuturor oamenilor muncii, cu crearea posibilităților pentru o participare mai activă, mai substanțială la dezbateri a tuturor cursanților. O preocupare deosebită este aceea a asigurării „sudurii" între abordarea aspectelor teoretice, principiale și a realităților concrete ale fiecărui loc de producție, astfel Incit — concomitent cu lichidarea unei anumite rămineri în urmă în domeniul pregătirii politico-ideologice, la cate se referă documentele Congresului și care se regăsește și la noi — șă se obțină o perfecționare substanțială a întregii activități.
îndeplinirea planului - 

sarcină de partid

tuia, dimensiunile universului său tematic, contribuția scriitorului la dezvoltarea culturii și literaturii noastre la îmbogățirea mijloacelor de expresie ale limbii române. Cu același prilej, în școlile și liceele ieșene au avut loc șezători literare, medalioane, recitaluri de proză, spectacole, precum și o masă rotundă intitulată „Actualitatea lui Creangă".

Uniunii Județene a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor Călărași.— Unitățile noastre, care în cea mai mare parte își desfășoară activitatea în mediul rural, aveau sarcina să recupereze peste 145 tone de maculatură. Am predat la centrele de colectare ale I.J.R.V.M.R. — Călărași numai 41 tone. Am analizat această situație și au rezultat într-o serie 
COLECTAREA HÎRTIEI 

impune o mai largă participare cetățenească
de comune serioase carențe în colectarea materialelor recuperabile. Dacă la Dor Mărunt s-au strîns 19 tone de maculatură, la Dragoș Vodă 2 tone, la Lehliu sat și Mînăstirea cîte 1.7 tone, în alte comune ca Frumușani, Gurbănești, Tămădăul Mare, Chir- nogi ș.a., nu s-a recuperat nici un kilogram de hîrtie. De fapt, aceste exemple reflectă gradul de preocupare, și nu cel de resurse. Deși din punct de vedere organizatoric s-a creat cadrul necesar...Sigur, e bine că „s-a creat cadrul organizatoric necesar" ! Dar practic atît timp cit rezultatele rămîn nesatisfăcătoare. eficienta măsurilor luate nu se confirmă.

Atrofieri nedorite 
ale simțului 
gospodărescAșa cum relevă datele statistice, rezultă că în mediul urban consumul de hîrtie este mai ridicat și implicit 

îmbina tehnica și arta, atît de expresiv reprezentată în fața lumii de către Muzeul din Dumbrava Sibiului. este ridicată pe planul superior al înfăptuirilor socialismului. Drept dovadă, 91 la sută din producția de bază a întreprinderii de Prelucrare a Lemnului este destinată exportului, mobila realizată aici fiind cunoscută pe multe meridiane ale globului. Este deci firesc ca discuția cu ing. Virgil Dobrotă, membru I al comitetului municipal de partid, directorul întreprinderii, să se axeze pe problema atît de „la ordinea zilei" a exportului.— ...Care, în spiritul documentelor Congresului al XIV-lea, al cuvîntărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv din -1 decembrie și la recenta plenară a C.C. este pentru noi o îndatorire prioritară. în acest sens acționează comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii, considerînd îndeplinirea planului, în special a exportului, drept o importantă sarcină de partid. Aceasta determină atit o direcționare unitară a pîrghiilor de acțiune, cit și o substanțială contribuție specifică a fiecărui domeniu de activitate. Așa s-a și întîmplat la noi, pentru a putea aduce un efort semnificativ la importantele realizări ale județului și municipiului. De pildă, cînd conducătorii unor compartimente funcționale nu și-au făcut pe deplin datoria în organizarea producției pentru export, ei au fost chemați să raporteze și au fost trași la răspundere în fața comitetului de partid. Pe de altă parte, atunci cînd în unele locuri, cum ar fi de pildă în organizația de bază de la secția II mobilă, a existat tendința de a fi preluate anumite sarcini administrative în detrimentul muncii politice, și acest aspect a fost analizat și criticat, lucrurile intrînd pe un făgaș normal, în acest fel sînt create condițiile care asigură competitivitatea producției, pentru export.— Care sînt aceste condiții ?— După mine, sînt : concepția, calitatea și productivitatea. Aș putea spune că la concepție și calitate ne plasăm la nivel mondial. Drept dovadă — gradul de înnoire de 75,6 la sută și faptul că nu am înregistrat nici un refuz de calitate, în privința productivității și a reducerii costurilor, autocritic vorbind, mai avem multe de făcut. Pentru 1990 și cincinalul viitor trebuie să înfăptuim hotărît orientările privind introducerea unor programe de organizare și modernizare eficiente, care să ducă la reducerea consumurilor și sporirea productivității muncii. Pe lîngă eforturile proprii, pe care sintem deciși să le depunem pentru înfăptuirea acestor importante sarcini de partid, așteptăm o contribuție mai substanțială a construcției de mașini din țara noastră, prin asigurarea unor utilaje cu performanțe care să ne permită atingerea nivelului de competitivitate necesar pentru valorificarea superioară a resurselor și a muncii....inițiative, preocupări, proiecte de. perfecționare a activității, care1 constituie „cheia" unor importante succese și temelia unor noi împliniri, într-unul din viitoarele numere ale ziarului nostru vom continua să înfățișăm aspecte din experiența muncii de partid din alte unități sibiene reprezentative.

• Mircea : PATRIA (11 86 25) — 9; 12: 
16; 19
• Cei care plătesc cu viața : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Există joi : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Rochia albă de dantelă ; UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Un comisar acuză : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Cu miinile curate : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Enigmele se explică în zori : GIU-
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Amintiri din copilărie : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Mama : VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19
• Nea Mărin miliardar : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Nu e ușor cu bărbați! : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19
• Comoara din Valea Șerpilor : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19, CULTURAL (83 50 13) -- 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Program de desene animate : 9; 11;
13; 15, Sora 13 — 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
• O seară de Iarnă la Gagra i BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
• Vînătorul de senzații : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Fără prieteni : POPULAR (35 111T)
— 15; 19

Gh. ATANASIU 
Ian Onuc NEMEȘ

De asemenea, Muzeul Literaturii din Iași a găzduit o manifestare culturală, la care și-au dat concursul scriitori ieșeni, critici literari, alți oameni de cultură și artă, actori ai Teatrului Național „Vasile Alec- sandri". (Agerpres)

și posibilitățile de recuperare sînt mai mari. Depinde însă în ce măsură aceste posibilități sînt fructificate., în municipiul Călărași se află numeroase unități industriale, o bogată rețea comercială și un număr apreciabil de școli. Din situațiile puse la dispoziție de I.J.R.V.M.R. — Călărași rezultă că organizațiile de pionieri au colectat cele mai mari cantități de hîrtie, deși și acestea 

sînt sub sarcinile de plan. Iată cîteva constatări făcute în urma discuțiilor avute cu cadre didactice și elevi de la diferite școli generale și licee. Nu peste tot se manifestă preocuparea cuvenită pentru recuperarea hirtiei. Se insistă prea puțin pe latura educativă, ignorindu-se astfel aspectul esențial al grijii pentru o materie primă prețioasă, a creării unor deprinderi de buni gospodari. In școli nu sînt asigurate spații adecvate de depozitare, ceea ce face ca maculatura, cit și alte materiale recuperabile să fie adunate în clase, săli de festivități, imobilizînd spații de învățămînt, afectînd și starea de igienă. Trec uneori săptămîni și luni pină cînd întreprinderea specializată pentru recuperare asigură mijloacela de transport solicitate de școli.O sursă importantă în colectarea hîrtiei o reprezintă și gospodăriile populației, unde și aici se înregistrează mari restanțe. Astfel, din cantitatea totală de aproape o mie de tone, cit reprezintă sarcina de colectare pe acest an, s-au recuperat numai 257 tone.

CONSTANȚA ;

„Săptămîna științei 
și tehnicii 

pentru tineret"Desfășurindu-se în cadrul generos al Festivalului național „Cîntarea României", „Săptămîna științei și tehnicii pentru tineret", manifestare organizată de Comitetul Județean Constanța al U.Ț.C., a prilejuit un amplu și rodnic bilanț al activității desfășurate de tînăra generație , din această parte a țării in domeniul muncii de cercetare și creație tehnico-științifică. Au fost organizate, cu acest prilej, numeroase acțiuni, sesiuni științifice, dezbateri, mese rotunde privind economisirea de materii prime, materiale, energie și combustibil, creșterea calității și competitivității produselor, dezvoltarea tehnologică, popularizarea principalelor mijloace de promovare a progresului tehnic și altele. La Centrul de Creație și Cultură Socialistă „Cîntarea României" din Constanta a fost deschisă o expoziție de creație tehnico-științifică. S-au remarcat, în mod deosebit, realizările, acțiunile și inițiativele tinerilor de la întreprinderea de Construcții Navale Constanța, întreprinderea Mecanică Navală Constanța, „Petromar", Combinatul Petrochimic Midia-Năvodari, Combinatul de Lianți și Azbociment Medgidia, din diverse unități școlare și de învățămînt superior. (Lucian Cristea).
MARAMUREȘ :

Un muzeu de mineralogieîn municipiul Baia Mare s-a deschis recent un nou muzeu de mineralogie, o realizare de seamă a vieții cultural-științifice maramureșene. Noul edificiu se înscrie >în contextul eforturilor depuse pentru a dezvolta și cultiva patrimoniul național de valori și a-l integra activ în circuitul educațional. în peisajul spiritual al Maramureșului, noua instituție reprezintă rodul unor activități de mai mulți ani, pentru constituirea bogatei colecții de minerale, adunarea și sistematizarea materialului, organizarea, pe criterii științifice, a pieselor de o rară frumusețe. Noul obiectiv va juca un rol important în educarea mate- rialist-științifică a oamenilor muncii, în ridicarea nivelului de cunoaștere privind bogățiile subsolului maramureșean și evoluția lumii materiale de-a lungul erelor geologice in nord-vestul României. Clădirea, dispusă pe două niveluri, oferă un spațiu generos și modern de expunere, pe o suprafață de 1 450 mp. Amplasată într-un cadru arhitectonic modern, ea'reprezintă un loc căutat de marele public, unde, în elegante vitrine, se oferă o imagine sugestivă a florilor de mină din adîncul Maramureșului. Grupate pe zone miniere de proveniență și categorii geo- morfologice, eșantioanele minerale selectate în muzeu constituie o mărturie edificatoare a bogățiilor și frumuseților natural-a ale acestor locuri, dar și o dovadă a a- tenției ce se acordă introducerii în circuitul educativ a vastului patrimoniu cultural-national în beneficiul oamenilor muncii. (Gheorghe I’âr.ia).

Pentru a vedea concret cum se desfășoară activitatea de colectare a hirtiei ne-am deplasat la o serie de blocuri. în imediata apropiere a primăriei municipiului Călărași purtăm o primă discuție.— Ce cantitate de hîrtie ați strîns In acest an ?— Nici un kilogram, ne răspunde prompt Constantin Petre, administratorul blocului nr. 7.

— Deci la cele 72 de apartamente nu s-au înregistrat deșeuri de hîrtie.— Acestea sînt, dar ele se aruncă la tomberon, întrucît nu le putem colecta separat. De vreo patru ani avem promisiunea că primim saci de polietilenă pentru recuperarea hirtiei. Am înțeles că sînt greutăți cu folia. într-un tîrziu s-a adus o mostră de miniconteiner pentru hîrtie. Acesta s-a umplut repede, dar nu l-a mai ridicat nimeni. Nu știu cine l-a aruncat la gunoi. Pe de altă parte, este necesară îmbunătățirea organizării punctelor de colectare pentru a reduce la minimum timpul și efortul consumat cu transportul materialelor recuperabile.Trecem pe la o serie de puncte de colectare. Un prim popas la „Flacăra", unde remizier este Traian Stan.— Nu avem hîrtie adunată, ne spune interlocutorul. Nu prea aduc oamenii.La punctul de colectare „Orizont", achizitorul Vasile Ioniță nu se vedea la... orizont.

Tinere talentepe sc
Esențiali pentru un 

artist în formare ră- 
mine șansa intilnirii 
cu un maestru recu
noscut. Pentru muzici
an, aceasta pare in fi
rea lucrurilor, poate și 
fiindcă exemplele din 
istoria muzicii sint nu
meroase și at.it de sem
nificative. Marele ta
lent are întotdeauna 
nevoie de un sprijin 
venit la timp, tot așa 
cum are nevoie de 
confruntarea cu publi
cul cel mai exigent, de 
rigorile și emoția evo
luției pe scene de mare 
prestigiu.

Asistăm de mai mult 
timp la o veritabilă 
eflorescentă de talente 
interpretative. Mulți 
dintre acești muzicieni 
sint foarte tineri, aflîn- 
dti-se încă pe băncile 
școlilor, în București 
sau în celelalte orașe 
ale țării. Asupra talen
tului lor se apleacă 
priceperea și devota
mentul pedagogic al 
unor profesori al căror 
nume marele public îl 
află rareori. Important 
este insă faptul că a- 
cestor tineri talentați, 
ce întrunesc aprecieri 
superlative la con
cursuri naționale și 
internaționale, li se 
oferă în mod constant 
posibilitatea de a ciuta 
sub egida celor mai 
prestigioase instituții 
artistice din țară, ade
sea sub bagheta unor 
dirijori cu îndelungată 
experiență. Fermanent, 
Filarmonica. „George 
Enescu" din București 
și Radioteleviziunea 
Română organizează 
...studiouri ale tinărului 
interpret", programe 
de concerte interpreta
te de tineri instrumen
tiști, recitaluri came
rale, • seri de muzică 
românească, cicluri de 
concerte și integrale 
(excelente, in sala din 
strada Nuferilor, inte
grala cvartetelor de 
coarde de Mozart, in 
interpretarea cvarte
tului „Serioso", și in
tegrala sonatelor pen
tru pian de Beetho
ven). Preocupări și re
zultate similare există 
și la filarmonicile 
din țară.

Marele talent pianis
tic al Mihaelei Vrsu- 
leasa, elevă a profe
soarei Stela Drăgulin 
de la Școala nr. 26 din

Brașov, a devenit în 
puțin timp bine cunos
cut marelui public, 
care o primește cu en
tuziasmul cuvenit — 
același entuziasm cu 
care a fost aplaudată 
cu citeva luni in urmă 
la Belgrad, Novi Sad 
și la Conservatorul 
„Santa Cecilia" din 
Roma. La 11 ani, 
Mihaela Vrsuleasa do
vedește nu numai o si
guranță tulburătoare, 
tehnică excelentă (cu 
mult peste nivelul 
vîrstei), înțelegere 
profundă a faptului 
muzical, maturitate in 
exprimare, ci și viziune interpretativă, stil 
— în lucrări de mare 
dificultate, capodopere 
ale genului, cum este Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră în do minor de Beethoven. 
Dirijorul Cristian Man- 
deal, cu care tînăra 
pianistă a cintat acest 
concert la Tîrgu 
Mureș, după ce uimise 
la București, sub ex
perimentata baghetă a 
lui Iosif Conta, care o 
susține cu o consecven
ță admirabilă, formula 
o apreciere semnifica
tivă: „E un suprafeno- 
men de tip Mozart, 
Enescu, Lipatti. Dacă 
nimic, de ordinul să
nătății, nu intervine, 
are toate șansele să 
rămînă ceea ce este : 
o mare pianistă. Ver
siunile capodoperelor 
muzicale realizate de 
Mihaela Vrsuleasa sint 
atinse de aripa geniu
lui interpretativ".

Această elocventă 
afirmație — deloc exa
gerată pentru cine a 
ascultat-o pe Mihaela 
Vrsuleasa — ală
turată atenției mi
nuțioase dovedite de 
Cristian Mandeal in a- 
companiamentul con
certelor de Beethoven 
și Mozart, reprezintă, 
ea însăși, o mărturie 
emoționantă. Căci un 
mare dirijor nu poate 
fi insensibil la izbucni
rea unui talent rari
sim. Si gestul cel mai 
prompt este acela de 
a-l programa neintir- 
ziat intr-un concert. 
Iată un exemplu : la 
puțină vreme de la 
constituirea valoroasei 
orchestre de cameră 
„Virtuozii din Bucu
rești", alcătuită, în ma
joritate, din tineri in-

t V
19,00 Telejurnal
19,25 Colocvii despre tinerețe, educație* * 

ideal. Reportaj-dezbatere

— Și i-am spus să fie aici. O fi pe la birou, ține să menționeze șeful centrului, care ne însoțea.Și la alte puncte de colectare’ lipsesc achizitorii, alteori hîrtia și nu de puține ori simțul gospodăresc. Se pare că se impune, așa cum recunoaște și, însoțitorul nostru, șeful centrului de recuperare, o reevaluare a acestei activități — de colectare a hîrtiei — care nici un moment nu trebuie pusă pe un plan secundar, întreprinderea Județeană de Recuperare și Valorificare a Materialelor Refolosibile Călărași are prin statutul ei un rol bine stabilit în această acțiune de larg interes pentru economia națională. Deficiențele organizatorice din cadrul acestei unități fac ca rezultatele să nu fie la nivelul exigențelor și al posibilităților. Dacă ne referim strict la domeniul hîrtiei, se constată că unitatea nu dispune de echipamente de prelucrare a maculaturii, iar dotările necesare (presa de balotat hîrtie — FII 20 ș.a.) sînt aminate din diverse motive de la un an la altul. De asemenea, se impun dezvoltarea rețelei de colectare în toate localitățile urbane ale județului și întărirea spiritului gospodăresc, a ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă. în același timp este necesară o implicare efectivă a personalului de specialitate pentru a. sprijini activitatea de recuperare din unitățile economice și sociale șl de a interveni prompt atunci cînd apar abateri de la prevederile legii.Activitatea de recuperare a materialelor refolosibile nu poate fi localizată' numai la atribuțiile întreprinderii de specialitate. Ea presupune o largă participare cetățenească și ca atare o intensă preocupare a consiliilor populare, a deputaților. De modul cum se îndeplinesc sarcinile din acest domeniu depinde asigurarea în bune condiții a unor importante materii prime. Tocmai asupra acestui aspect ar trebui insistat în județul Călărași, unde nu se duce lipsă de analize, de constatare a stărilor reale de lucruri, dar rezultatele se lasă așteptate.
Ion LAZAR

țarii
strumentiști ai Filar
monicii „George Enes
cu", Horia Andreescu, 
unul dintre cei mai 
buni dirijori români, a 
programat-o pe Mihae
la Vrsuleasa într-un 
concert la Ateneul Ro
mân, acolo unde au 
datat, de-a lungul tim
pului, celebri muzici
eni ai lumii. După e- 
voluția ei la Bucu
rești, In septembrie 
a.c., într-un pro
gram de mare popu
laritate, sub condu
cerea lui Iosif Con
ta, Mihaela Vrsuleasa, 
aflată pentru a doua 
oară sub cupola cente
nară a Ateneului, a 
fost ovaționată pentru 
interpretarea strălucită 
a unei pagini mozartie- 
ne : Concertul pentru pian și orchestră în Mi bemol major, K.V.271, 
supranumit „Jeune- hommeKonzert", după 
numele pianistei fran
ceze căreia îi este 
dedicat. Semnificativ 
în această lucrare, 
compusă la Salzburg 
in 1777 și depă
șind prin complexitate 
creația pianistică ante
rioară a compozitoru
lui, este dialogul dintre 
solist și orchestră (în
deosebi în prima parte, Allegro). El solicită 
pentru a fi exprimat 
convingător, o mare 
plăcere de a comunica, 
îndeosebi din partea 
solistului. Știința de a 
asculta vocile orches
trei, de a te adapta la 
momentul unic, din 
concert, ălături de i- 
maginea clară a deve
nirii muzicale — toate 
s-au desprins cu rară 
emoție din versiunea 
măiestrită a pianistei 
de 11 ani, sub bagheta 
unui dirijor care a ur
mărit-o ideal. Concer
tul „Virtuozilor din 
bucurești" — o orches
tră cu adevărat excep
țională —, ce a mai 
cuprins Simfonia nr. 24 de Mozart și Simfonia nr. 103 „cu tremolo de timpan" de 
Haydn, a fost una din 
acele ocazii care se 
întipăresc in memoria 
afectivă a numeroșilor 
iubitori de muzică 
din București. Trans
punerea pe disc a in- 
-egistrării ar fi cit se 
poate de bine venită.
Costln TUCH1LA

19,43 Puternică mobilizare pentru Înde
plinirea exemplară a planului pe 
luna decembrie și pe Întregul an 
• Folosirea la întreaga capacitate 
a mașinilor și instalațiilor

50,05 Teatru TV. „Inima fierbinte*  de 
Octavian Sava, tn distribuție : Va
leria Seclu. Gilda Marinescu, Irina 
Petrescu, Gheorghe Cozorlci, Petre 
Gheorghiu, Horațiu Mălăele, Vts- 
trian Roman, Dan Condurache, 
Regia artistică : Olimpia Arghir

21,20 Programul de organizare șl mo
dernizare a localităților țării • Pro
funde transformări Înnoitoare. Re
portaj

21,40 Din frumusețile patriei 0 Plaiuri 
străbune. Producție a Studioului 
de film TV. Documentar

21,50 Telejurnal

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare : Titanic Vals — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Capcana — 18 ; (sala Ate
lier) : Act venețian — 18
• Filarmonica „George Enescu*  
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian Valeriu Rogacev. (Skriabin, Re
vel, Stravinski) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Aida — ia
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Mam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Omul cu mirțoaga — 18
• Teatrul Nțic (14 70 81) : O femele 
drăguță cu o floare șl ferestre spre 
Nord — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Dragă 
Joey — 19
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Studio) : Pensiunea doamnei olimpia 
— 18,30
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78) : Toată lumea 
Știe fotbal — 18 ; (sala Victoria,
50 58 65) : De la tango la rock — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Dacă e marți, e 
spectacol — 18
0 Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 53) : 
Terra II — 15
0 Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77, sala 
Victoria) : Cel patru mușchi tari — 11
0 Circul București (10 41 95) : „Carna
valul circului" — 18,30

cinema
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Legile țării - respectate cu consecvență, 
aplicate cu fermitate

Cronica zilei

în societatea noastră, societate a muncii, a cinstei și deplinei legalități, toate domeniile vieții econo- mico-sociale sînt reglementate prin legi. Acestea reglementează dezvoltarea unitară a țării, întărirea democrației muncitorești-revoluționa- re, deplina egalitate între toți cetățenii, normele de comportament civic în societate. Promovarea cu consecvență a principiului supremației legii în sistemul nostru juridic, aplicat neabătut după Congresul al IX-lea al partidului, constituie garanția exercitării voinței întregului popor,, a intereselor sale fundamentale, a asigurării ordinii de drept și disciplinei sociale, fără de care nu ar fi posibile progresul țării, desfășurarea normală a vieții economice și sociale, apărarea cetățenilor împotriva oricăror abuzuri sau știrbiri ale drepturilor și libertăților garantate de Constituția patriei.Sînt adevăruri fundamentale, în repetate rînduri evidențiate de conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Așa cum sublinia secretarul general al partidului în Raportul prezentat la cel de-al XIV-lea Congres, „este 
necesar să facem astfel încît nimeni 
să nu fie pedepsit pe nedrept, dar 
totodată nimeni să nu se poată 
sustrage răspunderii in fața po
porului, a legilor țării, pentru în
călcarea legilor, pentru activitatea 
de trădare a intereselor țării, a in

REPOR TAJE • NOTE» INFORMA ȚII
BUZĂU : Realizări ale hidroenergeticienilorHarnicii constructori hidroener- geticieni din județul Buzău, puternic mobilizați de chemările și Îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, obțin noi și importante succese. Prezenți în aceste zile la cîteva din marile obiective de investiții ale amenajării complexe a celei mai importante artere hidrografice de la curbura Car- paților, am consemnat noi și semnificative fapte de muncă, de angajare fermă, revoluționară a comuniștilor, a tuturor constructorilor pentru finalizarea la termen a lucrărilor la noile hidrocentrale de pe rîul Buzău.De la Cireșu-Surduc pînă Ia Vemești se desfășoară o salbă de șantiere, unde se conturează noi puncte luminoase pe harta e- nergetică a județului Buzău și a țării. La Cireșu-Surduc, noul baraj a început să-și înfigă rădăcinile între doi munți falnici, pentru a strînge numeroșii afluenți ai Buzăului și a forma un nou lac de acumulare, care va avea forma unei frumoase frunze de stejar, în ritm susținut se desfășoară și lucrările la galeria de aducțiune Surduc-Nehoiașu, in lungime de peste 19 000 metri.— Am reușit să atingem cu 13 zile mai devreme cota finală a barajului de la Siriu — ne spune Inginerul Corneliu Andrei, directorul Antreprizei de Construcții Hidrotehnice Siriu. Acum ne concentrăm eforturile la galeria de aducțiune și la finalizarea lucrărilor de construcții-montaj la celelalte două grupuri energetice de la Centrala Hidroelectrică Neho- lașu.

Supusă, apa Buzăului devin» e-

PIATRA NEAMȚ :
Ritm intens pe șantierele 

de locuințeEforturile constructorilor din Piatra Neamț sînt concentrate în această perioadă la edificarea noului cartier de locuințe „Carpați", care vine să întregească ansamblul ce se află la intrarea orașului dinspre Tîrgu Neamț. In finalul primei etape de modernizare, această importantă zonă a municipiului va însuma 1 200 apartamente, cu o suprafață comercială și de prestări servicii de peste 1 500 metri pă- trați, urmind ca, în prima parte a anului viitor, să se ridice încă 150 apartamente, al căror front de lucru va fi creat in zilele următoare. Cu răspundere se acționează și pe șantierul din „Calea Romanului", altă poartă principală a orașului, unde pînă in prezent au fost date în folosință 12 blocuri insumînd 500 apartamente, altele 1000 fiind prevăzute pentru anii viitori. (Ion Talpă).

ACTUALITATEA SPORTIVA
FOTBAL • La Ziirich a avut loc tragerea la sorți a grupelor Campionatului european de fotbal pentru juniori (18 ani). Echipa României va juca în grupa a 2-a, alături de formațiile Bulgariei, Ciprului și Ungariei. • Antrenorul reprezentativei de fotbal a Argentinei, dr. Carlos Bi- lardo, a anunțat că, în cadrul pregătirilor pe care echipa sa le va e- fectua în perspectiva participării la turneul final al Campionatului mondial. fotbaliștii argentinieni vor în- tilni, la 21 decembrie, selecționata Italiei. Au fost, de asemenea, perfectate alte două meciuri, ambele în deplasare (cu Anglia, la 28 martie, și 

cu Scoția, Ia 4 aprilie 1990).
SCHI. Proba feminină de coborîre de la Panorama (Canada), contînd pentru „Cupa mondială" la schi alpin, a fost cîștigată de Petra Kron- berger (Austria), cronometrată în 1’36”75/100. Pe locurile următoare s-au situat Michaela Gerg (R. F. Germania) — l’37”55/100 și Karen Percy (Canada) — l’37”96/100.
VOLEI. în cadrul turneului inter

tereselor socialismului, a indepen
denței și suveranității patriei".Iată de ce este necesar ca legea să fie aplicată în spiritul și litera ei în orice domeniu, în orice împrejurare, ca legalitatea să fie a- sigurată în plinătatea ei, așa cum de altfel gîndesc și acționează imensa majoritate a cetățenilor patriei, profund, vital interesați în înfăptuirea neștirbită a actului juridic, în întărirea legalității. în societatea noastră, în baza sistemului său juridic, a concepției atit de sănătoase a poporului nostru despre justiție, dreptate șl echitate nu este nimănui îngăduit să încalce legile și hotărîrile judecătorești fără a suporta consecințele actelor sale. O hotărîre judecătorească trebuie aplicată întocmai. Numai prin aceasta se asigură finalitatea procesului de înfăptuire a justiției. Cei care se împotrivesc sau refuză să dea curs unei hotă- rîri judecătorești rămase definitive săvîrșesc o gravă infracțiune împotriva societății, a înseși bazelor sale politico-juridice. Iată de ce statul socialist, societatea noastră, ca de altfel oricare altă societate, nu pot tolera în nici o împrejurare o asemenea gravă lezare a intereselor lor, a prevederilor Constituției țării, aplicînd legea prin organele sale îndreptățite să ia toate măsurile necesare 

nergie electrică nu numai Ia Ne- hoiașu, ci și la Cîndești. Aici, colectivul Antreprizei de Construcții Industriale Buzău a înregistrat un succes de prestigiu : punerea în funcțiune a Hidrocentralei Cîndești, cu un prim grup de 5,6 MW. După mai bine de patru ani, lingă livezile de meri, munca asiduă a hidroenergeticienilor rodește frumos. Cele trei stăvilare ale barajului strunesc din nou apele năvalnice ale Buzăului în drumul lor spre cîmpie. în spatele barajului, pe o lungime . de trei kilometri se întinde lacul Cîndești, cu un volum de 4,5 milioane metri cubi. Acest succes al colectivului Antreprizei de Construcții Industriale Buzău, care șl-a asumat sarcina de a realiza hidrocentralele de la Cîndești și Ver- nești, merită a fi subliniat șl prin faptul că lucrarea a fost realizată la înalți parametri tehnici și de calitate. De la directorul antreprizei, inginerul Zoltan Katona, pînă la maiștrii Ion Vasile, Constantin Dinescu și șefii de echipe Ion Mi- lea și Gheorghe Pietroiu, pină la fiecare punct de lucru s-a întronat o stare de autodepășire, caracterizată de disciplină și responsabilitate deplină. Pe fondul acestei atmosfere însuflețitoare, de anagaja- re fermă, revoluționară, mobili- zindu-se exemplar, colectivul antreprizei a reușit să asigure punerea în funcțiune a încă două hi- droâgregate.Cîndești — un nou nume pa harta energetică a județului Buzău și a țării, înscris de constructorii hidroenergeticieni cu dăruire și pasiune revoluționară, reprezentînd un nou punct luminos în constelația Împlinirilor socialiste. (Stelian 
Chiper).

VASLUI : Producție fizică 
suplimentarăSîtuînd constant în centrul activității lor îndeplinirea ritmică, la întreaga sortimentație și la un înalt nivel calitativ, a producției fizice, colectivele de oameni ai muncii de pe platformele industriale ale județului Vaslui raportează noi realizări în îndeplinirea și depășirea acestui indicator economic de eficiență. în perioada ce a trecut din acest an au fost obținute suplimentar însemnate cantități de produse ale industriei electrotehnice și electronice, utilaje pentru explorări geologice, foraj și exploatare sonde, 750 tone utilaje tehnologice pentru metalurgie și construcții de drumuri, 35 000 perechi încălțăminte, 300 000 m.p. țesături și alte produse. Totodată, șantierelor de construcții ale țării le-au fost livrate peste prevederi 3 400 m.c. prefabricate șl panouri mari din beton armat, 912 tone vată minerală și produse din vată, peste 11 000 m.p. materiale hidro- izolatoare etc. (Petru Necula).

național feminin da volei de la Gera (R.D.G.), formația Cubei a întrecut cu 3—0 (15—10, 15—12, 15—7) echipa Ungariei, iar selecționata țării-gazdă a dispus cu 3—0 (15—11, 15—3, 15—8) de reprezentativa R. F. Germania.
ȘAH. Turneul internațional de șah de la Palma de Mallorca s-a încheiat cu victoria maestrului sovietic Boris Ghelfand (21 ani), cu 7,5 puncte din 9 posibile, urmat de Miles și Kamski (7 puncte), Makaricev, King, M. Gu- revici, Amasson, Malaniuk, Dreev, Velimirovici, Anand, Milos, Balașov (6,5 puncte) etc.
BIATLON. Proba masculină de 10 km din cadrul concursului internațional de biatlon de la Obertilliach (R. F. Germania), contînd pentru „Cupa mondială", s-a încheiat cu victoria lui Birk Anders (R. D. Germană) — 25’22”8/10, urmat de sovieticul Serghei Tarasov (25’32”8/10) și de norvegianul Eirik Kvalfoss (25’36”8/10).
PATINAJ. • Proba feminină de 500 m din cadrul concursului interna

pentru restabilirea legalității, a ordinii de drept încălcate.Justiția, toate organele și organismele statului cu atribuții în respectarea legilor și hotărîrilor judecătorești au obligația de a trage la răspundere pe oricine se face vinovat de o asemenea infracțiune.Legile țării noastre exprimă voința și interesele întregului popor, servesc înfloririi patriei, bunăstării celor ce muncesc, asigură manifestarea liberă a aptitudinilor și capacităților lor în viața politică, economică și social-cultura- lă. Toate aceste realități fundamentează noua atitudine față de lege a oamenilor muncii, conștiința înaltelor răspunderi și îndatoriri cetățenești față de societatea socialistă, față de patria în care trăiesc și muncesc. Iată de ce, alături de organele de justiție, de celelalte organe ale statului chemate să asigure respectarea neabătută a legilor țării, masele de cetățeni participă în permanență din adîncă convingere la respectarea ordinii în societatea noastră, la promovarea neabătută a principiilor eticii și echității socialiste, ale democrației muncito- rești-revoluționare, condamnînd cu fermitate orice abatere de la principiul apărării consecvente a legalității, orice nerespectare a legilor și hotărîrilor judecătorești.

CIMPULUNG : 
Cărbune peste prevederiHarnicul colectiv al întreprinderii Miniere din Cimpulung raportează realizarea de la începutul anului, peste plan, a 51 000 tone cărbune. Totodată, au fost reduse simțitor cheltuielile de producție.— Succesul — ne spune inginerul Florea Stoenescu, directorul întreprinderii — se datorează, in principal, introducerii și extinderii mecanizării prin perfecționarea și modernizarea proceselor tehnologice de extracție. Astfel, în prezent peste 65 la sută din producția extrasă se obține în abataje frontale dotate cu complexe mecanizate, în care productivitatea atinge 12—16 tone pe post. în cariera Aninoasa, mecanizarea este de sută la sută. 

(Gheorghe Cîrstea).

MARAMUREȘ :
Din activitatea geologilorActivitatea geologilor maramureșeni, desfășurată de la Începutul anului și pînă în prezent, evidențiază efortul mobilizator depus de fiecare brigadă pentru realizarea ritmică a sarcinilor de plan, pentru a pune în valoare noi rezerve de metale utile necesare economiei naționale. Minerii, sondorii și geologii de la întreprinderea de Prospecțiuni și Explorări Geologice Maramureș au înregistrat un remarcabil succes : realizarea planului anual înainte de termen. A- cest succes a fost posibil prin depășirea sistematică a planului fizic la lucrări miniere și de suprafață, sporirea vitezelor de înaintare în galerii, puțuri, suitori și foraje, intensificarea lucrărilor la obiective prioritare. (Gheorghe 
Fârja).

IERNUT : Sporește 
zestrea social-edilitară 

a noului orașIernut, cel mal tînăr oraș al județului Mureș, a cunoscut și în acest an importante transformări social-edilitare. Astfel, zestrea urbanistică a orașului de pe Mureș s-a îmbogățit, în perioada care a trecut din acest an, cu alte 75 de apartamente confortabile. Acestea ridică la aproape 900 numărul a- partamentelor construite aici în ultimii ani, cărora li se adaugă numeroase case noi. Totodată, în oraș a fost construit. între altele, un nou dispensar medical. La conturarea profilului urbanistic al tînărulul oraș contribuie și faptul că acesta a fost racordat la centrala telefonică interurbană și că, alături de frumoasa clădire a centrului de cultură și creație „Cîn- tarea României", aicî funcționează și alte instituții social-culturale. Pe lingă consiliul popular orășenesc s-a dezvoltat, în ultima perioadă, un puternic sector de industrie mică și de prestări servicii, care realizează în acest an, pentru cei circa 10 000 de locuitori ai orașului, un volum de producție în valoare de peste 15 milioane lei. (Gheorghe Giurgiu).

țional de patinaj viteză de la Inzell a revenit vest-germanei Monika Fries, cronometrată în 44”75/100. în proba similară masculină, primul s-a clasat Uwe Streb (R.F.G.) — 38”59/100. • Campioana mondială de patinaj artistic, Midori Ito, a fost aleasă cea mai bună sportivă din Japonia în anul 1989. în vîrstă de 20 de ani, studentă Ia Universitatea din Nagoya, Midori Ito este prima patinatoare din Asia care a reușit să intre in posesia titlului suprem.
TENIS. Finala „Cupei Davis" la tenis, disputată Ia Stuttgart intre echipele R. F. Germania și Suediei, s-a încheiat cu scorul de 3—2 în favoarea formației vest-germane, care cucerește pentru a doua oară consecutiv trofeul. în ultima partidă de simplu, Stefan Edberg l-a întrecut cu 6—2, 6—4 pe Carl Uwe Steeb.
RUGBI. în continuarea turneului pe care îl întreprinde în Anglia, e- chipa de rugbi a U.R.S.S. a întîlnit la Storbridge selecționata universitară a Angliei. Rugbiștii englezi au obținut victoria cu scorul de 16—15, după ce la pauză oaspeții conduceau cu 15—4.

Oamenii muncii din industrie
raportează importante succeseîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unități economice din trei județe raportează obținerea unor importante succese în activitatea de producție.Comitetul județean BACAU al P.CJl. raportează că oamenii muncii din 32 unități economice ale județului au îndeplinit, la data de 16 decembrie, prevederile planului pe patru ani din actualul cincinal, fiind create condiții pentru obținerea unei producții suplimentare de 3,4 miliarde lei, concretizată in mari cantități de produse necesare economiei naționale. Totodată, un număr de 21 unități au îndeplinit, în aceeași perioadă, planul la export, livrînd suplimentar beneficiarilor externi produse în valoare de peste 260 milioane lei, iar 33 unități economice raportează realizarea integrală a sarcinilor de investiții.Succesele obținute se datorează transpunerii in viață a măsurilor înscrise în programele de organizare superioară, modernizare și specializare a producției și a muncii, promovării unor tehnologii de mare productivitate, înnoirii și diversificării producției.

★Comitetul județean BIHOR al P.C.R. raportează că oamenii muncii din industria județului au realizat, în ziua de 18 decembrie, prevederile de plan la producția-marfă pe patru ani ai actualului cincinal, asigurîn- du-se condiții ca, pînă la sfîrșitul anului, să se depășească prevederile planului cu peste un miliard cinci 
vremea

■ ■ ■ ■ ■

sute milioane lei, spor concretizat in livrarea peste plan a însemnate cantități de lignit, energie electrică și alte produse. De asemenea, au fost realizate planul de. investiții pe total și la construcții-montaj, precum și producția de export pe relația curing țări socialiste.Aceste rezultate — se subliniază în telegramă — atestă realismul programelor noastre de dezvoltare economică, creșterea răspunderii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, în mai buna utilizare a capacităților de producție, în aplicarea măsurilor din programele de organizare, specializare și modernizare a producției.
★în telegrama Comitetului Județean ALBA al P.C.R. se arată că, mili- tînd cu consecvență pentru traducerea in viață a istoricelor hotărîri adoptate de înaltul forum al comuniștilor români, colectivele de oameni ai muncii din unitățile economice ale județului cu sarcini la export au acționat cu maximă răspundere, asigurînd executarea, vămuirea și livrarea fondului de marfă prevăzut la export. Pînă în prezent, un număr de 12 unități au îndeplinit planul la producția-marfă pentru export pe 4 ani ai actualului cincinal, ceea ce creează condiții pentru realizarea, pînă la sfîrșitul anului, a unei producții suplimentare de peste 900 milioane lei. Planul la productia-marfă pentru export pe anul 1989 a fost realizat integral, estimîndu-se. totodată, o depășire a acestuia, pînă Ia sfîrșitul anului de circa 177 milioane lei. (Agerpres)

noros. Va ploua, la Începutul șl sftrșl- 
tu! intervalului, pe alocuri, în vestul, 
centrul șl nordul țării și izolat in cele
lalte regiuni. La munte, iar izolat, șl în 
nordul extrem al țării, precipitațiile vor 
fl șl sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va prezenta intensificări la mun
te, iar temporar șl In vestul șl estul 
țării, predomlnînd din sector vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 2 șl plus 8 grade, Iar cele 
maxime Intre 4 șl 14 grade, mai ridi
cate în ultima ‘zi în sudul țării.
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publică este astfel concepută Încît răspunde și ea caracterului de „stațiune deschisă". Cele 8 500 locuri ale acesteia se regăsesc în 9 restaurante clasice, 8 restaurante cu specific, 3 săli-restaurant cu spații
POIANA BRAȘOV:

Turismul, pe coordonatele 
calității și eficienței

in cabane, in bufete șl baruri de zi.— A venit rîndul celui de-al treilea criteriu — agrementul — să fie argumentat cu noile date ale Poienii Brașov. Ce ne puteți spune ?— în primul rind, faptul că în dezvoltarea turismului, în afirmarea valențelor sale economice șl sociale, cine neglijează agrementul va plăti mai devreme sau mai tîr- ziu un preț scump. Experiența noastră, a stațiunii Poiana Brașov, confirmă pe deplin acest lucru.
INFORMAȚII DE LA C. E. C.Cîștigurile ieșite la sorți se acordă integral libretelor de economii care au un sold mediu trimestrial egal cu cel puțin 10 la sută din valoarea cîștigurilor. Dacă soldul mediu trimestrial este mai mic de 10 la sută din valoarea cîștiguluî, se atribuie un cîștig de zece ori mai mare decît soldul mediu trimestrial al libretului.De reținut că emiterea, depunerile ulterioare și restituirile pe libretele de economii cu dobîndă și cîștiguri se pot efectua la oricare unitate proprie C.E.C. sau mandatară autorizată.

Avantajele economisirii 
pe libretul de economii 

pentru turismDin varietatea instrumentelor de economisire puse la dispoziția populației de către Casa de Economii șl Consemnațiuni, libretul de economii pentru turism oferă posibilitatea obținerii prin trageri la sorți a unei excursii organizate în străinătate de Ministerul Turismului.La depunerile pe acest libret se acordă o dobîndă de 2 la sută pe an, care se atribuie prin redistribuire în cadrul tragerilor la sorți trimestriale, organizate în prima lună a trimestrului următor celui pentru care se efectuează tragerea.

Tovarășul Ștefan Andrei, vlceprim- ministru al guvernului, a avut luni o Întrevedere cu Stevan Santo, secretar federal pentru energetică și industrie al R.S.F. Iugoslavia, președintele părții țării sale în Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică și tehnico-științifică, ale cărei lucrări se desfășoară la București.Cu acest prilej au fost abordate probleme privind adîncirea cooperării industriale și tehnico-științifice dintre România și Iugoslavia, lărgirea schimburilor reciproce de mărfuri.
★La București au început, luni, lucrările celei de-a XlX-a sesiuni a Comisiei mixte româno-iugosjave da
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O dată cu amplificarea preocupărilor pentru organizarea și diversificarea agrementului, a crescut an de an fluxul circulației turistice spre destinația Brașov. Pentru că, intr-adevăr, astăzi Poiana este, pe 

lingă o modernă bază de primire a turiștilor, și un bun organizator al timpului lor liber. Iată care este, la acest capitol, „forța" Poienii Brașov. în domeniul artistic, Poiana oferă permanent turiștilor trei programe de bar („Carpați", „Favorit", „Capra Neagră"), două programe folclorice („Miorița" și crama „Cerbul Carpatin"), un program clasic medieval („Cetate"), trei programe artistice reduse („Postăvarul", „Carpați", „Cerbul Carpatin"), patru programe de vi-

La trageri participă libretele care In tot cursul trimestrului au avut un sold minim de 3 000 de lei, provenit din depuneri anterioare trimestrului pentru care se efectuează tragerea la sorți.Titularii libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoare beneficiază de excursii în străinătate, cu îndeplinirea formalităților în vigoare. De excursiile organizate de către Ministerul Turismului pot beneficia, în locul titularului libretului de economii ieșit cîștigător, soțul, soția sau unul dintre copiii minori ai acestuia, iar în cazul titularului minor, unul dintre părinți.Emiterea libretelor de economii pentru turism nominale se efectuează de sucursalele, filialele și agențiile C.E.C., precum și de unitățile P.T.T.R. autorizate.Libretele de economii pentru turism la purtător sînt emise numai de sucursalele, filialele, precum și de agențiile C.E.C. autorizate.Depunerile ulterioare și restituirile de pe libretele de economii pentru turism nominale se pot face Ia unitățile C.E.C., precum și la oficiile poștale autorizate.Pe libretele de economii pentru turism la purtător, operațiile se efectuează numai la unitatea care a emis libretul. 

colaborare economică șl tehnlco-ștl- ințifică.Cele două delegații, conduse da loan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Stevan Santo, secretar federal pentru energetică și industrie al R. S. F. Iugoslavia, analizează, în lumina hotărîrilor și orientărilor convenite cu prilejul întîlni- rilor româno-iugoslave la nivel înalt, stadiul actual al relațiilor economice bilaterale, noi acțiuni și căi menite să conducă la dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifica in domenii de interes comun, la creșterea și diversificarea schimburilor reciproce de mărfuri.(Agerpres)

deodiscotecă și șapte programe de discotecă.
In domeniul sportului, oferta este și mai bogată. Avem in vedere, în primul rînd, sporturile de iarnă. Poiana dispune de peste 20 km pîrtii de schi, împărțite în trei categorii: performanță — p'ir- tiile Lupului și Subteleferic; medii — Sulinar, Kanzel, Ruia, Slalom ; ușoare — Drumul Roșu, Bradul, Camelia, Varianta, Drum Albastru ș.a. Accesul la aceste pîrtii, la alte locuri de atracție de pe crestele munților este asigurat de șapte teleschiuri, două telecabine, o teiegondolă, toate la un loc avind o capacitate orară de aproape 7 500 persoane. Avem în vedere, în al doilea rînd, categoria sporturilor care se practică și vara, și iarna: patru piste de popicărie, patru săli de jocuri electronice, o pîrtie din material plastic, un puternic centru de echitație, patru terenuri de tenis de cîmp, un lac de agrement, trei terenuri de minigolf ș.a., iar în completarea sau pentru recuperarea eforturilor — două piscine acoperite (Alpin șl Cristal), două piscine neacoperite (Teleferic, Carpați) si șase saune (Alpin. Ciucaș, Șoimul, Piatra Mare, Teleferic, Cristal).— Cu ce alte noutăți Iși întîm- pină Poiana Brașov oaspeții în sezonul alb care abia a început 7— Nu ne permite spațiul să la înșir pe toate. Voi puncta cîteva deosebit de importante. în primul rînd, cu multe modernizări, care au „întinerit" total cîteva din edificiile bazei noastre materiale. Este vorba de hotelul „Sport", care va oferi turiștilor surpriza de a face cunoștință cu un edificiu absolut nou ; este vorba de zona Aluniș-Ruia, care se constituie în prezent într-un complex de cazare și agrement fără egal, ca frumusețe, în zonele noastre montane ; este vorba, de asemenea, de darea în folosință a „stînei turistice", premieră, după cîte cunoaștem, în stațiunile de sporturi de iarnă.— Dar oamenii, cei care dau viață vacanțelor, cum se prezintă la Intîlnirea cu noul sezon turistic 7— Mai pregătiți ca oricînd să-și facă datoria. Trăind într-o mare cetate a muncii, cum este Brașovul, ei au învățat să-și onoreze, la rîndul lor, munca. O.N.T. „Carpați" Brașov deține, de doi ani consecutiv, titlul de „Erou al Muncii Socialiste". Un titlu cucerit în primul rind prin capacitatea de a atrage și oferi servicii de calitate turiștilor. O dată cu sezonul care s-a declanșat, Începem, practic, competiția pentru cel de-al 3-lea titlu de unitate „Erou al Muncii Socialiste". Iar pentru noi aceasta Înseamnă calitate și eficiență sau eficiență și calitate. Ceea ce trebuie să fie, de fapt, In zilele noastre, turismul.

Constantin PRIESCU

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:Ultima acțiune din șirul tragerilor obișnuite sau cu caracter a- parte organizate de către Administrația de Stat Loto-Pronosport in anul 1989 va fi TRAGEREA LOTO 2 de duminică, 24 decembrie. în felul acesta, participanții au încă o interesantă ocazie, în a- cest sezon, de a-și valorifica șansele la una dintre cele mai Îndrăgite trageri, atît In ceea ce privește atractivitatea formulei tehnice, cit și paleta bogată și variată a cîștigurilor. Se extrag 12 numere (din 75), In cadrul a 3 extrageri succesive, cu posibilitatea — unică In contextul sistemelor de joc — de a se cîștiga șl cu 2 numere. Participarea se face cu bilete avînd valoare unică (de numai 10 lei), iar din seria cîștigurilor nu lipsesc autoturismele „Dacia 1300“ șl importantele sume de bani, de valori fixe și variabile. Ultima zi pentru jucarea numerelor favorite este sîmbătă, 23 decembrie !

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 19 decembrie (ora 20) — 22 decem
brie (ora 20). In țară : Deși tempera
tura aerului va Înregistra o scădere 
ușoară în prima parte a intervalului, 
vremea va fi caldă pentru această pe
rioadă a anului. Cerul va fl temporar

— Poiana Brașov figurează în cataloagele internaționale ca fă- cind parte din categoria stațiunilor turistice „complete". Ce înseamnă, de fapt, acest lucru, tovarășe Dumitru Burtea, director al O.N.T. „Car- pați" Brașov ?— După actualul sistem de clasificare practicat în cataloagele respective, ele au în vedere cî- tevaf criterii importante. In primul rînd, existenta unui microclimat care să justifice o atracția permanentă spre stațiunea respectivă, și nu numai una sezonieră. In al doilea rind, existența unei baze materiale diversificate, în care să predomine, totuși, capacitățile de cazare cu un grad ridicat de confort. în al treilea rînd, existenta unor condiții cit mal diverse și atractive de agrementare a timpului liber.— Prin ce elemente concrete răspunde Poiana Brașov acestor criterii ?— Introducerea în categoria „stațiunilor complete" nu se face pe baza dorinței posesorului de bază materială, ci prin întrunirea celor trei criterii și prin analizarea detaliată, comparativă a elementelor ce le compun. O vreme, deși în ce privește primele două criterii Poiana Brașov întrunea toate condițiile cerute, ea nu era inclusă in categoria de „stațiune completă" datorită faptului că potențialul și diversitatea agrementului nu satisfăceau solicitările pe măsura cerințelor, fapt ce ne-a determinat să acționăm, în ultimii ani, cu prioritate în această direcție. Răspun- zînd direct la întrebare, elementele concrete ale criteriilor amintite au avut, în cazul Poienii Brașov, următoarele date de analiză :Microclimatul întrunește toate condițiile pentru a fi apreciat ca optim. Poiana Brașov se află la o altitudine caracterizată ca medie (sub 1 000 metri) și este așezată cu fața spre răsărit, ceea ce-i conferă două calități deosebite : se află expusă soarelui aproape toată durata zilei, iar pe timpul iernii este mereu alimentată cu zăpadă. Nu e întimplător faptul că vizitatorii au denumit-o, In egală măsură, ca „Poiană a soarelui" și „Poiană a zăpezii".
Capacitatea de primire a stațiunii este, de asemenea, de mărime medie — circa 3 000 locuri. Dar are o structură care poate satisface cele mai diverse cereri: 12 hoteluri (2 500 locuri), 21 vile (123 locuri), 3 cabane turistice (150 locuri) și un sat de vacanță. Prin această structură bine așezată a bazei materiale, este o stațiune „deschisă", care se adresează tuturor categoriilor de soliei tanți. Are șl dotări rezervate pentru Întruniri, dialoguri, săli de conferințe șl un complex multifuncțional — Favorit — cu o sală polivalentă șl alte apații complementare.
Structura spațiilor de alimentație

Avantajele economisirii 
pe libretul de economii 
cu dobindă și cîștiguriModalitatea cea mal sigură de păstrare a economiilor bănești ale fiecărui cetățean o constituie depunerile pe instrumentele de economisire puse la dispoziția populației de Casa de Economii și Consemna- țiuni.Cetățenii care doresc să economisească pe un libret care, pe lingă dobînda anuală în numerar, le acordă șansa de a obține prin trageri la sorți trimestriale șl cîștiguri in numerar, Casa de Economii și Consemnațiuni le pune la dispoziție libretul de economii cu dobindă și cîștiguri.Avantajul specific al depunerilor pe acest libret constă în faptul că, din dobînda anuală de 2 la sută, 1,5 la sută se acordă in numerar fiecărui titular prin înscrierea a- cesteia in libret, iar 0,5 la sută se atribuie prin redistribuire sub formă de cîștiguri în numerar.Cîștigurile, cu valori cuprinse Intre 50 000 șl 500 de lei, se acordă prin trageri la sorți trimestriale, la care participă libretele care au un sold mediu trimestrial de cel puțin 50 de lei și nelichidate în cursul trimestrului pentru care se efectuează tragerea la sorți.



INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniuni ia Mascat $1 Kuala Lumpur, consacrate solu
ționării pe calea tratativelor a situației din zonă • Un bilanț 

al represiunilor din teritoriile arabe ocupate

IN SPRIJINUL CONSOLIDĂRII PĂCII
Șl AL EXTINDERII COLABORĂRII IN BALCANI

acordat ziarului iranian „Tehran Times44
(Urmare din pag. I)cii, cu o agricultură socialistă înfloritoare.Astăzi, industria românească produce de peste 145 de ori mai mult decît în urmă cu 45 de ani. Din aceasta, o creștere de circa 128 de ori a fost realizată după Congresul al IX-lea al partidului.Producția agricolă este de 10 ori mai mare, față de aceeași perioadă, din care, după 1965, s-a realizat o creștere de peste 6 ori. în același timp, am pornit de la necesitatea amplasării forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Nu există astăzi județ care să nu fi cunoscut o puternică dezvoltare în domeniul industriei, agriculturii, al tuturor sectoarelor economico-sociale. Ca urmare, venitul național a crescut de peste 40 de ori, din care după cel de-al IX-lea Congres al partidului de circa 33 de ori.Pe această bază, am reușit ca in luna martie a acestui an să achităm în întregime datoria externă, țara noastră devenind — pentru prima dată in istoria ei — pe deplin liberă și independentă atit din punct de vedere politic, cit și economic. în această perioadă au cuhoscut o puternică dezvoltare invățămintul, știința și cultura, factori hotărîtori pentru progresul general al societății noastre socialiste. In același timp, am realizat un vast program de construcții de locuințe și sociale, de ridicare a nivelului general de viață al poporului. O dată cu dezvoltarea industriei, agriculturii și a altor sectoare, am construit milioane de locuințe, îndeosebi in orașele patriei noastre. Astăzi, circa 82 la sută din populația țării — iar in București circa 90 la sută — locuiește in case noi.O atenție deosebită am acordat dezvoltării puternice a bazei materiale și înfăptuirii programelor din domeniul învățămîntului. Am asigurat generalizarea învățămîntului de 10 ani, iar in acest an am trecut la invățămintul de 12 ani pentru întregul tineret. în țara noastră, întregul învățămînt — inclusiv cel superior — este gratuit.Am dezvoltat puternic instituțiile de ocrotire a sănătății, activitatea culturală, ca șl alte sectoare economice și sociale necesare ridicării ni- i velului general de civilizație și de l viață al poporului.Baza succeselor generale pe care le-am obținut in anii socialismului, [ și cu deosebire după Congresul al I IX-lea al partidului din 1965, a constituit-o politica de alocare din venitul național a circa 30—33 la sută pentru fondul de acumulare și dezvoltare. Această politică ne-a permis să dezvoltăm puternic fondurile fixe, proprietatea socialistă — sub forma proprietății întregului popor sau cooperatiste — care constituie temelia întregii dezvoltări a patriei noastre, a construcției societății socialiste. în acest fel, socialismul și-a dovedit pe deplin forța și capacitatea de a asigura progresul rapid al poporului și al patriei noastre !Ce putem spune despre obiectivele noastre de viitor ?La Congresul al XIV-lea am stabilit ca, pe baza realizărilor de pină acum, să accentuăm programul de dezvoltare generală a patriei, a industriei și agriculturii, ca ramuri de bază ale economiei naționale, pornind de la cele mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii. Vom accentua dezvoltarea intensivă și realizarea unei calități superioare, a unui înalt nivel tehnic al activității în toate domeniile. Pornim de la obiectivul că produsele românești trebuie să fie competitive cu cele mai bune produse pe plan mondial și ne propunem ca, în unele domenii, să fie cele mai bune !Potrivit hotărîrilor adoptate de Congresul partidului, un accent deosebit vom pune pe activitatea de cercetare științifică și de învățămînt, pe ridicarea nivelului general de pregătire al oamenilor muncii, al Întregului popor, pe înarmarea lor cu cele mai noi cunoștințe ale științei și tehnicii, în toate domeniile, considerînd că ridicarea nivelului general de cunoștințe constituie o necesitate obiectivă, legică pentru progresul economiei naționale, ca, de

altfel, pentru dezvoltarea oricărei țari.în dere gure niei, terial și spiritual, al poporului — țelul suprem al politicii partidului nostru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate.Am realizat un echilibru, consider, echitabil între veniturile mari și mici și dorim să continuăm aceasta și în viitor. în țara noastră^ raportul între retribuția maximă și minimă este în prezent de 1 la 4,7 și ne gindim să menținem acest raport și în perioada care urmează, punind însă accentul pe faptul că nimeni în societatea românească nu va putea trăi fără muncă, că fiecare trebuie să depună o activitate în raport cu pregătirea și capacitatea sa, iar veniturile, inclusiv retribuția, să fie determinate de activitatea și munca depusă de fiecare. Acționăm consecvent pentru aplicarea în viață a principiului socialist de echitate socială „nici pîine fără muncă, dar nici muncă fără pîine !“. Avem in vedere să asigurăm tuturor cetățenilor venituri care să le asigure o viață demnă. Vrem ca în societatea românească să nu avem bogați, in sensul în care este cunoscut acest termed, dar să nu avem nici săraci. Politica partidului nostru este ca tot ceea ce producem să asigure condiții bune, de viață îmbelșugată și bunăstare, pentru întregul popor.Obiectivul nostru este ca în anii 2000 și începutul mileniului al treilea România să devină o țară multilateral dezvoltată, în care să fie asigurate cele mai bune condiții — de muncă, de viață, de învățătură. Ne propunem — și vom avea — un popor cu un înalt nivel de cultură și civilizație !

Întreaga activitate avem în ve- ca tot ceea ce realizăm să asi- progresul multilateral al Româ- ridicarea nivelului de trai, ma-
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ÎNTREBARE: Se discută,
domnule președinte, mult des
pre actualele evenimente din 
Europa și, îndeosebi, din Eu
ropa de est. Am dori să vă 
cunoaștem opinia despre aces
te evenimente și, avînd in ve
dere că dumneavoastră vă 
referiți adesea la necesitatea 
perfecționării sistemelor de 
organizare și conducere socia
lă, să ne vorbiți despre proiec
tele pe care și le 
această direcție 
României.

propune in 
conducereacă problș-deRĂSPUNS : Considermele perfecționării activității conducere a societății și, in general, a tuturor domeniilor vieții economice și sociale constituie o trăsătură fundamentală a oricărui partid revoluționar, fiind cunoscut că nimic . nu este dat o dată pentru totdeauna, că, permanent, trebuie să aibă loc o activitate de perfecționare și înnoire. Pornind de la acest principiu, noi am acționat încă din anul 1965. cînd a avut loc Congresul al IX-lea al partidului, ale cărui hotăriri au constituit începutul unor schimbări fundamentale în activitatea politică și socială din România. încă de atunci am pus problema înlăturării conservatorismului, dogmatismului, a „modelului unic", am respins ploconirea față de tot ceea ce era străin și am redat partidului și poporului nostru sentimentul demnității și încrederii în forțele proprii, am trecut la realizarea socialismului corespunzător condițiilor concrete din România.Problema perfecționării socialismului, a perfecționării conducerii, planificării și dezvoltării democrației muncltorești-revoluționare nu reprezintă deci pentru noi o problemă nouă, ci o politică științifică permanentă.în privința preocupărilor actuale care au Ioc într-o serie de state socialiste, noi considerăm că acestea reprezintă o sarcină ce revine conducerilor de partid și de stat din fiecare țară. Ceea ce ne preocupă- este ca tot ceea ce se face în această direcție să țină seama de interesele clasei muncitoare, ale țărănimii, ale intelectualității — ale popoarelor respective, în general —. să ducă la dezvoltarea socialistă a fiecărei țări, și nu la întoarcerea la forme capitaliste ; să ducă înainte, și nu înapoi.Orice măsuri de perfecționare a

societății, deci și a socialismului, trebuie să se bazeze pe realizările de pină acum și să asigure progresul economico-social și ridicarea nivelului de viață al poporului.In ce ne privește, în perioada de 24 de ani care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului am realizat mari transformări în România. Am vorbit, deja, despre perfecționările în domeniul dezvoltării economice și sociale. Am trecut la autoconducere și autogestiune in toate domeniile de activitate. Pornind de la concepția științifică a construirii socialismului cu poporul și pentru popor, am dezvoltat larg formele democrației muncitorești- revoluționare. Am perfecționat activitatea Marii Adunări Naționale și a consiliilor populare. Am introdus principiul propunerii mai multor candidaturi pentru un Ioc de deputat, tru tru Ioc din Adunare Națională și 90 la sută pentru comune, numărul candidaților va fi de 2—3 pentru fiecare loc de deputat.Am considerat însă că numai perfecționarea parlamentului nu este suficientă pentru o democrație nouă. Alături de formele democratice clasice am creat noi forme și organisme democratice, care dau posibilitatea tuturor categoriilor sociale, poporului, să participe direct la conducerea societății.In întreprinderi, in Instituții, in toate unitățile economice și sociale am creat consilii ale ’oamenilor muncii, în care muncitorii reprezintă cel puțin 30 la sută. Adunările generale ale oamenilor muncii din toate domeniile au devenit organe de conducere a activității economico- sociale, în calitate de proprietari ai mijloacelor de producție.Am creat, totodată, organisme naționale ale democrației : congresul oamenilor muncii — la care participă, la fiecare 5 ani, 11 000 de oameni ; congresul agriculturii, la care participă, de asemenea, 11 000 de oameni ; congresul științei și învăță- mîntului, la care participă 7 000 de oameni ; congresul culturii, la care ‘ participă circa 5 000—6 000 de oameni.Toate aceste congrese dezbat problemele fundamentale ale activității din toate domeniile, hotărăsc asupra politicii generale, interne și externe a țării. între congrese, avem consilii naționale — de 1 500 de oameni, cum este Consiliul Național al Oamenilor Muncii din Industrie ; de 1 300 de oameni, cum este Consiliul Național al Agriculturii, și, în mod corespunzător, consilii pentru celelalte domenii.Problema perfecționării activității constituie și va constitui și în viitor un obiectiv de seamă in întreaga viață politică, economică și socială din țara noastră. Acesta a și fbst, de altfel, unul din obiectivele fundamentale ale Congresului al XIV- lea al partidului, în centrul hotărârilor sale aflîndu-se sarcina modernizării — pe baza cuceririlor științei și tehnicii celor mai înaintate — întregii activități economice și sociale. Pornim, totodată, de la principiul că în societatea noastră socialistă controlul oamenilor muncii, al întregului popor asupra întregii activități constituie una din cerințele vitale ale adevăratei democrații muncito- rești-revoluționare, a creșterii puternice a răspunderii, întăririi ordinii și disciplinei, a asigurării desfășurării in cele mai bune condiții a activității în toate domeniile.în acest fel concepem noi activitatea de perfecționare a vieții politice, economice și sociale și considerăm că măsurile pe care le adoptăm corespund pe deplin condițiilor din România, înfăptuirii aspirațiilor poporului nostru de a-și făuri o viață prosperă, liberă și demnă, de a trăi în deplină independență și suveranitate, într-o lume a colaborării, păcii și prieteniei, alături de toate națiunile planetei.. în încheiere, aș dori să adresez cititorilor ziarului dumneavoastră, întregului popor iranian prieten cele mai calde urări de progres, bunăstare și pace !

MASCAT 18 (Agerpres). — Luni au început în capitala Omanului lucrările reuniunii la nivel înalt â țărilor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului. Timp de patru zile vor fi luate în dezbatere probleme legate de întărirea conlucrării pe plan politic și economic în cadrul consiliului. De asemenea, pe agenda dezbaterilor figurează modalitățile de reglementare pe cale pașnică a conflictului dintre Iran și Irak, evoluția situației din Liban și problema palestiniană.Din acest organism de conlucrare fac parte Arabia Saudită, Kuweit. Bahrein, Emiratele Arabe Unite și Oman.

ționale de pace în vederea reglementării situației din Orientul Mijlociu. El a subliniat că reglementarea globală și justă a problemelor Orientului Mijlociu poate fi realizată numai dacă palestinienilor li se va recunoaște dreptul legitim de a dispune de propria lor soartă.KUWEIT 18 (Agerpres). — De la declanșarea revoltei populației palestiniene împotriva ocupației israe- liene în Cisiordania și Gaza, în urmă cu doi ani, și pină în prezent, din rindul demonstranților din cele două teritorii au fost uciși 1 000 de persoane, 5 000 au fost rănite, iar 18 000 au cunoscut rigorile închisorii —informează agenția KUNA.

ATENA 18 (Agerpres). — Din inițiativa Mișcării panelene pentru retragerea bazelor militare americane. la Atena a avut loc o reuniune a reprezentanților mișcărilor pentru pace din întreaga țară. Luînd cuvîntul, președintele mișcării a cerut guvernului să nu reia negocierile în problema prelungirii acordului ame- ricano-elen privind bazele S.U.A. pe teritoriul Greciei. Participanții la reuniune au hotărît desfășurarea, în cursul acestei săptămîni, a unei demonstrații la Atena sub deviza „Nu bazelor americane — nu negocierilor !“.

TIRANA 18 (Agerpres) . — La Tirana a avut loc reuniunea Comisiei permanente de politică externă a Adunării Naționale Populare a R.P.S. Albania, în cadrul căreia — informează agenția A.T.A. — ministrul de externe, Reis Malile, a prezentat'un raport în legătură cu relațiile țării sale cu statele din zona Mediteranei și cu aderarea Albaniei la o serie de organisme internaționale. S-a relevat că Albania acționează pentru ca în Mediteraria șl Balcani să se instaureze spiritul de prietenie și o cooperare fructuoasă in diverse domenii de interes reciproc.
BERLIN

pen-pen- avea sută pentru Marea
Astfel, la viitoarele alegeri forul legislativ suprem și consiliile populare, care vor la 11 martie 1990, în 60 la circumscripțiile

KUALA LUMPUR 18 (Agerpres). — In capitala Malayeziei au început, luni, lucrările unui simpozion regional asiatic consacrat problemei palestiniene. Participanții la seminarul organizat sub egida O.N.U., re- prezentînd organisme neguvernamentale din diferite țări ale Asiei și zonei Pacificului, examinează aspecte privind soluționarea justă a blemei palestiniene, situația Orientul Mijlociu.. Luînd cuvîntul la deschidereapozionului,- ministrul de externe al Malayeziei, Abu Hassan Omar, a reafirmat sprijinul țării sale pentru organizarea unei conferințe interna-
pro- dinsim-

DAMASC 18 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a primit duminică pe ministrul egiptean al informațiilor, Safwat El Sherif, aflat la Damasc. După cum au relevat oficialități siriene, în cadrul întîlnirii ministrul egiptean a transmis președintelui Siriei un mesaj din partea președintelui E- giptului, Hosni Mubarak, relativ la căile de îmbunătățire a relațiilor bilaterale. Agenția A.D.N. menționează că Hafez Al-Assad a reafirmat dorința de a dezvolta și intensifica relațiile cu Egiptul.

Congresul extraordinar al P. S. U. G.BERLIN (Agerpres). — Duminică s-au încheiat la Berlin lucrările Congresului extraordinar al Partidului Socialist Unit din Germania.Delegații au adaptat noul Statut al partidului, precum și un program de acțiune conținind sarcinile concrete pentru perioada următoare. S-a hotărit ca proiectul noului Program al partidului să fie în continuare supus dezbaterii, urmind ca asupra acestui document să se pronunțe viitorul său congres, ordinar.

A fost adoptată, de asemenea, o Declarație politică.Participanții la congres au decis ca partidul să se numească, provizoriu, Partidul Socialist Unit din Germania — Partidul Socialismului Democratic (P.S.U.G. — P.S.D.).După consultarea membrilor săi, partidul își va stabili noua denumire.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul președintele partidului, Gregor Gysi.
Datoria externă o grea povara BUDAPESTA

pentru (ările în curs de dezvoltare
unui raport al Băncii Mondiale, volumul acesteia 
1,29 trilioane de dolari la sfirșitul anului • De-

• Potrivit 
va atinqe 

clarații acuzatoare la adresa statelor creditoareWASHINGTON 18 (Agerpres). — Datoria, externă a tuturor țărilor in curs de dezvoltare a crescut și va ajunge pină la sfirșitul anului la 1,29 trilioane de dolari. Anul viitor, ea va spori cu alte 2,2 procente, totalizînd 1,32 trilioane de dolari, se arată în ultimul raport al Băncii Mondiale, intitulat „Statistici ale datoriei mondiale". Prin ele însele, cifrele relevă dimensiunea gravă a crizei datoriei externe, care reprezintă una dintre cele mai acute probleme ale vieții internaționale. Pe de altă parte, serviciul datoriei externe (însemnînd rambursarea împrumuturilor și a dobin- zilor aferente) a crescut miliarde de dolari in 1988 miliarde anul acesta.Raportul subliniază că țărilor în curs de dezvoltare în direcția programului economic trebuie susținute de statele industrializate prin adoptarea unor politici care să permită stabilitatea ratelor dobînzi- lor, reducerea și eliminarea protec- ționismului, precum și prin stabilirea unor reglementări care să determine băncile să anuleze unele datorii și să reducă dobinzile.

de la 160 la 163 deeforturile

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — La Buenos Aires se desfășoară lucrările celei de-a XV-a sesiuni plenare a Conferinței permanente a partidelor politice din America Latină (C.O.P.P.P.A.L.) — informează agenția Prensa Latina. Reprezentanți din partea a pește 40 de grupări politice, inclusiv partide de guvernămînt, analizează situația economică, socială și politică din regiune și căile de depășire a dificultăților existente.în discursul inaugural, referindu-se la problema împovărătoarei datorii externe a regiunii, președintele Partidului Justițialist din Argentina, Antonio Cafiero, a acuzat statele creditoare pentru faptul că își finanțează deficitele lor fiscale generate de hiperconsum și cursa înarmărilor cu

veniturile pe care America Latină le-a acumulat cu prețul sărăcirii unor ample sectoare sociale. El a relevat că America Latină suportă de mulți ani, exodul de devize spre exterior, mecanismele financiare internaționale încetind de multă vreme să fie un factor de susținere a dezvoltării, transformîndu-le într-o sursă de instabilitate și sărăcie. Vorbitorul a propus participanților ca anii ’90 să fie proclamați deceniul adincirii cooperării latino-americane, pentru a face față noilor condiții internaționale, in vederea asigurării progresului țărilor din regiune prin valorificarea potențialului de care dispun.

încheierea primei părțiBUDAPESTA 18 (Agerpres). — La Budapesta s-au încheiat lucrările primei părți a celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar (P.M.S.U.). Cei peste 800 delegați au dezbătut și aprobat Statutul P.M.S.U., au ales noua conducere a partidului — Comitetul Central și Secretariatul.în funcția de președinte al P.M.S.U. a fost ales Gyula Thiirmer.După cum informează agenția M.T.I., cea de-a doua etapă a celui de-al XIV-lea Congres al P.M.S.U.

a Congresului P.M.S.U.se va desfășura la finele lunii ianuarie— începutul lunii februarie 1990, cînd va fi dezbătută și aprobată Declarația politică a partidului.
★Așa cum s-a anunțat, raportul politic a fost prezentat de Karoly Grosz, în numele Comitetului de pregătire a congresului. P.M.S.U., s-a arătat in raport, se bazează pe teoria marxismului științific. Numărul celor care și-au confirmat pină in prezent, prin semnături, apartenența la P.M.S.U. depășește 65 000.

BELGRAD

Reuniunea celor două camere ale Adunării R.S.F.I.QUITO 18 (Agerpres). — Parlamentul Andin a solicitat președinților țărilor semnatare ale Acordului de la Cartagena, reuniți in Insulele Galapagos, să adopte o strategie comună asupra problemei datoriei externe. pentru impulsionarea dialogului Nord-Sud. într-un document remis întîlnirii la nivel înalt a țărilor andine se subliniază că problematica datoriei externe a dobindit o dimensiune politică și nu poate fi soluționată atît timp cit nu sint fixate noi mecanisme financiare internaționale, care să elimine nedreptatea socială.CAIRO 18 (Agerpres). Mubarak, șeful statului președinte in exercițiu al ției Unității Africane, a Cairo, un mesaj din partea președintelui Zairului, Mobutu Șese Seko, referitor la situația economică de pe continent, puternic afectată de povara datoriei externe — informează agenția MENA. în mesajul înminat președintelui Mubarak de ministrul de externe al Zairului sint relevate și eforturile, in cadrul african, de reglementare a unor conflicte interne, cum este cel din Angola.

— Hosnl egiptean, Organiza- primit, la

în R.S.A. se intensifică mișcarea pentru 
anularea stării de urgențăPRETORIA 18 (Agerpres). — Winnie Mandela, cunoscută militantă antiapartheid din R.S.A., a cerut autorităților de la Pretoria să anuleze prevederile „stării de urgență" și să legalizeze Congresul Național African. Luind cuvintul la un miting care a avut loc în suburbia a- fricană a orașului Capetown, ea s-a pronunțat pentru eliberarea din închisorile regimului a deținuților politici, printre care și Nelson Mandela, care se află de peste 25 de ani în închisoare.

LUSAKA 18 (Agerpres). — Președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, a cerut comunității internaționale să exercite presiuni asupra regimului de la Pretoria pentru a-1 determina să procedeze la reforme reale care să dea drepturi politice populației africane majoritare. Țările africane „din prima linie" sint chemate să-și intensifice cooperarea in domeniul economic pentru a contracara acțiunile destabilizatoare ale R.S.A.

BELGRAD 18 (Agerpres). — Cele două camere ale Adunării R.S.F.I. — Consiliul Federal și Consiliul Republicilor și Provinciilor — s-au reunit în ședință comună Ia Belgrad, pentru a dezbate probleme actuale
ale situației economice și politice din țară. Președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., Ante Marko- vici, a prezentat raportul guvernului — transmite agenția Taniug.

Sesiunea Adunării Naționale a R. S. VietnamHANOI 18 (Agerpres). — La Hanoi s-au deschis lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a Adunării Naționale a R.S. Vietnam, la care participă președintele Consiliului de Stat al R.S. Vietnam, Vo Chi Cong, alți conducători de stat vietnamezi. Pe agenda sesiunii figurea
ză dezbaterea raportului Consiliului de Miniștri, privind rezultatele dezvoltării social-economice a țării pe 1989 și principalele direcții pe 1990, execuția bugetului de stat pe anul trecut, proiectul bugetului pe anul viitor și alte probleme ale activității de stat.
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Pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor |

Un apel al secretarului general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a lansat apelul de a se acționa mai intens in direcția eliminării discriminării împotriva femeilor pe plan mondial. Intr-un mesaj dat publicității cu o- cazia celei da-a 10-a aniversări a Convenției cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, care a fost marcată la 18 decembrie, se subliniază

că acest document constituie unul dintre cele mai importante Instrumente juridice internaționale car*  stabilesc egalitatea reală între bărbați și femei in lume.Statele lumii, se arată în mesaj, au datoria să desfășoare eforturi suplimentare pentru atingerea obiectivului de realizare și exercitare a unor drepturi egale de Către bărbați și femei, spre binele întregii omeniri.
Rezultatele preliminare ale scrutinului 

din Brazilia

INTÎLNIRE. Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., s-a întîlnit, luni, cu Kaysone Phomvihane, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.P. Laos — anunță agenția T.A.S.S. Convorbirea s-a referit la activitatea ce se desfășoară in cele două țări, la aspecte ale vieții internaționale.
PRIMIRE. Li Peng, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, l-a primit, la Beijing, pe Michael Costello, adjunct al ministrului afacerilor externe și comerțului exterior al Australiei. După cum relatează agenția China Nouă, au fost abordate, cu acest prilej, aspecte ale relațiilor bilaterale, unele probleme regionale și internaționale da interes reciproc.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

îdeea dezarmării nucleare a acestei țări. Vorbind la un colocviu desfășurat la Paris, ministrul francez s-a pronunțat, totodată, și împotriva reducerii cheltuielilor de înarmare ale țării sale, propunere făcută de prim-secretarul Partidului Socialist, Pierre Mauroy.

PRETORIA 18 (Agerpres). — Numărul participanților la greva generală a muncitorilor din transporturile R.S.A., declanșată acum o lună și jumătate, se ridică, la 26 530. în pofida concedierilor și violenței poliției, greviștii își continuă acțiunea in sprijinul îmbunătățirii condițiilor lor de viață și de muncă, a anunțat purtătorul de cuvînt al Uniunii sindicatelor sud-africane a feroviarilor și muncitorilor portuari.

BRASILIA 18 (Agerpres). — In Brazilia s-a desfășurat duminică cel de-al doilea tur al alegerilor generale prezidențiale. La urne s-au prezentat 82 de milioane de alegători, reprezentind 56 la sută din cetățenii cu drept de vot, informează agențiile de presă. Potrivit datelor comunicate după numărarea a peste
55 de milioane de voturi, candidatul Partidului Reconstrucției Naționale (P.R.N.), Fernando Collor da Mello, obținuse 27 de milioane, iar candidatul Partidului Muncitorilor, Luiz Inacio Lula da Silva — 25 de milioane de voturi. Rezultatele definitive ale scrutinului urmează să fie anunțate în următoarele zile.

DIN LUMEA CAPITALULUI

CONVORBIRI. La Potsdam au avut loc convorbiri între președintele interimar al Consiliului de Stat al R.D. Germane, Manfred Gerlach, premierul Hans Modrow și președintele R. F. Germania, Richard von Weizsăcker. Agenția A.D.N. informează că au fost dezbătute aspecte ale relațiilor dintre cele două state germane și probleme internaționale.
ÎNTREVEDERI. La Bagdad au continuat convorbirile dintre președintele Irakului, Saddam Hussein, și președintele Tunisiei, Zine El Abidine Ben Aii, aflat in vizită în capitala irakiană. Au fost examinate diferite aspecte ale relațiilor de cooperare și solidaritate dintre cele două țări, probleme privind soluționarea conflictului lra- niano-irakian și situația generală pe plan arab.
APEL. In cuvîntul rostit în fața participanților la Convenția anuală

a Partidului Național Unit ,— de guvernămînt — din Sri Lanka, șeful statului srilankez, Ranasinghe Premadasa, a făcut un apel la toate partidele politice din țară să coopereze cu guvernul pentru promovarea armoniei naționale și soluționarea cit mai grabnică, în spirit democratic, a tuturor problemelor presante cu care se confruntă Sri Lanka. El s-a pronunțat, totodată, în favoarea instituirii unor relații prietenești, de bună vecinătate cu India și alte state din zonă.
ALEGERI. în urma alegerilor parțiale desfășurate vineri in Iran, pentru ocuparea a nouă locuri vacante în Adunarea Islamică Consultativă (Parlamentul), au fost ocupate doar șase locuri. Pentru celelalte trei locuri, urmează să fie organizate noi alegeri — relevă agenția IRNA.
MEDIERE. Președintele Mozam- bicului, Joaquim Chissano, aflat intr-o vizită la Kinshasa, a avut o întrevedere cu președintele Zairului, Mobutu Șese Seko. Cu acest prilej, Chissano a adresat șefului statului zairez apelul de a-șl asuma un rol sporit în medierea conflictului intern din Mozambic. După cum se știe, în Mozambic acționează gruparea antiguvernamentală Renamo, sprijinită de R.S.A. comite atacuri banditești, acte sabotaj și continuă să respingă ferta autorităților de la Maputoa depune armele pentru a se sta-

Ea de o— de

bili un climat de in Mozambic. securitate și pace
CONGRES. în tal s-au deschis sului Partidului din R.F. Germania. Pe ordinea de zi figurează adoptarea noului program al partidului, Raportul la congres a fost prezentat de Hans- Jochăn Vogel, președintele P.S.D.

Berlinul occiden- lucrările Congre- Social-Democrat
BANCA FRANȚEI și-a majorat cu o jumătate de procent do- bînzile sale etalon, ca o contribuție — indică un comunicat al a- cestei instituții de emisiune monetară — Ia politica de stabilizare monetară și de combatere a tendinței inflaționiste dusă de autorități.
CREȘTERI DE PREȚURI. Din 1980 și pină acum, în Suedia au crescut prețurile Ia produsele alimentare de peste două ori. Potrivit statisticii comunicate de Direcția de stat pentru prețuri din Suedia, costul produselor de panificație a sporit de peste două ori și jumătate, al peștelui — cu aproape 170 la sută, iar al cărnii șl brînzei cu 130 la sută. Creșterea generală a prețurilor a fost, de la începutul anilor ’80, de 92 la sută.
POZIȚIE OSTILA DEZARMĂ

RII. în pofida cererilor tot mai insistente ale opiniei publice franceze privind realizarea dezarmării, în primul rind a celei nucleare, ministrul apărării al Franței, Jean- Pierre Chevenement, a respins

LA CAIRO s-au deschis luni lucrările congresului internațional consacrat problemelor ecologice globale ale planetei la care participă miniștri și oameni de știință din 30 de țări ale lumii. Pe agenda congresului figurează dezbaterea unor probleme consacrate contracarării efectelor poluării și salvării vieții pe pămînt, elaborării unei strategii ecologice globale a țărilor In curs de dezvoltare.
VULCANULUI RE-statul Alaska (S.U.A.)ERUPȚIA 

DOUBT din a provocat un imens nor de praf și cenușă, lung de 640 kilometri și lat de cîteva sute de kilometri, care se deplasează in direcția Canadei. Potrivit opiniei specialiștilor, în următoarele zile se vor înregistra noi erupții ale vulcanului.
METEO- mult de viteză, uzbeci situată orășelul

academic din Moscova, spre studiată Îndeaproape. Specia- de la Comitetul meteoriților din pentru stu- cadrul Aca- precizat că care a „po-

UN FRAGMENT DE RIT, cîntărind ceva mai un kg, a căzut cu. mare surprinzîndu-1 pe sătenii care circulau pe o șosea Ia 90 km sud-vest deUci-Kuduk. O „mostră" din acest „oaspete" spațial a fost dusă forului a fi liștii diuldemiei de Științe au este primul meteorit posit" pină acum în Uzbekistan și al 177-lea înregistrat în ultimii 200 de ani pe teritoriul U.R.S.S.

După alegerile din India
Eforturi în vederea întăririi 

unității naționaleNEW DELHI 18 (Agerpres). — In capitala Indiei au început lucrările sesiunii Camerei Populare (inferioare) — Lok Sabha a parlamentului indian, constituită după alegerile generale desfășurate la sfirșitul lunii noiembrie. In prima zi a sesiunii, a avut loc depunerea jurămintului de către cei aproape 530 de deputați prezenți.în continuarea reuniunii parlamentului vor fi examinate liniile directoare ale activității economice și sociale pe perioada următoare.
★Rezolvarea tuturor problemelor în cadrul prevederilor Constituției țării și fără compromisuri. cu privire la unitatea și integritatea Indiei a constituit concluzia de bază inclusă în declarația comună dată publicității la încheierea unei consfătuiri a reprezentanților partidelor politice din India, desfășurată la New Delhi, pe tema situației care dăinuie de mai mulți ani în statul indian Punjab. După cum relatează a- genția China Nouă, participanții la această reuniune au subliniat în unanimitate importanța restaurării cit mai rapid posibil a liniștii în această parte a du-se, totodată, nuării eforturilor terorismului.

Un milion de irlandezi subDUBLIN 18 (Agerpres). — Partidul muncitorilor din Irlanda a declanșat o vastă campanie de protest împotriva sărăciei din această țară. în acest cadru, la Dublin a avut loc un mare miting consacrat situației celor peste un milion de irlandezi care trăiesc sub nivelul o- ficial al sărăciei. In materialele difuzate de participanții la miting se relevă că aproximativ o treime din populația irlandeză se află în căutare de lucru, este lipsită de mijloacele necesare de asistență socială, nu beneficiază de asistenta medicală adecvată, de condiții de învățătură ca urmare a scăderii con-
Lipsă de locuințe înBERLINUL OCCIDENTAL 18 (A- gerpres). — In Berlinul occidental au continuat manifestațiile de protest împotriva lipsei de locuințe și a speculei cu spațiul locativ. De asemenea, demonstranții s-au pronun-

nivelul oficial al sărăciei tinue a alocațiilor guvernamentala destinate realizării programelor Sociale.Campania declanșată cu scopul da a mobiliza opinia publică din țară la lupta împotriva sărăciei va continua pină la adoptarea în parlament a bugetului de stat pe exercițiul financiar 1990. Partidul muncitorilor din Irlanda și-a făcut cunoscută intenția de a acționa, împreună cu alte forțe politice progresiste, pentru includerea în bugetul de stat a unor propuneri concrete menite să ducă la îmbunătățirea situației economice și sociale a irlandezilor care trăiesc sub nivelul oficial al sărăciei.
Berlinul occidentalțat împotriva intensificării manifestărilor xenofobe, proliferării neona- zismulul și au cerut adoptarea da măsuri pentru soluționarea gravei probleme a șomajului juvenil.

Criminalitatea ia proporții alarmante 
în metroul newyorkez

țării, reafirmîn- necesitatea conți- în lupta împotriva

WASHINGTON 13 (Agerpres). — Metroul newyorkez s-a transformat într-un orășel subteran al violenței, unde criminalitatea a luat proporții îngrijorătoare, scrie ziarul „New York Daily News", în ediția sa duminicală. Pină acum, anul cu cel mai mare record criminalistic în metroul newyorkez era considerat 1982, cînd au fost înregistrate 15 368 de asasinate, jafuri, atacuri banditești, încăierări etc., record depășit

anul acesta încă la 30 noiembrie. O statistică a poliției din transporturi arată că anul acesta vor spori cu 16 la sută atacurile la persoană și cu 23 la sută furturile. Zilnic, în metroul marelui oraș american se să- vîrșesc 45 infracțiuni, în majoritatea lor de tineri. Un sondaj de o- pinie efectuat de ziar consemnează teama locuitorilor orașului de a călători cu metroul.
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