
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ!

ORGAN Al COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LIX Nr. 14 724 Miercuri 20 decembrie 1989 6 PAGINI - 50 BANI

iNTRJJ ATMOSFERĂ DE COOPERARE 
IN INTERES RECIPROC, IERI A CONTINUAT

Invățămîntul politico-ideologic, 
puternic angajat în procesul educației 
revoluționare, în înfăptuirea programelor 

de dezvoltare a patriei
Este necesar ca în întreaga noastră activitate politico-edu

cativă, în invățămîntul de partid, în invățămîntul social, în învăță- 
mîntul politic de masă să intensificăm activitatea de înarmare a 
membrilor de partid, a oamenilor muncii cu o concepție revoluțio
nară, științifică despre lume și viață, să dăm o perspectivă clară 
luptei pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru înaintarea 
patriei noastre și ridicarea ei pe noi culmi de progres și civilizație!

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI. 

IN REPUUUCA ISLAMICA IRAN

P R E V |D E R IL E PLANUL III PE 1990

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a reîntîlnit 
cu președintele Aii Akbar Hashemi RafsanjaniTovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, s-a reintilnit, marți seara, la Palatul Saadabad, reședința ce i-a fost

Alte momente ale vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Republica Islamică Iran 

ÎN PAGINA A III-A

Obiective esențiale ale pregătirii producției anului viitor

Perfecționarea organizării, calitate,Fiecare din zilele lunii decembrie este decisivă atit pentru îndeplinirea prevederilor planului pe 1989, -cit și pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor. Practic, pretutindeni trebuie acționat energic, cu inaltă responsabilitate pentru atingerea unor ritmuri de lucru cit mai inalte în fiecare unitate, in fiecare secție și atelier, in așa fel incit să se asigure de pe acum condițiile necesara pentru atingerea nivelurilor de producție stabilite pentru 1990. Așa cum a cerut secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Biroului Permanent și birourilor secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, in perioada următoare, o dată cu măsurile adoptate pentru încheierea cu bune rezultate a acestui an, in toate unitățile economice va trebui să se asigure pregătirea temeinică a planului pe anul viitor, in așa fel incit din prima zi a noului an pre
BACĂU : Cărbune peste prevederiMinerii din bazinul carbonifer al Văii Trotușului și-au amplificat eforturile pentru a contribui intr-o măsură tot mai mare la dezvoltarea-bazei de materii prime și resurse energetice. Ca urmare, zilele acestea minerii din Comănești au raportat îndeplinirea integrală a angajamentului anual asumat in întrecerea socialistă, materializat iritr-o cantitate suplimentaj-ă de 5 000 tone cărbune Jaruri de cea mai bună calitate. De notat că acest succes a fost obținut in condițiile creșterii productivității muncii Și reducerii cheltuielilor materiale cu 73 Iei la 1 000 lei producție-marfă. 

rezervată pe timpul șederii sale fn Iran, cu președintele Republicii Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi Rafsanjani.

vederile de plan să fie indeplinite in cele mai bune condiții.Rezultatele bune înregistrate de cele mai multe colective de oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul patriei, care la această dată au îndeplinit prevederile planului la unii indicatori pe acest an sau pe întregul cincinal, constituie o dovadă de necontestat a marilor- posibilități de care dispune industria noastră socialistă, a rezervelor existente în fiecare. întreprindere in ce privește sporirea producției, accentuarea laturilor calitative ale activității productive. Iată de ce, in spiritul orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, in aceste ultime zile ale lunii decembrie trebuie încheiate lucrările de organizare, de specializare și modernizare a tuturor sectoarelor de activitate. Multe din aceste lucrări, care se află intr-un stadiu avansat, au fost deseori discutate, analizate așa că trebuie încheiate în cel mai scurt timp. De la început, chiar din prima zi de lucru a anului 1990, trebuie pornit cu o
Concomitent cu îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an, minerii Văii Trotușului pregătesc condiții optime’ pentru buna desfășurare a producției pe 1990, chiar din prima zi a lunii ianuarie. Astfel, ca urmare a creșterii vi tezei de înaintare, in sectorul Vermești a fost dat in producție, cu 20 de zile mai devreme, Un nou abataj. în sectoarele Rafi- ra, Asău și Lapoș au fost, realizate lucrări de modernizare a transportului cărbunelui, fapt ce permite creșterea productivității muncii ■ și renunțarea la transportul ăuto. 

(Gheprghe Baltă).

în cadrul noii runde de convorbiri, cei doi președinți au continuat schimbul de păreri in probleme privind dezvoltarea relațiilor de colaborare 

orientare clară, cu programe bine fundamentate, in toate domeniile de activitate — in industrie, construcții, transporturi, in agricultură, in toate sectoarele economiei naționale.Pentru toți factorii de răspundere, pentru fiecare muncitor și specialist ih parte, zilele care au mai rămas din 1989 trebuie să constituie momente de intensă activitate, de puternică angajare revoluționară. Sint multe problemele ce trebuie soluționate operativ pentru a începe cu bine noul. an și pentru a asigura ritmurile de producție stabilite pentru întreaga perioadă următoare- Nimic din ceea ce trebuie lămurit acum in ce privește asigurarea bazei tehnico-materiale, pregătirea ca- papităților de producție, asigurarea forței de muncă, organizarea fluxurilor de fabricație, a întregii activități productive,' corespunzător cerințelor actuale — al căror principal criteriu îl reprezintă eficiența ridicată — nimic din ceea ce poate contribui, in anul pe care-1 vom începe in curind și care reprezintă o
PRAHOVA : Succese ale petroliștilorSarcinilor deosebite ce revin colectivelor muncitorești-din industria extractivă de țiței și gaze din documentele celui de-al XlV-lea Congres al partidului, oamenii muncii de la Schela de Producție Petrolieră Boldești-Scăeni le răspund prin intensificarea eforturilor in vederea valorificării superioare a rezervelor și creșterea gradului de recuperare a substanțelor utile din zăcăminte. Pe primul plan, petroliștii de aici au situat menținerea potențialului productiv al întregului fond de sonde, prin efectuarea de operații suplimentare de perforare, introducerea unor pompe speciale cu cilindru lung. Ca urmare, 

româno-iraniene, atit' pe plan bilateral, cit și pe arena internațională.Tntîlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească.
i

eficiențănouă șl importantă treaptă pe drumul construcției socialiste in patria noastră, nu trebuie aminat sau ignorat. Practic, analizindu-se, așa cum procedează orice bun gospodar, modul cum au fost indeplinite toate măsurile stabilite, problemele care mai sint de rezolvat, trebuie acționat prompt pentru soluționarea, pină la detaliu, a fiecărei cerințe in parte, pentru fixarea exactă a răspunderilor pe oameni, pe formații de lucru, precum și a condițiilor de execuție și a termenelor la care trebuie finalizate toate lucrările.în adunările- generale ale oamenilor muncii, desfășurate in toate unitățile economice in prima parte a lunii noiembrie, au fost analizate și dezbătute, cu toți muncitorii și specialiștii, in profunzime, sarcinile prevăzute pentru anul viitor, căile și modalitățile 'de acțiurie pentru înfăptuirea in cele mai bune condiții a planului pe 1990, an hotăritor al
(Continuare in pag. a II-a)

prevederile de plan la producția de țiței din sonde noi au fost depășite cu 3 300 tone, la gaze naturale cu 33 milioane NMC. iar la gazolină cu 1 300 tone, în continuare, petroliștii. ceilalți oameni ai muncii de aici acționează pentru’ extinderea folosirii pompelor cu cilindru unic la încă 50 de sonde, forarea unor noi sonde de cercetare, efectuarea reparațiilor capitale la o serie de sonde, in scopul repunerii acestora in producție la potențialul maxim, sporindu-și astfel ■ contribuția la asigurarea bazei energetice și de materii prime a țării.- (Ioan Marinescu).

Eveniment de importanță istorică. Congresul al XÎV-lea al Partidului Comunist Român, Congresul marilor victorii socialiste, al afirmării inde- , pendenței depline și suveranității României, își definește dimensiunile prin strălucitul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document programatic în care se înfățișează, intr-o perspectivă atotcuprinzătoare, profund științifică, drumul eroic străbătut in edificarea noii societăți socialiste, cutezătoarele orizonturi ale devenirii României sub incidența viitorului deceniu și a începutului de mileniu. Analizele întreprinse în acest document de excepțională valoare stimulează și îmbogățesc viața ideologică, demonstrează cu putere viabilitatea teoriei materialismului dialectic și istoric privind mecanismul progresului social. vitalitatea principiilor socialismului, a criteriilor și valorilor civilizației socialiste, concepută și realizată ca treaptă superioară a dezvoltării societății umane, pe baza adevăratei libertăți și dreptăți sociale.Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, . celelalte documente programatice ale Congresului dau o perspectivă nouă, revoluționară întregii dezvoltări economico-so- ciale a României, formulează teze și orientări de o deosebită importanță teoretică și practică referitoare la stadiul istoric in care se găsește procesul edificării noii societăți in patria noastră ; răspunderile partidului și statului în conducerea unitară a procesului revoluționar de edificare a noii orinduiri ; rolul hotăritor al proprietății socialiste in asigurarea progresului neîntrerupt al societății, în infăptuirea valorilor centrale de egalitate și dreptate socială ; continuitatea procesului revoluționar de transformare a societății românești în lumina principiilor teoriei revoluționare ; consecvența în aplicarea tezei privind făurirea socialismului cu poporul și pentru popor ', relația strinsă, dialectică intre politica internă și cea externă ; imperativul unirii

Reducerea cheltuielilor materialela 1000 lei producție-marfă în industria republicanăIn întreaga lor structurare, indicatorii Planului național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1990, sarcinile concrete stabilite pentru fiecare domeniu de activitate converg spre asigurarea continuării dezvoltării intensive a economiei, spre creșterea rentabilității și eficienței producției.In acest sens, pentru ramura industriei sint relevante o serie de corelații avute în vedere la fundamentarea sarcinilor de plan. Bunăoară, in condițiile asigurării unui ritm ridicat de creștere a produc- țiel-marfă industriale, de 7-8,5 la sută, producția netă urmează să sporească intr-un ritm superior - de 12 la sută. Aceasta înseamnă că, practic, sporul de producție va fi realizat prin creșterea puternică o valorii nou create în procesul economic, diminuîndu-se consumul de muncă trecută, altfel spus, reducin- du-se cheltuielile materiale.Or, cheltuielile materiale reprezintă principalul element component al cheltuielilor de producție, care, potrivit planului - așa cum se observă din grafic — urmează să se 
reducă cu 25 lei la 1 000 lei pro- 
ducție-marfâ. De altfel, și cheltuie

NICOLAE CEAUȘESCUpopoarelor, a forțelor progresiste de pretutindeni pentru apărarea păcii, a dreptului la viață ; căile de întărire a unității, solidarității partidelor comuniste,. a tuturor forțelor revoluționare, progresiste și democratice.Prin toate acestea. Raportul prezentat la Congresul al XlV-lea devine program de muncă și luptă al întregului popor, se situează la baza activității tuturor organelor și organizațiilor de partid d-> unire și mobilizare a oamenilor muncii în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare a țării pe noi trepte de civilizație.Desigur, acest document a fost citit, studiat încă de la apariție, fiind dezbătut în cadrul adunărilor general-a de partid, al altor forme ale muncii de partid. Cum este și firesc, tezele și orientările sale, de mare valoare teoretică și practică pentru întregul partid, pentru întregul popor, se cer aprofundate, însușite temeinic in cadrul unui adevărat program de studiu pe colective de oameni, dezbătute in strinsă legătură cu preocupările și răspunderile ce revin acestora în transpunerea in viață a hotă- ririlor Congresului. Iată de ce anul de invățămînt politico-ideologic 1989— 1990 va avea o structură unitară. In- văiămîntul politico-ideologic pentru cadrele și activul de partid și de stat, membri de partid, ai U.T.C., toți oamenii muncii de la orașe și sate, cursurile din cadrul universității politice și de conducete se vor desfășura pe baza unei tematici unitare, avind ca obiectiv fundamental studierea și însușirea temeinică a documentelor Congresului al XIV- lea, a ideilor si orientărilor cuprinse in Raportul prezentat Ia Congres. in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie 1989. care a fost adoptată, după cum se, știe, ca Program al partidului privind activitatea ideologică, teoretică și politico-educativă.Au fost elaborate teme care surprind principalele aprecieri și orien- 

lile cu manopera, celălalt element principal, vor scădea pe unitatea de producție, ca urmare a creșterii productivității muncii — cu 7-8,5 la sută în industria republicană.Efectul reducerii simultane a cheltuielilor materiale și a celor de manoperă se va regăsi în creșterea eficienței și rentabilității producției industriale.Care este temeiul acestor sarcini ? In această privință, se cuvine subliniat că reducerea, cel puțin in proporția stabilită, a cheltuielilor de producție este realistă, pe deplin posibil de înfăptuit. Ea se fundamentează — așa cum se precizează in legea planului — pe luarea în considerare a efectelor măsurilor cuprinse in programele privind creșterea mai accentuată a productivității și perfecționarea organizării și normării muncii, în programele da reducere a costurilor și a cheltuielilor materiale de producție, în programele privind organizarea, specializarea și modernizarea producției, în programul de perfecționare a sistemului de finanțare și creditare a activității economice și a normativelor economico-financiare.Esențial este deci ca toate aceste măsuri să fie neabătut aplicate, 

tari cuprinse in Raport, în Expunerea la Plenara C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie, teme a căror studiere pune in lumină importanța istorică a Congresului al XlV-lea al partidului, orientările principiale și direcțiile de acțiune ale poporului pentru înfăptuirea neabătută a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comunism.Temele de dezbateri pentru Învățămîntul politico-ideologic sint următoarele : 1. Importanța istorică a Congresului al XlV-lea al partidului — Congresul marilor victorii socialiste, al afirmării depline a independenței și suveranității României, al înaintării ferme a patriei noastre spre comunism ; 2. Congresul al IX- lea al partidului — eveniment de importanță istorică in activitatea partidului și poporului nostru. Marile realizări obținute de poporul român in construcția socialistă ; 3. Dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991—1995 și în perspectiva anilor 2000—2010. Ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate ; 4. Perfecționarea continuă a activității statului și dezvoltarea democrației muncitorești-revoluțio- nare. întărirea proprietății întregului popor și cooperatiste — temelia1 de granit a edificării noii orinduiri ;5. Creșterea rolului conducător al Partidului Comunist Român — centru vital al națiunii. Unitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul și sub conducerea partidului ;6. Documentele Congresului al XIV- lea al P.C.R. privind activitatea ideologică, teoretică și politico-educativă de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului in România; 7. Politica externă a partidului și statului nostru de pace și largă colaborare internațională ; 8. Politica Partidului
(Continuare in pag. a IV-a)

manifestindu-se răspundere și spirit gospodăresc in utilizarea resurselor tehnice, materiale și financiare — parte componentă a patrimoniului socialist — încredințate fiecărui colectiv spre administrare și dezvoltare. Aplicindu-se cu fermitate principiile autogestiunii economico-financiare și autofinanțării, pretutindeni trebuie să se realizeze un regim sever de economii, cheituin- du-se atit cit este strict necesar pentru producție, potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli al fiecărei întreprinderi, asi- gurîndu-se’ acoperirea cheltuielilor din veniturile proprii și obținerea unui beneficiu maxim pentru fiecare leu cheltuit. O asemenea atitudine sănătoasă, de bun gospodar este in avantajul fiecărui colectiv, care printr-o activitate rentabilă, eficientă este in măsură atit Să-și constituie în proporții tot mai ridicate fondurile proprii — inclusiv fondul pentru participarea la realizarea producției, a beneficiilor ți la împărțirea beneficiilor, a fondului pentru construcții de locuințe ți a celui pentru acțiuni sociale, cit ți să-ți sporească contribuția la creț- terea venitului național, a resurselor centralizate ale statului.
> i
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PRODUCȚIA ANULUI VIITOR - 

TEMEINIC PREGĂTITĂ!
INDUSTRIA MICĂ- 

IZVOR DE MARI VENITURI

Munca bine organizată, utilajele 
în perfectă stare de funcționareUnitate modernă, reprezentativă nu doar pentru platforma industrială a municipiului de reședință a județului Sălaj, ci și pentru metalurgia românească in general, întreprinderea de Țevi din Zalău a cunoscut o puternică dezvoltare in acest cincinal. întregul proces de producție a fost așezat pe baze sigure. sub raport tehnico-organizatoric, fapt care a și condus la obținerea — an de an — a unor rezultate remarcabile. cu deosebire in ce privește producția de export, indicator care a cunoscut impresionante creșteri. Și pe. anul in curs realizările sint notabile. A fost depășit planul la producția fizică de laminate finite pline, în special la oțel-beton, au fost onorate toate contractele scadente la export pînă la 31 decembrie. în această lună executîndu-se comenzi in avans. Practic, la producția de țevi pentru export se lucrează în contul primului trimestru din 1990.Pe ansamblu însă, prevederile de plan nu sint realizate integral, restanțele înregistrate fiind determinate în principal de neasigurarea ritmică și la nivelul necesarului a țaglelor pentru țevi. Cu toate acestea, comparativ cu anul precedent producția destinată exportului a crescut cu 170 milioane lei, în condițiile în care s-a lucrat cu aceleași capacități. La obținerea acestui spor a contribuit și materializarea unui număr de 27 măsuri din programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției, pe baza cărora s-a obținut o creștere a producției-marfă în valoare de 143 milioane lei. Să mai notăm că programul de fabricație a cunoscut o continuă diversificare și adaptare la cerințele economiei naționale, ale pieței externe. Au fost asimilate noi tehnologii de fabricație la cald și la rece, ceea ce permite obținerea unor produse tubu- lare de complexitate ridicată, cum ar fi țevile pentru schimbătoare de căldură tip A, țevi pentru temperaturi ridicate clasa a III-a din oțel aliat, inclusiv a țevilor pentru realizarea cupruluj*.și „sărurilor c . jșodice, țevi cu calibrul de 114 mm, sirmă laminată la cald cu diametrul de 6,5 și 7,5 mm. Am făcut toate aceste precizări pentru a fixa mai bine cadrul in care se înscriu prevederile de plan pentru anul 1990, cînd vor avea loc în continuare creșteri semnificative la toți indicatorii.— Ilustrativ în acest sens este sporul planificat de 27 la sută la pro- ducția-marfă față de realizările preliminate pe acest an, precizează inginerul Nicolae Maier, directorul întreprinderii. Este un plan mobilizator, corelat cu capacitățile de producție de care dispunem, cu. potențialul tehnic și uman, cu nivelul la care a ajuns pregătirea profesională a oamenilor muncii din unitatea noastră. în general, indicatorii fizici, valorici și de eficiență sint bine corelați. Cit privește organizarea internă a producției, aș dori să subliniez că avem pregătite capacitățile de producție din toate punctele de vedere. Aș ridica numai două probleme : contractarea neintirziată a producției de export

între multiplele sarcini ce revin cercetării științifice in viitorul cincinal, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia in magistralul Raport prezentat la Congresul al XIV-lea că trebuie să se aibă in vedere necesitatea elaborării de noi tehnologii care să contribuie la extinderea bazei de materii prime și energetice.în concordanță cu exigențele edificării fazei superioare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării patriei noastre spre comunism, Programul-Directivă adoptat de Congresul al XIV-lea al partidului fundamentează pe baze științifice, realiste, activitatea de cercetare științifică și introducere a tehnicii noi in domeniul extinderii bazei proprii de materii prime. Documentele Congresului al XIV-lea, precizează că cercetările vor fi intensificate în următoarele direcții principale : descoperirea de noi rezerve prin amplificarea prospecțiunilor geologice. promovarea tehnologiilor de extracție care asigură randamente ridicate de valorificare a substanțelor utile din zăcăminte ; folosirea mai eficientă a tuturor resurselor energetice și diminuarea consumului de hidrocarburi; utilizarea energiei nucleare și a resurselor neconvenționale ; promovarea unor tehnologii noi de extracție și prelucrare privind chimizarea superioară a țițeiului, gazelor naturale, sării, biomasei; reducerea pierderilor de substanțe în mediul înconjurător prin recuperarea și reintroducerea a- cestora in circuitul economic.Cincinalul viitor deschide noi orizonturi, ridică noi exigențe in fața cercetării științifice și în ceea ce privește domeniul geologic. Prospecțiunea pentru hidrocarburi trebuie să evidențieze condițiile de geneză, acumularea și conservarea zăcămintelor cu tectonică complicată din anumite zone ale Munților Carpați, a structurilor de mare adincime din zonele de cimpie și ale dealurilor subcar- patine, a structurilor subtile greu de descoperit cu tehnica și tehnologiile folosite pînă acum in zonele cu grad avansat de cercetare, precum și a structurilor favorabile formării zăcămintelor de hidrocarburi de pe platforma maritimă continentală. Pentru dezvoltarea lucrărilor de cercetare geologică in vederea creșterii 

și necesitatea unei fundamentări realiste a posibilităților de livrare a țaglelor de la Combinatul Siderurgic Hunedoara și Combinatul Siderurgic Galați, pentru a se preîntim- pina dificultățile pe care le-am avut în acest an in ce privește aprovizionarea ritmică cu materie primă.A rezultat, pe parcursul documentării, că gradul de acoperire cu contracte și comenzi a planului permite derularea normală a procesului de producție în prima parte a anului, întrucît gama dimensională la țevi se va diversifica in continuare, la nivelul întreprinderii s-a stabilit un ansamblu de măsuri menite să asigure desfășurarea normală a procesului de laminare, la un nivel calitativ superior. Pentru creșterea competitivității produselor destinate exportului se vor aplica noi soluții și metode de protecție anticorozivă a țevilor. Prin punerea in funcțiune a mașinilor de debavurat țevi va fi automatizată această operație la țevile cu diametrul intre 16—89 mm. iar prin montarea unui microcalculator de proces va fi automatizată forfecarea țevilor în funcție de lungimea țaglelor și dimensiunile de laminat.Pentru realizarea unei calități superioare a țevilor de cazane, clasa a III-a, se va urmări riguros aplicarea măsurilor din programele de calitate a materiei prime, potrivit normelor aprobate, laboratorul chimic fiind dotat cu aparatura necesară determinării compoziției chimice a materiei prime, precum și a produselor finite. Au fost luate, totodată, o serie de măsuri pentru mărirea capacității de tratament termic în atmosferă de protecție a țevilor schimbătoare de căldură prin modernizarea cuptoarelor. Toate acestea, precum și alte acțiuni .ce vor fi întreprinse vor conduce la creșterea productivității muncii, înnoirea și modernizarea produselor, asigurarea unui nivel tehnic-calitativ superior și, evident, la realizarea in bune condiții a indicatorilor de eficiență. în această ordine de idei, inginerul Nicolae Moșilă, șeful secției laminor de sirmă. ne-a spus că au fost efectuate reviziile, și reparațiile programate, utilajele fiind in perfectă stare de funcționare.,— Avem asigurate toate sculele și dispozitivele și, de această dată, ne spune interlocutorul, fapt îmbucurător. absolut toate piesele de rezervă. Cunoaștem cifrele de plan. Ele au fost adoptate in recenta adunare generală a oamenilor muncii, au fost defalcate pe schimburi, fiecare știind precis ce are de făcut. Avînd în vedere că partenerii externi cer produse balotate în colaci de peste 1 500 kg, am realizat prin autodotare în întreprindere 6 prese de pachetat colacii.Se poate aprecia deci că în condițiile unor eforturi conjugate, sporite, pentru asigurarea de contracte și comenzi, pentru aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale, colectivul întreprinderii de Țevi din Zalău va dovedi, ca de atitea ori pină acum, că este în măsură să realizeze ritmic și la un nivel calitativ corespunzător producția planificată pentru anul viitor.
Euqen TEGLAȘ.corespondentul „Scinteii"

rezervelor de petrol este necesar să se intensifice ritmurile de săpare și finalizare prin foraj și probe de producție în peste o mie de sonde, a celor de desfășurare a .lucrărilor de cercetare geologică la zăcămintele cu productivitate mare, precum și să se extindă prospectarea platformei continentale a Mării Negre.Deosebit de complexe sint sarcinile și in ce privește creșterea producției de cărbune, unde trebuie să se realizeze ample programe de cercetare cu foraje, urmărindu-se cu 
ASIGURAREA BAZEI DE MATERII PRIME - 

in concordantă cu cerințele economiei naționale

precădere cunoașterea condițiilor hi- drogeologice ale zăcămintelor investigate, precizarea posibilităților de optimizare a extracției prin extinderea mecanizării și dezvoltarea cercetării în zone deficitare. Pentru minereuri și substanțe nemetalifere, se impune, pe baza programelor elaborate, o intensificare a lucrărilor de explorare in zonele cele mai favorabile în care trebuie să se asigure baza materială necesară dezvoltării activității extractive în perioada imediat următoare, extinzindu-se cercetarea și în zonele mai puțin cunoscute, in scopul de a identifica suplimentar rezerve valorificabile in etapele următoare. în același timp, trebuie efectuate cercetări geologice și tehnologice pentru punerea in valoare a noi substanțe minerale utile sau deficitare. Situațiile geologica din ce in ce mai complexe ale zăcămintelor impun, pe lingă dotarea adecvată cu aparatură și utilaje, șl un nivel ridicat de cunoștințe teoretice și practice, care să permită atit descifrarea structurilor complicate și a condițiilor de geneză, acumulare

(Urmare din pag. I)actualului cincinal, in care trebuie puse bazele înfăptuirii hotărîrilor istorice adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului. Se poate spune deci că există o temeinică fundamentare a tuturor sarcinilor, conturate cu claritate în Legea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România în profil teritorial pe anul 1990, în celelalte im- portante documente adoptate recent de Marea Adunare Națională. Pretutindeni trebuie să se acționeze cu hotărire pentru perfecționarea in continuare, in spiritul hotărîrilor Congresului al XIV-lea, a activității de conducere și planificare a intregii economii naționale. Așa cuni sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, se impune o accentuată creștere a răspunderii tuturor unităților economico-socia- le. a centralelor și a celorlalte organisme economice. Răspundere ce trebuie îmbinată cu buna organizare și conducere din partea organelor centrale, cu soluționarea la timp și in mod operativ a problemelor complexe care apar in procesul derulării producției, al intregii activități economice.Categoriile de probleme care trebuie soluționate in aceste zile de colectivele de oameni ai muncii din întreaga economie sint deosebit de complexe și dintre cele mai diverse. Unele pot și trebuie să fie rezolvate la nivelul întreprinderilor, și ele se referă la organizarea producției și a muncii, programarea comenzilor, asigurarea și organizarea asistentei tehnice, întocmirea graficelor după care se va trece la realizarea producției planificate. la înfăptuirea programelor de modernizare. O altă grupă de probleme trebuie să fie-'soluționată insă cu sprijinul centralelor industriale și ministerelor. Aceste probleme privesc corelarea perfectă a indicatorilor planului. încheierea contractelor de aprovizionare tehnico- materială și de desfacere a producției, astfel îneît să se asigure cote și repartiții pentru întreaga producție contractată, precum șl livrarea ritmică a materialelor și semifabricatelor. corespunzător desfășurării fluxului de fabricație.Măsurile adoptate de conducerea de partid și de stat pentru perfecționarea întregii activități economice conferă, după cum se știe, centralelor industriale atribuții și răspunderi deosebite pentru soluționarea tuturor problemelor înce- pînd cu elaborarea și, fundamentarea planului, incheierea contrac

Secția turnâtorie a întreprinderii de Alumină, Slatina Foto : S. Cristian
și conservare a zăcămintelor de substanțe minerale utile, cit și prelucrarea operativă a datelor de teren, pentru sporirea eficienței în întreaga activitate geologică.Programul-Directivă prevede ca în domeniul extractiv să se asigure ritmuri ridicate de creștere a producției miniere și petroliere, in concordanță cu necesarul economiei naționale și cu nivelul dotării materiale și - financiare. Prevederile privind producția de cărbuni au o dinamică accentuată, și 

acestea vor trebui să fie corelate cu rezervele și capacitățile de producție existente și cu cele programate a fi puse in funcțiune, precum și cu necesarul economiei naționale. Realizarea producției de lignit și cărbune brun impune măsuri speciale pentru precizarea condițiilor de zăcămînt la obiectivele in exploatare și urmărirea riguroasă geologico-minieră a procesului de extracție. în scopul de a satisface în măsură sporită necesarul economiei cu cărbune cocsi- ficabil, o cantitate tot mal mare din producția brută de huilă trebuie spălată pentru cocs și semicocs. A- tingerea nivelurilor de producție planificate pentru exploatările de cărbuni atit în carieră, cit și în subteran implică punerea în funcțiune, la termenele stabilite și în cele mai bune condiții, a noiior capacități de extracție, conjugînd eforturile furnizorilor de echipamente, întreprinderilor de construcții-montaj și beneficiarilor. Pentru substanțele metalifere și nemetalifere sint prevăzute, ,de asemenea, creșteri importante de 

telor, alcătuirea bugetelor de venituri și cheltuieli, asigurarea forței de muncă și a tot ce este necesar producției. Acum este foarte important ca, în spiritul acestor răsounderi, să se asigure o cit mai bună sincronizare a raporturilor centrală-intreprindere. Numai astfel se creează o poziție corectă a centralelor față de toate întreprinderile din subordine și se elimină stilul de muncă administrativ, birocratic, de tutelă măruntă, asigurindu-se in același timp o reglare la nivel de centrală a e- forturilor pentru rezolvarea unor probleme deosebite, a căror/abordare separată de către fiecare unitate în parte nu ar conduce la rezultate satisfăcătoare. Cu alte cuvinte, rolul crescind al centralelor industriale trebuie să se manifeste în activitatea zilnică de organizare, control, sprijin și îndrumare a întreprinderilor producătoare, pentru realizarea în cele mai bune condiții de către fiecare unitate e- conomică a obligațiilor contractuale.Cu prilejul adunărilor generale ale oamenilor muncii au fost ridicate multe probleme, toate privind bunul mers al activității productive și care țin de competența unor factori din cadrul centralelor industriale. Fiecare dintre aceștia trebuie să preia urgent partea sa de sarcini și să le rezolve fără in- tirziere, fără să aștepte noi intervenții, trimiterea unor delegați speciali din partea unităților producătoare, care să plimbe, de fapt, în servietă aceleași note de probleme pe care reprezentanții centralei, ai ministerului și ai celorlalte organisme centrale ie-au aflat la fața locului, cu prilejul participării la adunările generale.Avînd în vedere exigențele impuse de traducerea neabătută in viață a obiectivelor de dezvoltare economico-socială, pentru realizarea obiectivului strategic de trecere a țării noastre la un nou stadiu de dezvoltare — acela de țară socialistă mediu dezvoltată — organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, toate celelalte organisme de conducere trebuie să acționeze cu maximă răspundere, să urmărească modul în care se pregătește producția anțilui viitor, să se implice în rezolvarea problemelor încă nesoluționate. Practic, întreaga producție trebuie organizată în așa fel incit pretutindeni să existe garanția îndeplinirii întocmai a sarcinilor de plan asumate pentru 1990. la toți indicatorii, a tuturor programelor de dezvoltare economico-socială a țării.
Nicolae MILITARII

producție menite să contribuie la acoperirea, in măsură tot mai mare, a necesarului economiei cu materii prime minerale din producția internă. Salturi cantitative remarcabile trebuie să se înregistreze la producția de cupru și zinc in concentrate, concentrate de fier, argilă refractară și caolin preparat de calitate superioară. La substanțele nemetalifere, problema principală constă in îmbunătățirea tehnologiilor de preparare, care să asigure creșterea calității produselor finite, la argile refractare, 

nisipuri și roci cu caolin, grafit și altele, pentru a elimina progresiv importurile de substanțe nemetalifere cu calități superioare necesare economiei.în perspectivă, cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și introducerea progresului tehnic din domeniul geologic și extractiv sint puternic implicate in toate sectoarele de activitate pe baza unor programe concrete destinate să conducă la găsirea de noi tehnologii de valorificare a substanțelor minerale utile cu conținuturi mai scăzute sau situate în condiții geologice și miniere grele, precum și la creșterea gradului de recuperare a substanțelor utile din rezervele aflate in exploatare. Toate aceste programe sint coordonate de Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie și se desfășoară sub conducerea nemijlocită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională. Potrivit acestor programe, cercetarea științifică geologică trebuie să-și sporească aportul la

Cu toate că cele 8 cooperative a- gricole de producție din Consiliul Unic Agroindustrial Ardeoani, județul Bacău, se află situate intr-o zonă colinară, unde pămintul este mai puțin darnic, oamenii nu prea au plecat din sate. Dimpotrivă, atit la Poduri, Solonț, Berești-Tazlău ca și la Măgirești sint destui gospodari care, plecați cindva in căutarea unui loc de muncă la Moinești sau Comănești, s-au reintors și lucrează acum in diferite meserii in comunele natale. Și aceasta datorită faptului că în toate localitățile județului Bacău agricultura se îmbină astăzi armonios cu mica industrie, cu alte activități dezvoltate in cadrul cooperativelor agricole de producție. ..Aplicind in viață sarcinile și indicațiile formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, am dezvoltat in toate localitățile din cadrul consiliului o puternică activitate de mică industrie și prestatoare de servicii ■— ne spunea tovarășul Toma Ban- dea, președintele Consiliului Unic Agroindustrial Ardeoani. Atît cooperativele agricole de producție cit și consiliile populare dispun astăzi de peste 100 de activități pentru industrializarea și semiin- dustrializarea produselor agricole, precum și pentru valorificarea superioară a resurselor locale existente : piatra de riu, argila, lemnul, răchita și altele. Au fost create astfel un mare număr de locuri de muncă pentru cooperatori și s-a permanentizat o forță de muncă importantă pe care, în virfurile de campanie, o folosim cu bune rezultate la lucrările in cimp. In unitățile de mică industrie producem numai ce se solicită pentru consumul intern sau la export și pentru care avem comenzi și materia primă asigurată". ,O experiență bună în acest sens au dobindit-o cooperatorii din comuna Poduri, localitate din apropierea orașului Moinești. în incinta unității au fost amenajate ateliere de crqitorie, tricotaje, industrializarea lemnului, brutărie cu secție de patiserie, secție de construcții și altele. „Pentru toate aceste activități am calificat in ultima vreme aproape 300 de oameni — ne spunea Ion Ciosu, președintele unității. Adriana Iftimie, Mioara Popa, Va- sile Popa și mulți alții au devenit acum maiștri croitori, tîmplari sau constructori, care conduc secții și procese de producție. Materiile prime le asigurăm în cea mai mare parte din resurse proprii, din pădurile de pe văile Tazlăului, de la stupina noastră etc.“.Vorbind despre secțiile de mică industrie, președintele unității a ținut să precizeze că halele de producție au fost realizate de echipa de 

dezvoltarea intensivă a economiei naționale, descoperind noi tehnici și tehnologii, din ce in ce mai perfecționate, pentru aprofundarea cunoașterii geologice a pămîntulul românesc, in vederea definitivării tuturor prognozelor de rezerve de substanțe minerale utile la scara intregii țări. Pentru a se asigura dinamica ascendentă a activității extractive cu noi rezerve valorificabile, trebuie să se pună in continuare un accent deosebit pe scurtarea perioadei de prospecțiune pină la faza de exploa

tare și evaluare a rezervelor, prin extinderea investigării . aerogeofizice de detaliu, a măsurătorilor geofizice complexe, ca, de exemplu, cele ra- diometrice și de susceptibilitate magnetică, în lucrările de foraj și miniere. De asemenea, este necesar să se intensifice introducerea tehnologiilor de mare productivitate, folosind forajul cu circulație inversă, cărucioarele de perforat cu 1—2 brațe, combine în lucrările miniere etc.Programul de cercetare tehnologică pentru stabilirea posibilităților de valorificare a unor rezerve de perspectivă de substanțe minerale utile și pentru creșterea gradului de recuperare a metalelor neferoase din zăcăminte, are în vedere stabilirea posibilităților de valorificare prin noi tehnologii a unor rezerve de perspectivă pentru mai multe substanțe, in principal cele energetice, dar și pentru alte minereuri importante metalifere și nemetalifere. în domeniul petrolului este prevăzut un amplu program de cercetări tehnologice pentru creșterea factorului fi
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din județul Bacău

constructori a cooperativei agricole, iar multe dintre utilaje au fost concepute. realizate și adaptate de către meșterii locali. De altminteri, constructorii unității, adică cei 30 de zidari, zugravi, fierar-betoniști. dulgheri au construit grajdurile pentru1 000 de taurine, saivanele pentru 3 500 de oi, finare cu o capacitate de 500 de tone, au împrejmuit ferma zootehnică și au înălțat un mare număr de case noi pentru săteni. „In acest an — ne spunea președintele unității — industria mică și prestatoare de servicii ne-a adus un venit în valoare mai mare de 7 000 000 lei, ceea ce reprezintă peste 20 la sută din veniturile cooperatorilor. Ne-am îndeplinit astfel prevederile înscrise pentru actualul cincinal".Venituri tot atit de mari au obținut din acest sector al micii industrii și cooperatorii din Pirjol, Măgirești, Scorțeni, Ardeoani și Berești-Tazlău. Membrii cooperativei agricole de producție din comuna Pirjol, bunăoară, au realizat numai prin valorificarea pietrei de riu din albia Tazlăului, un venit de aproape2 000 000 lei. Vorbindu-ne despre eficienta micii industrii și prestatoare de servicii, tovarășul Claudiu Dinu, economistul Consiliului Unic Agroindustrial Ardeoani, a ținut să sublinieze că în 11 luni din acest an cooperativele agricole au realizat venituri la producția-marfă industrială in valoare de 31 milioane lei, adică cu aproape 10 000 000 lei mai mult față de prevederile planului, „De notat că mărfuri în valoare de aproape 10 milioane lei — a precizat interlocutorul — realizate in industria mică, au fost exportate în diferite țări ale lumii. Realizînd aceste
IN SECTORUL AGRICOL ILFOV

Programe concrete de acțiune 
pentru creșterea randamentului

în fermeleDin inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a stabilit ca în Sectorul Agricol Ilfov, cele două sectoare principale — legumicultura și zootehnia — să cunoască o rapidă și susținută dezvoltare, pentru mai buna aprovizionare a populației Capitalei cu produse agroali- mentare și îndeosebi cu legume, carne, lapte, brinzeturi. In acest sens, pe baza indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la conferința organizației municipale de partid in vederea dezvoltării mai puternice a zootehniei și legumiculturii s-au stabilit programă clare de acțiune care prevăd creșterea puternică a producțiilor, realizarea, pînă la finele anului 1992, a unui efectiv de 150 000 vaci și juninci în unitățile de stat și cooperatiste și de 30 000 de vaci și juninci in gospodăriile populației.Este limpede că în fața zooteh- niștilor, a tuturor crescătorilor de animale din Sectorul Agricol Ilfov stau sarcini deosebit de mobilizatoare. Realizarea acestora, înfăptui- 
nal de recuperare a rezervelor din zăcăminte, axat, in principal, pe perfecționarea metodelor de injecție cu apă și gaze, a proceselor termice, chimice, miniere, biologice. Totodată, se continuă cercetările și experimentarea unor noi metode de combatere a viiturilor de nisip în sonde — principala dificultate in extracția țițeiului în țara noastră — și pentru prevenirea coroziunii materialului tubular în extracția țițeiului și gazelor. La cărbuni, este în curs de desfășurare un program complex de cercetări tehnologice pentru atragerea in circuitul productiv a unor importante rezerve de huilă, pe măsura re^iimensionării și exploatării pilierilor ele la suprafață din bazinul , minier Valea Jiului și experimentării utilajelor și tehnologiilor pentru exploatarea mecanizată a stratelor subțiri din Banat. La celelalte substanțe minerale utile este prevăzută in continuare aprofundarea cercetărilor pentru îmbunătățirea și modernizarea tehnologiilor actuale de extracție și preparare și pentru creșterea gradului de recuperare complexă din zăcăminte, cu e- fect direct în creșterea progresivă a aportului indigen de materii prime la acoperirea necesarului economiei naționale. în cadrul programelor elaborate sint prevăzute măsuri pentru sporirea gradului de recuperare a metalelor din zăcăminte.Schimbările calitative și cantitative din activitatea geologică și din industria extractivă, în special în anii de după Congresul al IX-lea, concretizate in lărgirea și diversificarea apreciabile ale bazei de materii prime și energetice a țării noastre au dovedit capacitatea reală a patrimoniului mineral național de a susține in măsură sporită dezvoltarea economiei naționale. Or, sarcina esențială a cercetării științifice românești, amplu reflectată în prevederile Programului-Directivă, este tocmai aceea de a pune plenar în anii următori în evidență acest potențial, de a-i conferi uh grad superior de valorificare. g

Dr. Ecaterlna DEACONESCU
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produse cu cheltuieli reduse, toate unitățile au obținut beneficii. Astfel, cooperativele agricole din Poduri, Pirjol și Măgirești au înscris la capitolul beneficii sume în valoare de peste 2 000 000 lei fiecare. Această situație financiară bună ne permite să plătim lună de lună retribuțiile ce se cuvin cooperatorilor și să a- vem in permanență bani in cont".Din discuțiile purtate cu specialiști, cadre de conducere de la nivelul consiliului și din unități am reținut că pentru 1990 ca și pentru cincinalul viitor se prevede o dezvoltare simțitoare a sectorului de mică industrie și prestări de servicii în toate comunele. Ca urmare, în 1995 veniturile din acest sector vor fi cu aproape 40 Ia sută mai mari față de cele realizate in actualul cincinal. Aceasta, prin diversificarea activităților existente cit și prin înființarea de noi secții și uni* tați care să valorifice mai bine resursele locale, cum ar fi produsele agricole, piatra de riu, lemnul etc. In acest scop, au fost luate încă de pe acum o seamă de măsuri tehnice și organizatorice. La Poduri, Ardeoani, Măgirești și Pirjol, de exemplu, au fost amenajate pentru plantat cu arbuști fructiferi — afini, coacăz, smeur — o suprafață de 120 hectare de teren și a început construcția unor secții speciale pentru industrializarea fructelor respective, în toate unitățile au fost construite uscătoare pentru deshidratarea fructelor din livezi. La Scorțeni, Stru- gari și Pirjol au fost amenajate plantații de răchită pentru împletituri, activifate ce va cunoaște de asemenea o dezvoltare simțitoare. Acolo unde resursele locale sint mai puține vor fi înființate activități de mică industrie in cooperare cu diferite întreprinderi industriale din Bacău, Moinești și Comănești. Totul a fost gîndit în așa fel incit să nu rămînă resurse locale nevalorificate, iar fiecare om din comună să aibă de lucru in tot timpul anului și să ciștige cit mai bine.
! Gheorqhe BALTAcorespondentul „Scinteii*

zootehnicerea programelor de autoaproviziona- re implică cunoașterea amănunțită a tuturor problemelor, stabilirea unor programe clare la nivelul fiecărei unități, atragerea în vederea îndeplinirii acestei sarcini prioritare. alături de specialiști, a cercetătorilor, extinderea bazei furajere, construirea de noi adăposturi pentru animale. Este bine ca în această acțiune de maximă importantă pentru dezvoltarea zootehniei il- fovene să se pornească de la experiența pozitivă care există deja cristalizată intr-o unitate sau alta cum er fi I.A.S. Pantelimon, Mogoșoaia, Afumați și Cooperativele Agricole de Producție Gruiu, Ciolpani și mai ales Jilava. Una dintre cooperativele a- gricole de producție în care zootehnia se face după metode științifice, producțiile fiind dintre cele mai ridicate, este cea din Jilava, unde, producția de lapte nu a scăzut sub 12 litri zilnic, existind toate condițiile ca in acest an să se realizeze în medie peste 5 000 litri lapte de fiecare vacă furajată.Care sint pîrghiile cu care s-a acționat și au condus la obținerea acestor producții bune 7 „Nu este nici un secret — ne spune tovarășul Vasile Voicu, președintele cooperativei. Secretul îl constituie dragostea față de animale, realizarea Ia timpul optim a fiecărei activități din cadrul fermelor de taurine. Principala noastră grijă este să asigurăm permanent cantități suficiente de furaje și, în special, fînuri și suculente. Avem și paie, dar nu paiele dau lapte, așa că ne-am preocupat să facem un stoc „tampon" de fin, astfel incit în cazul prelungirii iernii, hrănirea animalelor să i se desfășoare normal. Prima condiție ca să ai lapte este hrana animalelor. In acest sens, în ferma noastră zilnic șeful fermei și îngrijitorii urmăresc cu strictețe respectarea rațiilor furajere care sînt administrate pe fiecare animal în funcție de producția fiecărei vaci in parte. Ar putea să se creadă că dispunem de furaje cu nemiluita. Nu. Dar cantitatea pe care o avem este riguros gospodărită, existind evidențe clare, practic nimic nu se risipește. O atenție deosebită se acordă a- sistenței sanitare, igienei adăposturilor.Iată pe scurt prezentate cîteva dintre „recoltele" acestei unități fruntașe a zobtehniei ilfovene, dar și din întreaga țară și care și-a propus să realizeze în anul următor 6 000 litri de lapte de fiecare vacă furajată. Pentru ca producția să se mențină constant la un nivel ridicat . și în sezonul rece, in fermă s-au organizat echipe care lucrează zi și noapte. S-au luat măsuri pentru asigurarea hranei a- decvate și consistente, s-a întărit a- sistența zooveterinară. Numai așa întregul efectiv de animale se poate menține într-o bună stare de sănătate, la un ridicat nivel productiv. Pentru aceasta, toți specialiștii și îngrijitorii din toate fermele au fost instruiți special, stabilindu-se răspunderi concrete în vederea întreținerii unui microclimat optim in adăposturi, repartizarea judicioasă a hranei și apei pe fiecare vacă in parte, evitarea oricărei îmbolnăviri în special la tineretul taurin. Toate acestea la un loc constituie garanția sigură că și în continuare Cooperativa Agricolă Jilava va obține producții ridicate de lapte, con- tribuind astfel, din plin, la buna aprovizionare a populației Capitalei, j
Gheorqhe IONITA

a i corespondentul ^Scinteii* /j
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, ÎN REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Masoud Rughani Zanjani,
vicepreședinte al Republicii și șef al Organizației Planului și Bugetului

Ministrul iranian al afacerilor externe
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, marți, la Palatul Saadabad din Teheran, pe Masoud Rughani Zanjani, vicepreședinte al Republicii și șef al Organizației Planului și Bugetului, președintele părții iraniene în Comisia mixtă romăno-iranianâ de cooperare economică, tehnică și de comerț.In cursul întrevederii au fost analizate posibilitățile existente pentru dezvoltarea, in continuare, a colaborării Bornă-* no-iraniene pe plan economic, tehnico- științific și în alte sfere de activitate, -pe 

baze reciproc avantajoase. în acest cadru, s-a apreciat că potențialul economic actual al României și Iranului oferă condiții pentru extinderea și mai puternică a conlucrării bilaterale, îndeosebi a cooperării în producție, precuni și pentru creșterea și diversificarea schimburilor comerciale.Președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat rolul important ce revine guvernelor din cele -două țări, precum și Comisiei mixfe de cooperare ecpnoțnică, tehnică-și de comerț în identificarea de noi căi ;și modalități de acțiune in ve

derea intensificării relațiilor de colaborare dintre România și Iran, tn același timp, a fost relevată însemnătatea încheierii de noi acorduri și înțelegeri, care să confere stabilitate și perspectivă conlucrării și cooperării româno-iraniene în interesul dezvoltării economico-socia- le independente a' celor două țări și popoare.La primire a luat parte Ion Radu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă româno-iranlană de cooperare economică, tehnica și de comerț. .

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți. 19 decembrie, la Palatul Saadabad, reședința ce i-a’ fost rezervată pe timpul vizitei sale în Iran, pe Aii Akbar Velayati, ministrul afacerilor externe al Republicii Islamice Iran.în cadrul întrevederii au fost discutate o serie de aspecte ale dezvoltării colaborării româno-iraniene pe arena internațională, precum și un cerc larg de probleme ale vieții politice mondiale.fost subliniată necesitatea intensifi

cării eforturilor și acțiunilor în direcția soluționării pe cale pașnică, prin tratative, a stărilor de conflict și încordare existente în diferite regiuni ale lumii. în acest context, s-a acordat o atenție, specială problemelor privitoare la reglementarea generală și la realizarea unor acorduri depline între Iran și Irak in vederea instaurării păcii in această regiune. situației din Orientul Mijlociu, din Afganistan și din alte regiuni ale lumii. Kubliniindu-se necesitatea de a se face totul pentru rezolvarea tuturor acestor 

probleme în interesul popoarelor respective, al cauzei păcii *și colaborării internaționale.Convorbirile au evidențiat faptul că in marea majoritate a problemelor vieții internaționale actuale, România și Iranul a au poziții comune sau apropiate, ceea ce creează condiții pentru dezvoltarea și mai puternică a colaborării și conlucra- rii româno-iraniene pe arena interna- țională.La primire a participat Ion Stoian, ministrul afacerilor externe.
Vizitarea unor unități economice și culturale 

din Teheran
Marți, 19 decembrie, cea de-a doua zi a vizitei oficiale de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, o efectuează în Republica Islamică Iran, la invitația președintelui Aii’ Akbar Hashemi Rafsanjani, a înscris noi și semnificative moment^ ale prieteniei româno-iraniene.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat, în cursul dimineții, unități economice și culturale din Teheran, care au prilejuit cunoașterea nemijlocită a rezultatelor eforturilor pe care poporul iranian le deipune în vederea dezvoltării economico- sociale a țării.La vizită au participat Ton Radu. Ton Stoian, alte persoane oficiale române, precum și Mohammad Hadi Nezhad Hosseinian, ministrul Iranian al industriei grele.
Vizita a început Ia complexul „Iran 

Khodro".

Depunerea unei coroaneTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a depus, marți, o coroană de flori la mor- mintul ayatolahului Ruhollah Khomeini.La sosirea în incinta Complexului memorial, situat în zona Bhest Zahra,

La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat, cu deosebit respect, de directorul general, Davood Mirkham, care a exprimat bucuria constructorilor de mașini iranieni de a avea ca oaspete pe șeful statului român.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate, cu acest prilej, o serie de date privind- dezvoltarea producției de autobuze, microbuze și autoturisme, preocupările existente pentru continua înnoire- și modernizare a fabricației. în vederea satisfacerii cerințelor pieței interne și la export.în cursul vizitării principalelor secții ale fabricii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat realizările obținute de muncitorii și specialiștii iranieni și a subliniat posibilitățile existente pentru realizarea unor acțiuni de cooperare intre România și Iran și în acest domeniu.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost invitat să 
în imediata apropiere a capitalei iraniene, o gardă militară a prezentat onorul.După depunerea coroanei de flori, s-a păstrat un moment de reculegere. 

semneze în Cartea de onoare a întreprinderii.în continuare, a fost vizitat Muzeul de covoare al Iranului, care reunește cele mai valoroase modele de covoare datind din secolul al XVI-lea pină în prezent și constituie o bogată sursă de cercetare pentru specialiști. Sute de exponate din cele mai renumite centre infățișează tehnică țesutului covoarelor, evoluția acestei îndeletniciri de-a lungul timpului, devenită o adevărată artă.Vizitind sălile muzeului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de apreciere la adresa măiestriei execuției covoarelor șl geniului creator al poporului iranian.La despărțire, gazdele au exprimat președintelui Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri pentru onoarea deosebită ce le-a fost făcută și l-au rugat să semneze în Cartea de onoare a muzeului.
de floriLa ceremonie au participat oficialități române și iraniene.La încheierea ceremoniei, președintele Nicolae Ceaușescu a semnat în Cartea de onoare a Complexului memorial.

REALIZĂRI ÎN ECONOMIE

SUCEAVA : Suplimentar — 
importante cantități 
de energie electricăTinărul colectiv al întreprinderii Electroceptrale Suceava a obținut, printr-o mobilizare exemplară a forțelor și prin exploatarea la înalți parametri a instalațiilor, succese deosebite in îndeplinirea sarcinilor de plan. Remarcabil este faptul că, în perioada care a trecut din acest an, oamenii muncii de aici au depășit planul la e- nergia electrică produsă cu 85 000 MWh.— Această realizare a fost posibilă — ne spunea tovarășul George Prepeliuc, directorul Întreprinderii — datorită atenției acordate funcționării corespunzătoare a fiecărui utilaj, ceea ce a permis menținerea celor două grupuri e- nergetice în bună stare de funcționare. în acest sens, o mare importanță au avut-o efectuarea la timp a reviziilor planificate și a

sigurarea disponibilității rezervelor de utilaje ,și combustibil. în prezent, acționăm cu toții pentru ridicarea in continuare a parametrilor tehnico-funcționali ai instalațiilor și exploatarea lor rațională. in vederea măririi contribuției noastre la asigurarea necesarului de energie electrică pentru economia națională. (Sava Bcjinariu).
BRĂILA : Producție fizică 

peste prevederiAcționind in spiritul orientărilor și mobilizatoarelor îndemnuri formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, printr-o angajare responsabilă în înfăptuirea sarcinilor ce Ie revin, valorificînd superior resursele materiale și umane de care dispun, colectivele muncitorești din 42 de unități e- conomice brăilene au raportat îndeplinirea și depășirea planului pe patru ani din actualul cinci

nal la producția-marfă industrială, preliminîndu-se ca la acest indicator, pină la finele anului in curs, să se obțină un spor de producție in valoare de peste 2,2 miliarde lei. In această angajantă mobilizare a tuturor eforturilor în vederea înfăptuirii obiectivelor actualului cincinal s-au evidențiat colectivele de oameni ai muncii de la întreprinderea „Electrocentrale", întreprinderea de Reparații, Antrepriza de Construcții-Montaj și Reparații în Industria Chimică, Trustul Antrepriză Generală de Construcții Industriale, întreprinderea de Materiale Refractare și altele. (Candiano Priceputul.
ROMAN: 

înnoirea producției — 
un obiectiv prioritarColectivul întreprinderii Mecanice Roman și-a intensificat în a- ceastă perioadă preocupările pri

vind înnoirea și modernizarea fabricației, în vederea realizării unor produse la nivelul tehnicii mondiale. în acest sens, este semnificativ de menționat faptul că aici a fost realizată o celulă flexibilă modulizată, cu strung vertical, care, prin invențiile și inovațiile ce le include, are menirea de a depăși performanțele mondiale in domeniu. De altfel, noua realizare se înscrie pe linia materializării unui amplu program ce vizează perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție. Numai in acest an. in întreprindere au fost aplicate numeroase măsuri cu o eficiență economică de 25 milioane lei. (Ion Talpă).
LUDUȘ : Livrări 

suplimentare la exportAntrenate cu toate forțele pentru îndeplinirea exemplară a planului de producție pe acest an Ia toți indicatorii, colectivele de oameni ai muncii de pe tînăra platformă industrială a orașului Luduș au obținut succese deosebite in întrecerea socialistă. Astfel, ca urmare a 

preocupării statornice pentru introducerea in fabricație a unor produse de înaltă calitate, utilizarea rațională a mijloacelor tehnice din dotare și încheierea in devans a unor contracte cu partenerii de peste hotare, oamenii muncii de aici, în frunte cu comuniștii, raportează că au Îndeplinit, înainte de termen, planul anual la export. In acest mod, colectivele muncitorești din orașul de pe Mureș și-au creat condiții ca, pină la finele a- nului, să realizeze în plus față de sarcinile de plan o producție de export în valoare de aproape 30 milioane lei. De remarcat că acest succes, cit și faptul că aproape întreaga producție de export prevăzută a fi realizată in anul 1990 a fost acoperită cu contracte terme, le va permite oamenilor muncii lu- dușeni ca, încă in ultima decadă a acestui an, să lucreze in ritmul stabilit pentru trimestrul întii al anului viitor. (Gheorghe Giurgiu).
BAIA SPRIE : Crește 

productivitatea munciiOamenii muncii din unitățile economice ale orașului Baia Sprie, puternic mobilizați de hotăririle 

adoptate de marele forum al comuniștilor români, și-au intensificat eforturile pentru îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan pe acest an. Prin aplicarea in practică a unor măsuri tehnico- organizatorice, realizarea programului de modernizare și automatizare a fabricației, prin introducerea unor tehnologii de înaltă eficiență, perfecționarea pregătirii profesionale și organizarea unor schimburi-record in producție s-au obținut, peste plan, în perioada care a trecut din acest an, importante cantități de minereuri, oțel brut și aliat, produse din cauciuc, cherestea, confecții textile, țesături. De reținut este faptul că sporurile de producție au fost obținute pe seama depășirii productivității muncii, în condițiile reducerii cheltuielilor materiale la mia de lei producție-marfă. Cele mai bune rezultate au fost obținute d<4 colectivele minelor Baia Sprie și Șuior, Uzina de Utilaj Minier și Reparații. întreprinderea de Producție Industrială pentru Construcții Căi Ferate, cooperativa meșteșugărească „Avîntul" și altele. (Gheorghe Pârja).

VILCEA :
Valorificarea superioară 

a masei lemnoaseHarnicul colectiv de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Vîlcea, căruia, pentru rezultatele deosebite obținute in activitatea productivă, i-au fost decernate trei titluri de ..Erou al Muncii Socialiste". raportează indeplinirea integrală a sarcinilor de plan la toți indicatorii economici și financiari prevăzuți pentru acest an. în perioada care a mai rămas din luna decembrie, forestierii vilceni s-au angajat să pună suplimentar la dispoziția economiei naționale 8 000 metri cubi lemn rotund pentru industrializare. 5 000 metri cubi lemn pentru celuloză, 2 500 metri cubi cherestea diversă, 3 000 metri cubi lemn de mină și alte sortimente in valoare totală de peste 25 milioane lei.Se cuvine precizat faptul că toate aceste sporuri se vor obține nu prin depășirea volumului de masă lemnoasă exploatată, ci numai pe seama valorificării superioare a lemnului, indicator care la rîndul său a atins pe parcursul acestui an un nivel de aproape 92 Ia sută, cu trei procente peste prevederi. (Ion Sianciu).
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RESPONSABILITATE COMUNISTĂ SPORITĂ 
ÎN ÎNDEPLINIREA FIECĂREI SARCINI

în magistralul Raport prezentat la Congresul al XIV-lea al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Este necesar să acționăm cu toate forțele in direcția perfecționării activității organelor și organizațiilor de partid, pentru creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid in întreaga activitate de înfăptuire a planurilor și programelor de dezvoltare". Este îndemnul in continuqyea firească a unui proces de neîntreruptă perfecționare a stilului și metodelor de muncă, inaugurat de istoricul Congres al IX-lea al partidului, care a determinat transformări revoluționare atît în economie și în întreaga societate românească, cit și în modalitățile de folosire a pîrghiilor muncii politico-organizatorice. Tocmai de aceea, creșterea implicării membrilor de partid, prezența lor oacolo unde este mai greu, unde cer interesele poporului, ale patriei

constituie o îndatorire a fiecărei organizații de partid, a fiecărui comunist, cînd acționează pentru îndeplinirea marilor obiective ale dezvoltării economico-sociale în lumina documentelor celui de-al XIV-lea Congres al partidului. în acest scop, organele de partid au trecut la acțiuni concrete, trăgind maximum de învățăminte din dezbaterea documentelor Congresului — cea mai largă dezbatere democratică din istoria modernă a României, care a determinat reflecții și opinii deosebit de constructive. O atestă și ideile, argumentele conturate in urma sondajului cu tema : „Ce experiență în domeniul muncii politico-organizatorice propuneți pentru generalizare 7“, organizat in rindul unor secretari de partid din județul Mureș. Redăm din opiniile exprimate :

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI © SESIZĂRI

Aurei Cozma, secretarul comitetului de partid de la Combinatul Chimic „Azomureș" : „Cred că a- cum, mai mult ca oricind, «cheia» succesului in munca de partid rezidă in știința de a ne apropia, tot mai mult, de viața colectivului uzinei, de fiecare om și loc de muncă. Ce am realizat noi în această privință 7 în primul rind, am stabilit ca, pe lingă instruirile lunare, să organizăm bilunar instruiri practice cu toți secretarii organizațiilor de bază subordonate, 23 la număr. Generalizarea — pe baza unor schimburi de opinii prin unor practice, conduse prin rotație de toți secretarii organizațiilor de bază — a tot ce e mai bun, mai viabil in munca politico-organizatorică din cadrul combinatului. Faptul că analizăm, . verbale, și implicarea directă birourilor organizațiilor de bază în soluționarea unor probleme de producție a făcut să se asigure concordanța intre vorbă și faptă, trăsătură definitorie a modului comunist de a acționa. Un singur exemplu : problema exportului. Cunoscind, bunăoară, că, pentru a realiza un export competitiv, calitatea îngrășămintelor chimice trebuie situată pe primul plan, pe baza analizei calității produselor realizate de secția de îngrășăminte complexe, comitetul de partid, împreună cu biroul organizației de bază din secție, a stabilit un colectiv de comuniști care — bilnic^ și pe schimburi — să studieze și să analizeze. pe baza unor date comparative, calitatea și cantitatea producției. Totodată, pentru derularea fără perturbări a producției, colectivul respectiv are și îndatorirea să intervină, la nevoie, pentru a soluționa operațiv orice problemă ivită. Urmarea : prin creșterea volumului de export, pe 11

Scopul urmărit 7

luni din acest an, combinatul a realizat planul la acest indicator în proporție de 120 la sută. Acest fel de a munci direct, concret, angajant — care pune un accent deosebit pe răspunderea individuală atît a celor aleși in organele de partid, cit și a fiecărui comunist în parte — s-a soldat cu rezultate bune și de aceea perseverăm în aplicarea lui".Vaier Păcurar, secretar al Comitetului Orășenesc Iernut al P.C.R. : „Ca secretar de partid al celui mai tinăr oraș din județul Mureș, am a-

și organizațiilor de bază subordonate, munca politico-organizatorică a fost, pe ansamblu, întărită, am înfăptuit, cu sprijinul larg al comuniștilor, al tuturor cetățenilor, lucruri deosebite, cum sint : reamplasarea și extinderea unor spații comerciale, introducera apei potabile, a canalizării pluviale și menajere a orașului, modernizarea unor străzi. Un alt a- mănunt : hotărînd, la un moment dat, dezvoltarea industriei mici și a prestărilor de servicii de către consiliul popular, noi am ajuns în pre-
și discuții, înfățișarea activități ÎN SPIRITUL CONGRESULUI AL XIV-LEA

reș : „Deși nu îndeplinesc de mult timp funcția de secretar al comitetului de partid, din practica activității de pină acum am ajuns la concluzia că pentru a întări munca politico-organizatorică — așa cum ne cerea din nou, la Congresul al XIV- lea, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să lucrăm în așa fel incit fiecare secretar adjunct al comitetului de partid să răspundă direct de resortul lui. Avantaje 7 Cuprinderea problemelor și cunoașterea «la amă- a dome- respectiv. aceasta orientat funcția de adjunct
prin perfecționarea stilului și metodelor de muncă, 
RIDICAREA EFICIENTEI ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

prin raportări"a juns Ia concluzia că succesul in activitatea noastră depinde în mod hotăritoi- de modul de elaborare și de organizare a muncii practic?. pentru a se asigura îndeplinirea hotărî- rilor adoptate. Cunoscînd că o hotă- rire, oricît de bună ar fi, nu are nici o valoare dacă nu este transpusă o- perativ in viață, am încercat (și in bună parte am reușit) ca in practica activității noastre să. determinăm urmărirea pas cu pas a îndeplinirii hotăririlor. Cum 7 Prin adoptarea u- nui sistem bine pus la'punct de urmărire a hotăririlor. Avantajul 7 La fiecare ședință de birou — cind analiza îndeplinirii hotăririlor ocupă un loc distinct pe ordinea de zi — știm exact atît ceea ce am realizat și ce nu, cit și ce mai trebuie făcut pentru îndeplinirea hotăririlor scadente. Prin aceasta am întărit atît răspunderea personală a membrilor biroului comitetului orășenesc de partid, cit și a altor organisme implicate în îndeplinirea hotăririlor de partid și a legilor. Imprimind acest stil de lucruînvățămintulpolitico ideologic
(Urmare din pag. I)Comunist Român de dezvoltare a colaborării și solidarității cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu forțele democratice, revoluționare, antiimperialiste și progresiste din întreaga lume.Organele și organizațiile de partid, propagandiștii vor trebui să acționeze astfel incit să asigure însușirea temeinică a ideilor și aprecierilor din documentele aflate in studiu, să orienteze discuțiile spre acele aspecte pe care le consideră ca fiind de cea mai mare importanță pentru colectivul respectiv.Organele și organizațiile de partid au datoria de a asigura ca tematica de studiu in universitățile politice și de conducere, in cursurile de studiere a Statutului partidului, in cercurile organizate de Uniunea Generală a Sindicatelor din România, Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști, Frontul Democrației și Unității Socialiste, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție să fie orientată și adaptată pentru a prilejui aprofundarea tezelor din documentele Congresului al XIV-lea, pe baza tematicii unitare, urmărind legarea mai strinsă a conținutului dezbaterilor de sarcinile specifice ce revin organizațiilor și unităților în care îșl desfășoară activitatea.Concomitent, ele poartă răspunderea pentru organizarea cercurilor de studiu corespunzător noii structuri a organizațiilor de partid, asigurîn- du-se o componență cit mai omogenă a lor, cuprinderea unui număr de 30—35 participant! in fiecare curs, pentru pregătirea temeinică a propagandiștilor in cadrul instruirii periodice, a altor forme, pentru crearea tuturor condițiilor unui studiu aprofundat, eficient. Pregătirea temeinică, multilaterală a propagandiștilor apare cu atit mai necesară, dat fiind rolul lor hotăritor in transmiterea ideilor și orientărilor cuprinse in documentele Congresului al XIV-lea, in asigurarea legăturii strinse a acestora cu viața, cu procesele economico-sociale. în realizarea unor dezbateri cu puternic im-t pact in conștiințe, in stimularea studiului individual al cursanților, a altor modalități de pregătire a acestora.Este de datoria organelor și organizațiilor de partid, a propagandiștilor să urmărească cumaximă atenție întreaga desfășurare a invățămintului politico-ideologic, să-i asigure acestuia un bogat conținut de idei, un limpede mesaj formativ, să determine cunoașterea și aprofundarea aprecierilor și orientărilor de mare valoare principială șl practică din cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostite în cadrul diferitelor foruri de conducere democratică ale societății noastre — cum ar fi cele rostite la ședința Comitetului Politic Executiv de la 1 decembrie și la Plenara comună a C.C.--------- ' ' ' '"lite să lor necesar ca aceste teze și aprecieri să-și găsească locul cuvenit in cadrul dezbaterilor, întrucît din ele se desprind orientări de foarte mare importanță pentru munca fiecărui colectiv, pentru perfecționarea activității economico-sociale.Organele și organizațiile de partid au datoria să asigure un caracter activ, dinamic invățămintului politico-ideologic, Întrucît în acest cadru se însușesc și se aprofundează principiile politicii generale a partidului nostru. Este In spiritul muncii

al P.C.R. —, unde sint stabi- o serie de măsuri menite asigure înfăptuirea hotăriri- Congresului. Este firesc, este

de-partid ca, simultan-cu popularizarea experiențelor înaintate, să se ia atitudine față de mentalitățile înapoiate, față de neajunsuri. în a- cest sens, învățămintul politico-ideologic trebuie să-și amplifice caracterul combativ, să contribuie mai activ Ia întărirea atitudinii militante, la afirmarea mai puternică a spiritului critic și autocritic, la instaurarea unui climat de inaltă exigență revoluționară, de ordine și disciplină, de corectitudine și cinste in fiecare colectiv de oameni ai muncii, la dezvoltarea atașamentului față de idealurile și valorile fundamentale ale socialismului.în același timp. învățămintul politico-ideologic trebuie să asigure aprofundarea pozițiilor politice ale partidului nostru cu privire la Superioritatea Orinduirii socialiste, la faptul că aceasta reprezintă singura alternativă viabilă în măsură să împlinească aspirațiile supreme ale popoarelor, respingindu-se cu fermitate orice tendințe de negare sau subapreciere a forței socialismului, orice tentative ale cercurilor imperialiste de a destabiliza și submina ideologic, economic și politic țările socialiste, de a frîna sau întîrzia mersul inevitabil al omenirii spre o lume mai dreaptă și mai bună, spre comunism.Dezbaterile din cadrul învățămin- tului politico-ideologic, oricit de fructuoase, de bine organizate, nu pot epuiza conținutul de idei al temelor menționate, al documentelor Congresului ; de aceea, ele se cer întregite cu alte acțiuni, inițiate dz organizațiile de partid, și mai ales cu un sistematic studiu individual, în general, în această perioadă întreaga muncă politică trebuie să aibă drept țel esențial însușirea fondului de idei din documentele Congresului, mobilizarea energiilor colectivelor la transpunerea exemplară in viață a orientărilor stabilite de forul suprem al comuniștilor români.Firește, dezbaterea documentelor Congresului trebuie să aibă loc in strînsă legătură cu sarcinile concrete, să prilejuiască înțelegerea temeinică a răspunderilor ce revin a- cestora în etapa actuală. Progresul dezvoltării intensiv-calitative a economiei nu poate avea un punct de sprijin mai puternic decit înțelegerea de către oameni a necesității acestui tip de dezvoltare, a avantajelor ce decurg pentru ei și societate din promovarea susținută a rigorilor ei. De aceea, este imperios necesar ca fiecare colectiv să nu se rezume la o dezbatere exclusiv teoretică, abstractă, ci să analizeze practic modul in care în propria muncă se regăsesc aceste cerințe, să stabilească măsuri concrete privind perfecționarea activității, promovarea unor soluții revoluționare cerute de progresul tehnic, de procesul modernizării.Exigențele superioare care stau in fața invățămintului politico-ideologic determină responsabilități sporite și în domeniul muncii desfășurate de cabinetele pentru activitatea ideologică și politico-educativă, cit și a punctelor de documentare politico- ideologică organizate în întreprinderi și instituții. Atît pe plan central, cit și local trebuie să se depună eforturi mai mari pentru îmbogățirea zestrei documentare a cabinetelor și punctelor de documentare, astfel incit ția lor la cumentele angajării comunist, i făptuirea Congresul dului.

zent să obținem anual din aceste activități proprii un volum de prestări servicii in valoare de peste 15 milioane lei. Aceste exemple, din multe altele, atestă, cred, convingător ce mare importanță are urmărirea riguroasă, pas cu pas, a modului cum sint îndeplinite hotăririle proprii".Gheorghe Sridon, secretar adjunct al comitetului de partid de la întreprinderea „Electromureș" din Tîrgu Mureș : „Lucrez la această întreprindere încă de cind se numea «Ciocanul». Chiar schimbarea denumirii reflectă ceva din lungul drum spre nou. Inclusiv în munca politico- organizatorică, care, in prezent, a fost adaptată atît la exigențele actuale din economie, cit și la cerința de a face față problemelor pe care le ridică o unitate în care muncesc peste 7 000 de oameni, din care 2 760 sint membri de partid. Pornind de la acest fapt, ca și de la marea diversitate a producției realizate, una din laturile muncii politico-organizatorice, căreia i-am acordat cea mai mare atenție, a fost și este cunoașterea reală a problematicii de ia locurile de muncă. Numai pe această bază se asigură planificarea muncii de partid in cele 39 organizații de bază și 6 comitete de partid din secții. Să mă refer, bunăoară, la un exemplu : introducerea progresului tehnic, realizarea produselor cu parametri funcționali ridicați. Noi am stabilit ca. lunar sau ori de cite ori ■este necesar, să organizăm întilniri cu întregul activ de partid, la care sint prezenți atit specialiștii, pe domenii de activitate, cit și conducerile secțiilor de producție. Uneori se dezbate o temă anunțată anterior, alteori se trece direct la analiza stadiului realizării unor măsuri din programul de modernizare, in care colectivele desemnate raportează atit realizările, cit și neindeplinirile. Pro- cedînd astfel și in alte privințe, am reușit ca, pe ansamblu, planificarea muncii de partid să pornească de la realități, de la cerințe, fiind astfel racordată permanent la obiective precise, care duc efectiv la îndeplinirea sarcinilor de plan".Aurelia Chiper, secretara comitetului de partid de la întreprinderea de Pielărie și Mănuși din Tîrgu Mu-

nunt» niului Pentru ne-am ca în secretar să fie alese cadre cu o bună pregătire politică, dar și de specialitate. Bunăoară, in cazul nostru, secretarul cu probleme organizatorice este subinginer, cel cu probleme economico-sociale — șef serviciu plan, iar oel cu propaganda, cursant la ’Academia de Studii So- cial-politice. Lucrînd direct in producție, noi stăpinim mai bine problemele din sectoarele «cheie», mi- litînd cu o și mal mare răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor economice".Ioan Molnar, secretar al comitetului municipal Tîrgu Mureș al P.C.R. : „Privind preocuparea pentru o nouă calitate în domeniul muncii politico- organizatorice ca pe o condiție determinantă a progresului, al mersului înainte al societății, așa cum a subliniat in repetate rînduri secretarul general al partidului, se înțelege că, în spiritul exigențelor crescinde puse în fața noastră de Congresul al XIV-lea al partidului, și activitatea . organelor și organizațiilor de partid din municipiul nostru trebuie să se înscrie pe coordonate calitativ noi. Aceasta presupune o mai mare implicare in munca politică nu numai a organizațiilor de partid, ci și a membrilor comitetului municipal de partid. Or, pentru a sprijini direct, la fața locului, organizațiile de partid in îndeplinirea hotăririlor proprii și ale organelor superioare, fiecare membru al comitetului municipal de partid a fost repartizat pe organizații de partid. Totodată, in munca noastră am statuat practica organizării de analize periodice, tematice pe platforme industriale, precedate de controale realizate de activiști de partid și de stat, specialiști din unități și alte cadre,, care permit, pe această bază, luarea de măsuri concrete pentru soluționarea problemelor. în ultima perioadă, membrii biroului comitetului municipal de partid au fost repartizați pe unități cu probleme deosebite, iar cei 242 tovarăși din activul municipal de partid, organizați pe domenii de activitate, sint mai bine atrași, decit pină acum, in munca de partid. Așa acționăm și în scopul urmăririi, la fața locului, a îndeplinirii hotăririlor Congresului al XIV-lea, ale conferințelor județeană și municipală de partid".
Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

8 „Azi, la Răchitoasa" se intitulează o scrisoare trimisă redacției de profesorul Gh. Boldea, născut și crescut pe aceste meleaguri din județul Bacău. Congresul al IX-lea al partidului nostru, subliniază el la începutul corespondenței, a deschis calea progresului economic și social in întreaga țară. In ce privește comuna noastră, prin înfăptuirile de tot felul, înfățișarea ei s-a schimbat in mod radical. Acum, sătenii locuiesc în case noi, spațioase și confortabile, dotate cu mobilă modernă, televizoare, aparate de radio, telefoane.în localitatea noastră ființează un ocol silvic, unitate fruntașă pe județ, un oficiu P.T.T.R., un cămin de bătrini lăudabil gospodărit. S-a mai construit un dispensar uman cu casă de nașteri și punct farmaceutic. în comuna noastră avem două brutării.In centrul comunei avem o școală coordonatoare, cu 4 etaje, unde, din anul 1990, elevii vor putea absolvi 12 clase. Foarte aproape se află Centrul de creație și cultură socialistă „Cîntarea României", cu o sală de spectacole de 400 locuri, un cinematograf și bibliotecă. Zestrea edilitară s-a mai îmbogățit cu un bloc cu două etaje afectat cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, avînd la parter spații comerciale, iar pentru locuit s-au construit 60 de _ a- partamente, urmind ca în curind să fie dat în folosință un nou bloc.
8 Cu spirit gospodăresc ; aplicarea unui regim exigent de economisire a tuturor resurselor de materii prime și materiale ; creșterea pregătirii profesionale a personalului muncitor ; eficiență maximă in utilizarea factorului energetic — iată cîteva din preocupările constante, zilnic urmărite în Întrecerea socialistă, desfășurate la Combinatul pentru Lianți și Azbociment Medgidia, județul Constanța. în toate secțiile și atelierele unității, ne scrie economistul Gheorghe Gavrilă, se acționează du înaltă răspundere în această direcție, pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de producție fără depășirea normelor de consum aprobate. Ca urmare a străduințelor depuse, pe 11 luni din acest an, aici s-au economisit 368 MWh energie electrică, ceea ce echivalează cu necesarul pentru a se putea produce 3 000 tone de ciment.Pină la sfirșitul anului, de care ne mai despart cîteva zile, ci- mentiștit de la această întreprindere sint hotărîți să ridice la noi

cote calitative ațtivitatea pe care o desfășoară — inclusiv utilizarea cu maximă chibzuință a energiei electrice.
8 Cum este păstrată cglitateași puritatea apelor in județul nostru 7 — este tema unei noi scrisori adresate redacției de statornicul nostru corespondent voluntar Flo- rea Tistuleasa din Pitești, județul Argeș.Dezvoltarea industrială și urbanistică fără precedent a județului Argeș, precum și extinderea irigațiilor în agricultură au dus, cum este și firesc, la creșterea consumului de apă industrială și potabilă. Bazinul Argeș, unul dintre cele mal importante bazine hidrografice ale țării, reclamă o răspundere deosebită în folosirea acestei prețioase avuții naționale — apa.Prin sprijinul permanent al conducerii de partid și de stat, prin preocuparea continuă a organelor locale, județul nostru dispune in prezent de o bună dotare in ceea ce privește păstrarea calității și purității apelor. Mă refer în primul rînd la stațiile de epurare și preparare, care prelucrează un mare debit de ape reziduale, și anume de 5,5 metri cubi pe secundă. S-au realizat, de asemenea, și sint în curs de definitivare importante lucrări de extindere a capacităților de epurare in din Pitești, Cîmpulung și de Argeș.Nu se poate afirma însă făcut totul în acest domeniu. Din păcate, se mai manifestă o serie de aspecte de neglijență, uneori chiar de lipsă flagrantă de răspundere. Astfel, nu de mult, în raza de activitate a Schelei petroliere Poiana Lacului, prin impurificări accidentale a fost poluat rîul Cot- meana. Și la stațiile de epurare din Pitești, Cîmpulung, Curtea de Argeș, cit și la cele aparținind întreprinderii de Autoturisme Coli- bași și Combinatul Petrochimic Pitești, datorită exploatării necorespunzătoare, nu s-au respectat întotdeauna normele in vigoare privind calitatea apelor reziduale. Poluarea unor cursuri de apă s-a datorat și complexelor de creștere a animalelor de la Slobozia-Argeș și Că- teasca. De asemenea, în unele localități rurale din județ, cum ar fi Rucăr, Schitu Golești, Ștefănești și altele, pe malurile cursurilor de apă, mai ales in preajma podurilor, întîlnești adevărate depozite de gunoi și obiecte neutilizabile.Se impune, așadar, mai multă

stațiile Curteacă s-a

preocupare din partea celor învestiți cu responsabilități sector de activitate atît tant pentru economia pentru noi toți.• Toți cei ce locuim gurile comunei Lunca Tecii, județul Mureș, am trăit și trăim momente de mare satisfacție și profundă vibrație patriotică, prilejuite de ho- tăririle Congresului marilor victorii socialiste, ne scrie corespondentul nostru voluntar Viorel Vin- gărzan. A fost jalonat un grandios program de muncă și luptă revoluționară, care solicită participarea activă a fiecărui om al muncii la îndeplinirea exemplară a planului pe 1989, precum și a obiectivelor majore stabilite pentru viitor. Congresul al XIV-lea pune în fața țărănimii un vast și mobilizator program de acțiune pentru sporirea rodniciei pămintului. în această idee oamenii muncii din satele Băița, Frunzeni. Logig, Lunca și Sintu, aparținînd comunei Lunca Tecii, și-au propus să aplice astfel de măsuri care să sporească potențialul productiv al pămîntu- lui. S-au făcut arături adînci, de bună calitate, pe mai bine de 809 ha, creînd efectuării la timp și de calitate a lucrărilor RemorcileA.E.I. transportă în cîmp din zori și pînă-n noapte zeci, sute, mii de tone de îngrășăminte naturale. Se execută pe zeci de hectare lucrări de afînare.în zootehnie se acționează cu aceeași răspundere. Doar sint peste 5 800 de bovine și aproape 13 400 ovine, care trebuie să aibă condițiile optime de sta- bulație și bună furajare. O grijă deosebită se acordă animalelor gestante, asigurîndu-li-se în această perioadă o alimentație suplimentară. Este meritul comitetului de partid, al birourilor organizațiilor de partid de a analiza activitatea comuniștilor la locul de producție — nu în ședințe interminabile — stabilind măsuri concrete de îmbunătățire a muncii și obținerea de producții cit mai mari. Și aceasta pentru că la controlul efectuat fermele gală la în unele na nu s-au instaurat în mod dominant. Hotărîrea țărănimii, a specialiștilor din această zonă este de a face din anul 1990, ultimul din" acest cincinal, un an al producți- ilor-record.

in acest de impor- națională,pe ’melea-

r

ne

astfel condițiile necesaredin primăvara viitoare. S.M.A., ale C.A.P. și

s-a constatat că nu toate contribuie in măsură e- rezultatele obținute și că locuri ordinea și discipli-

RĂSPUNSURI ale forurilor de resort
8 Procuratura Generală : Prin hotărîre judecătorească definitivă, cooperativa „înfrățirea" Galați a fost obligată la plata sumei de 6 603 lei, reprezentind diferență retribuție neîncasată de Dițu Aneta în perioada decembrie 1986 — aprilie 1988.Din verificările efectuate a rezultat că Anetei Dițu i-a fost modificat unilateral contractul de muncă, prin trecerea acesteia din postul de muncitor calificat in acela de muncitor necalificat, dar că, neatacînd in termenul prevăzut de lege această dispoziție a' unității, petiționara nu mai avea dreptul să-și valorifice pretențiile bănești.în cauză s-a declarat recurs extraordinar.
8 Consiliul popular al județului Giurgiu : La scrisoarea .cititorului Duicu Ion, domiciliat în str. Romancierilor, nr. 2, sector 6, adresată ziarului „Scîn- teia", in care se referă la starea podului din lemn peste rîul Sabar din satul Tîntava, comuna Grădinari, județul Giurgiu, vă facem cunoscut următoarele :Din verificările efectuate de către un colectiv de la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Giurgiu a reieșit că în anumite porțiuni podina de rezistență este degradată, balustrada lipsește datorită faptului că a fost ruptă și însușită de anumite persoane, iar un stilp din țeavă care delimita gabaritul și tonajul auto a fost smuls din pămint.în urma celor constatate, s-a luat măsura să se înceapă lucrările de reparație Ia acest pod, asigu-

FERTIL DIALOG CU PUBLICUL

hipo și auto de tonaj fiind semnalizată și cu drum îngust.pod este prins in pla- construit din beton ar-
rînd în continuare circulația ’mic și fără gabarit, circulația table indicatoare de tonaj și în cincinalul următor acest nul de investiții pentru ,â fi mat.

8 Consiliul popular al județului Prahova : Urmare scrisorilor asociației de blocuri din comuna Cornu, județul Prahova, prin .care erată. ,<$ alimentarea cu apă potabilă a blocurilor se face necoresjiunzător și solicită sprijin Tn'; vederea înlăturării acestui neajuns, '■ vă comunicăm :Din verificările făcute de delegații noștri s-a constatat că rețeaua de apă care alimentează blocurile a fost spartă în mai multe locuri, din care cauză se pierdea foarte multă apă. Lucrările de reparații la rețea, de inlăturare a pierderilor au fost efectuate. In prezent locatarii au apă potabilă, conform programului stabilit de asociația de locatari, Consiliul popular al comunei Cornu și I.G.C.L. Cîmpina. Asigurarea permanentă cu apă potabilă va fi posibilă după ce se construiește rețeaua aferentă blocurilor de locuințe, lucrare planificată in anul 1990.întrucît programul favorabil. in prezent se asigură apă potabilă după stabilit, considerăm scrisorile rezolvate
Rubrică realizată de Neculai ROȘCA

; să fie mai mare contribu- însușirea ideilor din do- de partid, la stimularea nemijlocite a fiecărui a fiecărui cetățean la in- prevederilor stabilite de al XIV-lea al parti*

Arta unei societăți dinamice, revoluționare, cum este societatea noastră, își află, în strînsă legătură cu viața oamenilor, un vast teren de înflorire și afirmare, bucu- rindu-se de o largă rezonanță socială. Prin conținutul, ca și prin forma ei, arta contemporană este astfel investită cu funcția activă, esențială de modelare a omului nou, de formare a trăsăturilor noii conștiințe umane. Desigur, pictura, sculptura, artele grafice își au rolul lor, foarte important, in a- ceastă vastă acțiune formativă. Dată fiind insă larga accesibilitate a artelor decorative, faptul că obiectele de ceramică și sticlă, tapiseriile, piesele de vestimentație și podoabă, prin însăși destinația lor, pătrund pe scară foarte largă în viața cotidiană, se poate afirma că acest domeniu artistic întrunește suficiente condiții pentru a răspunde acestor cerințe educative, așa cum o face arta decorativă, care prin însăși destinația ei se adresează unor largi pături de oameni. Este un domeniu care a impus artiștilor să-și lărgească orizontul de preocupări, să adapteze noilor cerințe o concepție modernă, materiale dintre cele mai diferite. Expoziția artelor decorative deschisă în sălile Dalles este o demonstrație elocvehtă in acest sens. Ea aduce privitorilor o imagine sintetică a ceea ce s-a creat mai valoros, mai interesant in ultimii ani. Intenția rămîne, firește, stabilirea unei comunicări fertile și stimulatoare între cerințele și așteptările unui public mereu mai larg și creația artistică. S-a spus și se repetă deseori faptul că trăim. într-o civilizație a imaginii, în cadrul căreia artei decorative, în sensul superior al termenului, ii revine rolul deosebit de a introduce și menține criterii de valoare, de a răspunde cit mai deplin rolului ei de modelator al conștiințelor.Istoria momentului actual al artelor decorative este desigur scrisă, cu tenacitate și continuitate, de numeroase expoziții personale deschise cu regularitate nu doar în Capitală, ci pretutindeni in țară. Inevitabil fragmentară, această imagine este completată de manifestarea din sălile Dalles, manifestare care oferă vizitatorilor șansa de a avea o percepție mai amplă a- supra preocupărilor actuale în domeniul artelor decorative. Ca întotdeauna în astfel de manifestări, adevărate puncte de virf aduc două genuri care au făcut „școală" in

istoria contemporană a artei românești : tapiseria și ceramica. Sinț genuri care prin numărul și calitatea lucrărilor prezentate oferă o perspectivă unitară asupra momentului actual, deosebit de important, al culturii românești, care a acumulat un remarcabil tezaur de experiență — efect al unui complex ansamblu de inițiative, eforturi și izbinzi. Tapiseria și ceramica sint șf acum genuri capabile să afirme un adevăr indiscutabil : acela că mesajul spiritual este deopotrivă o problemă a gîndirii și sensibilității contemporane, dar că el se bazează pe o îndelungă și bogată tradiție. Iată de ce, referindu-se Ia tapiserie, de exemplu, va trebui să
Tradiție și înnoire 

în artele decorative

descifrăm o dată cu multe din lucrările prezentate respectarea datelor tradiționale ale meșteșugului pe care se grefează idei de largă importanță și semnificație. Numărul mare al realizatorilor de tapiserii împiedică desigur o strictă e- numerare a tuturor reușitelor pe care le conține expoziția. Nu putem totuși să nu amintim compoziții care se impun prin caracterul lor monumental, prin concepția modernă, lucrări semnate de Ileana Balotă și Șerbana Drăgoe's- cu, „Ferestrele" Cellei Neamțu, care punctează evocator și elocvent personalitatea acestei cunoscute creatoare, luminozitatea, bucuria culorii pe care o exprimă atît lucrările Măriei Blendea, cit și a- celea ale unei debutante, Manuela Botiș, subtila modelare melodică a tonurilor de lină în lucrările Ber- tei Mrazek și Magdei Ziman in încercări de a conferi tridimensiona- litate unor lucrări ce aparțin a- cestui gen tradițional.Atit in domeniul tapiseriei, cit și in acela al ceramicii și sticlăriei, cu mult mai importantă decit o analiză a fiecărei lucrări în parte ne apare latura socială, frapantă și sesizabilă din primul moment în profilul expoziției. învestitura socială este primită unei tematici (mai în arta decorativă), tea ei larg socială.Organic integrată vilizației epocii noastre,
nu din partea puțin posibilă cit din utilita-societății și ci- ceramica

își are astăzi locul la confluența gîndirii artistice și a posibilităților de realizare tehnică. Este o complexă și necesară integrare, alfe cărei expresii, de o pregnantă e- locvență, publicul le-a regăsit in ampla manifestare din sălile Dalles. Va trebui să precizăm că în ultimii ani industria noastră, toate sectoarele producției de bunuri de consum, dar mai ales sectoarele ceramicii și sticlăriei, au înregistrat progrese însemnate pe linia înnoirii, diversificării și modernizării sortimentelor, a valorificării superioare a materiilor prime, aplicării unor tehnologii moderne, capabile să confere lucrărilor însușiri funcționale și estetice superioare. Numeroase simpozioane de ceramică și sticlărie organizate pe lingă marile întreprinderi industriale de profil din țară, prestigioasele saloane ale ceramicii și sticlei organizate anual de Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România au demonstrat că întotdeauna se bucură de succes comercial mai ales acele articole de larg consum care au un aspect plăcut, care întrunesc caracteristici superioare din punct de vedere economic și al utilității. Raportul dintre produs și beneficiarul său este de altfel unul din indicii de adaptare optimă a produsului la cerințele fizice și psihice care se manifestă într-o mare varietate de forme, printre altele aspectul plăcut, prin răspunsul la cerințele funcționale. Expoziția din sălile Dalles prezintă, pe lingă multe unicate, și asemenea propuneri făcute industriei sau realizate prin intermediul mijloacelor moderne pe care le oferă industria. Admirabilă din punctul de vedere al organizării spațiale, al științei de a pune in valoare, cu simplitate, calitățile lucrărilor prezentate, quadrienala se impune ca una din manifestările de prestigiu ale ultimelor luni. Tapiseriile, o-, biectele de ceramică și sticlărie, podoabele, panourile decorative, vestimentația, deși atît de diferite ca modalitate de exprimare, dincolo de trăsături precis nominali- zabile. indică o înaltă conștiință de sine a artiștilor decoratori, care fie că își concep lucrările pentru interioare, fie că Ie destinează marilor spații publice, fie că le proiectează spre a fi realizate in serii mici sau că imaginează unicate, se dovedesc mereu preocupați de a se adresa oamenilor.
Marina PREUTU

Casa cărții din municipiul Botoșani Foto : S. Cristian-

...... jidreBrati?
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Din mare dragoste pentru cei miciEl, educatorul :— Rămin la ideea că nu există copii talentati și netalentati. De altfel au și dovedit-o. Nu talentul — vreau să spun că nu în primul rind — contează, ci sinceritatea. fantezia și munca. în ordinea asta. Copilul, elevul dacă se simte iubit și apărat este o mare forță. Sau devine, țeea ce este același lucru. Știți care sînt criteriile mele de selecție 7 Invitația asta : „Ai văzut vreodată un oraș rizind 7 Ai zburat vreodată pe o pasăre 7 Nu 7 Atunci vino la noi. N-o să te coste nimic...". Totdeauna am crezut, și cred și acum, la 51 de ani. că desenul ori tabloul nu-i chipul, ci sufletul oamenilor. Și că sufletului trebuie să i se adreseze educația in primul rind.— Cunosc o mulțime de oameni care v-ar contrazice cu argumente egale in seriozitate cu ale dumneavoastră. Educația...— Trebuie să aibă o perspectivă, să țintească departe. Lungul nasului nu poate fi unitate de măsură în educație. A-l educa pe copil înseamnă a-1 pregăti pentru viitor, înseamnă a-l învăța istorie, matematică. fizică, chimie, biologie, e- cologie. filozofie. Astea-i cultivă rigoarea.— Cind cultivi rigoarea se duce savoarea...— Nu-i obligatoriu, tocmai asta și demonstrez cu copiii mei. Lucrez aici de 30 de ani. Mi-au trecut prin mină sute de elevi. Au ajuns muncitori, tehnicieni, medici, elec- troniști. matematicieni, ingineri etc. Toți sînt foarte buni in meseriile lor. Și toti iubesc frumosul. Se îmbracă frumos, și-au decorat frumos locuințele, au permanent grijă ca orașul să devină și mai frumos. îmi place să cred că asta au invâtat și de la mine. Muncitorul bun își vrea copilul la fel. îl aduce de mînă și mă roagă : „Faceți cu el ce-ati făcut și cu mine. Primiți-1 într-o echipă...".__ ?— N-ati știut ? Așa i-am organizat totdeauna pe copii : in echipe. echipele in brigăzi, iar brigăzile în șantier. Firește, e vorba de un șantier de creație. Le dau o temă : „Să zicem că vreți să zbura ti. Desenați asta".— Și 7— Unul vrea să zboare pe cal, altul pe un fluture, altul intr-o rachetă cosmică. Nu-i las să se apuce de lucru pînă nu citesc foarte mult despre cal. fluture, rachetă. de exemplu. Așa cum. dacă le spun „desenați bătălia de la Podul înalt", îi pun mai întii să. citească în cartea de istorie, le aduc albume și le arăt cum erau imbrăcati ostașii pe vremea aceea etc. Apoi îi chestionez : ce ai reținut. de ce crezi că s-a intimplat așa și nu altfel 7 Plecînd de la astfel de situații reale îi întreb : tu cum vezi asta, cum ai fi procedat tu 7 Pentru că pe mine mă interesează cum gindește copilul despre modele, nu modelele înseși. Abia după asta-i las să deseneze, să coloreze. Nu pun mina, nu-i „ajut". Nici pe părinți nu-i las să-i „ajute" astfel. Ii las pe copii să se ajut^ singuri. Singuri trebuie să descopere legile desenului. Unii mai cred și azi că desenul, pictura trebuie făcute după modele, „să

semene". Și-atunci unde-i creația 7 Care-i contribuția proprie 7 Eu asta încurajez : ideea, gîndul nou. Dacă in desenul- copiilor pe care-i îndrum n-ar exista idei, gin- duri noi. generoase — ele, aceste desene nici... n-ar prea fi. Nu mă interesează inșii din gura cărora, atunci cind o deschid, ies nori de molii. Și în educație contează e- norm felul în care știi să încurajezi noul. Asta-i sarcina educatorului comunist, indiferent unde lucrează ; in școală, uzină, laborator.— Dar determinant ce e 7— Exemplul personal. Nu vorbele. ci munca proprie, competența. Sînt adeptul zicerii după care singurul mod rezonabil de a educa este acela de a fi o pildă de urmat sau — dacă cineva nu reușește asta — de a constitui un exemplu care trebuie evitat.Este momentul să vi-1 prezint pe Interlocutor : Se numește GHEOR
GHE MOCANU și-i născut in 1933 
la Tg. Ocna. Este pictor. A fost și 
este profesor de desen la Școala 
nr. 5 din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Conducător al 
cercului de desen „Ion Diacones- 
cu“. A organizat 30 de expoziții 
personale. S-a scris și s-a vorbit 
despre el in presă, la radio și tele
viziune. Opinia unui academician : „opera .Iui e remarcabilă".Și ei, copiii :Florentina Grigorescu a desenat și a colorat un șantier. Un șantier aparent obișnuit, in care se rotesc brațe de macarale, se mînuiesc mistrii și lopeți, forfotesc palane, se înalță schele, urcă și coboară găleți cu mortar. Pînă aici totu-i ca-n... viața ei. Asta a văzut, cu asta s-a obișnuit — municipiul in care trăiește avea în 1969 șapte mii de apartamente ; acum are nouăsprezece mii ! — asta a făcut, adică a desenat și a colorat. însă dincolo de aparență-i esența, ideea. Neobișnuită este construcția : o uriașă Terra roșie plutind serafic intr-un cosmos siniliu ; o Terra rotundă, firește, zidită cărămidă cu cărămidă, neterminată încă, dar a- flată foarte pe aproape de ziua predării „la cheie"...Sterică Barcan a desenat și a colorat un cap de fetiță încununat cu frunze de acant și flori albe, iar funda nu-1 altceva decit un imaculat porumbel...Elvira Bucioacă a desenat și a colorat legenda stejarului de la Borzesti. cu un Gheorghită cetluit de trunchiul copacului ale cărui rădăcini le simți cum se înfrățesc robust cu Pămîntul Tării, peste care, ca niște sori tronează două medalioane avind ca avers chipul voievodului Ștefan și stema Moldovei...Gina Mihai s-a desenat și s-a colorat pe ea însăși, cum privește ea la o horă românească încinsă de copii albi, negri și galbeni jur- Imprejurul Ecuatorului...Și așa — dar altele și altfel — au desenat și au colorat și Cezar Agache, Dragoș Aldea, Ion Anton, Elena Bătrinu. Viorel Brumă. Camelia Ciocoiu. Daniel Gorun. Liliana Ioniță, Anca Popescu. Vincen- țiu Roșu. George Păvăloiu și mă opresc la ei pentru că-i imposibil să-i amintesc aici pe toți foștii și actualii — zeci și sute 1 — membri ai cercului de desen „Ion Diaco- nescu" de la Școala nr. 5 Onești, județul Bacău — România. De ce

am păstrat vechea denumire a localității și am menționat județul și tara 7De aceea, pentru că asta-i „firma" sub care sînt cunoscuți și la Geneva, Moscova, Praga, și la Paris și Avignon, și și la Belgrad și Budapesta, la New-York și New Jersey, la Haga, și în India, Japonia. Egipt. Mongolia, Cuba și Canada. și in Austria și Noua Zee- landă. și în Portugalia. Italia și Turcia și mă opresc aici cu mențiunea că lista orașelor și țărilor din care desenele lor s-au întors cu aurul premiilor este mult mai întinsă. Mai lungă, pare-mi-se chiar decit lista — și aceea pare că-i nesfirșită, veritabil palmares — a țărilor în care-și exportă produsele Combinatul Petrochimic Borzești, care nu-i altceva decit locul de muncă al părinților lor. Desenele copiilor din cercul „Ion Diaconescu" împodobesc și coridoarele propriei școli, și pereții întreprinderilor și instituțiilor din municipiul Gheorghe Gheorghiu- Dej — pină ieri-alaltăieri un loc unde nu se întimpla chiar nimic demn de știut, astăzi urbe cu 55 000 de locuitori, locul din care „izvorăște" peste jumătate din producția industrială a întregului județ Bacău —. dar și pereții unei policlinici pentru copii din Iași, și chiar, cu o lucrare, Palatul Națiunilor Unite din Geneva...De ce. de unde acest succes 7Desenele acestor copii au cucerit o lume pentru că din ele emană finețe, blindețe și noblețe, parfum și echilibru, gingășie și voioșie. seninătate și voluptate de dreptate și echitate, o lăcomie de timp și de spațiu extraordinară. Lumea lor este aceea de prodigioasă fabulă. Incitările lor sînt naive. ce-i drept, dar pozitive. Subiectele — neprevăzute și surprinzătoare — sint veritabile exclamații și interjecții coloristice. înfățișează. metamorfozează și hiperboli- zează emoționante trăiri și întîm- plări din copilărie. Sint pline de veselie, dar — cind vine „vorba" de bunici, mai ales — si de o întremătoare nostalgie. Sint fulgerări infantile printr-o atmosferă plină de fabuloasă demnitate, bunătate și înțelepciune. Sînt ritmuri sprintene și nuanțe spontane, fremătătoare și fermecătoare. Desenele a- cestea plac pentru că șiroiesc de idei subțiri și agere ; pentru că sînt gînduri trăsnite de har, gîn- duri care se dau huța in zburdălnicia virstelor molcomite, mulțumite și răsfățate de culori. Desenele acestea cuceresc pentru că sînt eseuri colorate. Ele dovedesc că nu există putere mai presus de puterea oamenilor. Și sînt așa pentru că micii desenatori-mari gin- desc, au învățat să gîndească. Și să trăiască precum gîndesc.Cu sinceritate. în primul rind. fără complexe. Cutezător. Cu dragoste și în imens respect pentru ceea ce am fost, sîntem și vom fi ca popor și ca țară. Au învățat să gindească și să trăiască așa de Ia profesorul lor.Și încă și încă o dată se dovedește că pe copii — dar nu numai pe ei — nu-i învățăm numai ceea ce știm, nu numai ceea ce vrem, ci — înainte de toate — ceea ce sintem.
Mircea BUNEA

CONSTANȚA : Volum sporitHarnicul colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea de Materiale de Construcții Constanța, puternic mobilizat de ideile și orientările' cuprinse în magistralul Raport prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, și-a intensificat eforturile pentru obținerea de noi succese. Prin măsurile aplicate, inițiativele și acțiunile care au impulsionat întreaga activitate productivă, oamenii muncii din această unitate au îndeplinit înainte de termen planul pe anul 1989. A- vansul de timp cîștigat va permite ca pină la sfîrșitul anului unitatea să obțină un spor de producție- marfă industrială în valoare de peste 37 milioane lei, concretizat, printre altele, in producerea peste
BUZĂU/ Rezultate aleLa „Metalurgica", întreprindere care a cunoscut un amplu și complex proces de dezvoltare și modernizare, creația tehnico-științifi- că își demonstrează din plin eficiența. Prin noi investiții de inteligentă tehnică proprie, specialiștii și muncitorii de aici au reușit în acest an să modernizeze în proporție de sută Ia sută echipamentele pentru tractoare, să sporească coeficientul de utilizare a metalului de la 82 la 89,2 la

de materiale de construcțiiprevederi a 20 000 metri cubi prefabricate din beton armat, din care 10 000 metri cubi panouri mari pentru locuințe. De asemenea, încă de la data de 10 noiembrie, colectivul de la întreprinderea de Materiale de Construcții Constanța și-a realizat și sarcinile de plan pe primii 4 ani din actualul cincinal. Prii» folosirea cu maximă eficiență a potențialului tehnico-material existent, acționind, pe mai departe, în spiritul istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din această unitate reprezentativă vor acționa cu hotărîre pentru ca, prin întreaga lor activitate, să-și aducă o contribuție cit mai substanțială la înfăptuirea amplului program de locuințe din județul Constanța, (Lucian Cristea).
modernizării producțieisută, iar prin reînnoirea întregii producții de mijloace de stins incendii au redus cu 66 de lei costurile la 1 000 lei producție-marfă. Pe acțiunile eficiente de valorificare superioară a materiilor prime contează din ce in ce mai mult consiliul oamenilor muncii și comisia inginerilor și tehnicienilor din întreprindere în realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin din documentele Congresului al XIV-lea al partidului. (Stelian Chiper).

HARGHITA : Importante sporuri de producție peste planPuternic angajați în întrecerea socialistă ce se desfășoară pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin, oamenii muncii din industria județului Harghita, ra- portînd îndeplinirea cu mult înainte de termen a planului la producția- marfă industrială pe patru ani ai cincinalului, depun in continuare eforturi susținute, sub conducerea' organelor și organizațiilor de partid, pentru traducerea in fapt a angajamentului asumat de a obține, pînă la încheierea celor patru ani, o producție șuplimen- tară de circa 2 miliarde lei. Mai buna organizare a muncii și a producției, perfecționarea tehnologiilor, aplicarea măsurilor cuprinse

în programele speciale ale fiecărei întreprinderi au condus totodată și la realizarea și depășirea planului producției industriale pe 11 luni ale anului, inregistrîndu-se un ritm de creștere de 5,6 la sută față de perioada similară a anului trecut. Au fost livrate economiei naționale, peste sarcinile de plan ale celor 11 luni, 80 tone cupru în concentrate, 11 300 tone pirită, 150 tone caolin preparat, peste 300 tone utilaje tehnologice pentru industriile prelucrării lemnului, chimică și alimentară, 14 000 mc prefabricate din beton, 22 000 mp Uși, ferestre din lemn, 61 000 bucăți tricotaje, cit și alte produse. (Nicolae Șandru).
IALOMIȚA : Simpozion științific„Modul de viață socialist și problematica integrării sociale a tineretului in consens cu tezele, orientările și obiectivele prevăzute in magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, și în celelalte documente adoptate de Congresul al XIV-lea al P.C.R." a fost genericul manifestării complexe organizate de Comitetul Județean Ialomița al U.T.C., Filiala Ialomița a Centrului de Cercetări pentru Problemele Tineretului și Inspectoratul Școlar Județean. Au

participat cadre universitare șl cercetători științifici, activiști de partid și U.T.C., oameni ai muncii din industrie și agricultură. în comunicările prezentate s-au apreciat statornica preocupare a partidului și statului nostru, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a crea tinerei generații condiții dintre cele mai bune de muncă și viață, modalitățile de participare a acesteia la dezvoltarea multilaterală a patriei. (Mihai Vișoîu).
RIMNICU VILCEA : Noi spații comercialeParalel cu definitivarea lucrărilor de construcții locuințe în cel mai tinăr cartier din municipiul Rimnicu Vilcea — cartierul „Gară", la parterul noilor blocuri s-au a- menajat și pus in funcțiune numeroase unități comerciale : două magazine alimentare, un centru pentru desfacerea produselor de panificație, o unitate destinată vîn- zării către populație a legumelor și fructelor, magazine de desfacere a mărfurilor pentru copii, a artico

lelor de uz casnic și gospodăresc ș.a.Unități similare au mai fost puse în funcțiune și in cartierele „Os- tvoveni",' „Rîmnic Sud" și „Rîmnic Nord", suprafața totală a zestrei comerciale din municipul Rimni- cu Vilcea ajungind la Reste 92 300 metri pătrați din care. aproape 6 000 metri pătrați au fost realizați pe parcursul acestui an. (Ion Stan- ciu).

ATRACTIVE UNITĂȚI TURISTICE INFORMAȚII

ÎN JUDEȚUL VILCEASituat în nord-estul Olteniei, județul Vilcea, în care Munții Lotrului, Făgărașului, Căpăținei și Co- ziei Își dau întîlnire cu dealurile subcarpatice ale Drăgășanilor și Oltețului, este o importantă zonă turistică a țării. Partea muntoasă este străbătută de pitoreștile de- filee ale Oltului și Lotrului, de salba de lacuri de acumulare, de renumitele stațiuni balneare și climaterice Călimănești, Căciulata, Olănești, Govora, Ocnele Mari — adevărate izvoare de sănătate. Străbătind aceste localități, turiștii fac cunoștință cu originalitatea și bogăția folclorului vilcean, cu lucrările maeștrilor în cioplirea lemnului din comunele Șerbăneștl, Costești, Vaideeni și Urșani, cu arta olăritului de la Horezu.Reședința de județ, orașul Rimnicu Vilcea, situat pe malul Oltului, este atestat documentar incă din timpul domnitorului Mircea cel Mare (1388) și se remarcă printr-o bogată tradiție culturală, istorică și comercială. în apropiere, Ia intrarea în comuna Bujoreni, se
ÎN JUDEȚULAșezat pe cursul mijlociu al Mureșului, județul Hunedoara înmănunchează culmile falnice ale Munților Retezat și Paring, intre care se deschid largile depresiuni ale Hațegului și Zarandului. Tot aici se află cetățile dacice din Munții Orăștiei și ruinele vestitei Ulpia Traiana Sarmlsegetusa. Municipiul Deva, situat pe malul sting al Mureșului, la poalele Munților Poiana Ruscăi, se impune prin obiectivele sale turistice — Cetatea și Castelul „Măgura Curia" care adăpostește Muzeul județean, statuia ecvestră a lui Decebal, simbol al istoriei milenare a poporului nostru, iar pădurea Bejan din partea sud-vestică a orașului, azi rezervație naturală, păstrează nealterate frumusețile naturale ale acestei

poate vizita muzeul etnografic al arhitecturii vilcene.După vizitarea localității Horezu, turiștii pot poposi la Hotelul Horezu (D. N. 67, pe șoseaua națională Rm. Vilcea — Tg. Jiu km 41), unitate turistică de categoria I, cu camere cu încălzire centrală și restaurant cu 400 de locuri.în drum spre Sibiu, pe șoseaua națională Rm. Vilcea — Sibiu se află orașul-stațiune Călimănești- Căciulata, denumit pe drept cuvint „Perla Oltului". La 5 km de Căciulata, o gazdă primitoare se dovedește Hanul Lotrișor, unitate turistică de categoria I, cu 35 de camere cu încălzire centrală și restaurant cu 200 de locuri la mese. O altă unitate turistică este Hanul Topologu amplasat în comuna Milcoiu, pe drumul național Pitești — Rimnicu Vilcea, în pădurea de pe malul pirîului Topologu. Dispunind de camere cu încălzire centrală și de un restaurant modern, hanul funcționează in tot timpul anului, oferind turiștilor cele mai bune condiții de odihnă și agrement.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu deosebită plăcere mesajul de felicitare pe care mi I-ați adresat cu prilejul Zilei naționale a Bahrainului. Folosesc acest prilej pentru a vă transmite, la rindul meu, sincere salutări împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu și bunăstare pentru poporul prieten al României.

ISSA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul statului Bahrein

A apărut:REZOLUȚIA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
EDITURA POLITICA

Importante succese in producție obținute 
de oamenii muncii din județul Giurgiuîntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile industriale ale județului Giurgiu raportează îndeplinirea, la data de 18 decetpbrie, a planului pe 4 ani din actualul cincinal la producția-marfă industrială. Sporul de producție, in valoare de peste 800 milioane lei, se concretizează în obținerea peste prevederi a unor importante cantități de utilaje tehnologice pentru lucrări miniere și pentru metalurgie, gaze asociate utilizabile, produse chimice, ale industriei ușoare și alimentare. în anul 1989, se arată, de asemenea, in cuprinsul telegramei, au fost obținute realizări deosebite și in județul Giurgiu, depășindu-se planul la pro-

ducția-marfă industrială, la export pe relația devize convertibile ; au fost puse in funcțiune noi capacități de producție în valoare de peste 2,5 miliarde lei.însuflețiți de sentimente de nețărmurită dragoste și recunoștință pe care le nutrim față de dumneavoastră, tovarășe secretar general, se spune in încheierea telegramei, ne angajăm să acționăm cu întreaga putere de muncă, în spiritul indicațiilor și orientărilor pe care le-ați formulat la recenta plepară a C.C. al P.C.R., pentru realizarea exemplară a planului pe an,ul 1990 și pe întregul cincinal, a însuflețitoarelor obiective ale Congresului al XIV-lea al partidului, congresul marilor victorii socialiste, adăugind astfel noi și remarcabile realizări la bilanțul glorios al „Epocii Nicolae Ceaușescu".(Agerpres)
Cronica zileiMarți a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe schimbul instrumentelor de ratificare a Acordului intre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Islamice Mauritania privind promovarea și garantarea reciprocă a investițiilor, semnat, la Nouakchott, la 14 martie 1988.

Schimbul instrumentelor de ratificare a fost efectuat de Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Cheikh Mohamed Fadhel Kane, ambasadorul Republicii Islamice Mauritania la București.(Agerpres)
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HUNEDOARA
zone. La rîndul său. Hunedoara, oraș atestat documentar din 1267, găzduiește Castelul Corvineștilor (secolul XIV), valoros monument de arhitectură feudală, de care se leagă numele înaintașilor și urmașilor lui Iancu de Hunedoara. în orașul Hațeg, hanul Bucura asigură excelente condiții de cazare in tot timpul anului (66 de locuri in camere cu încălzire centrală). Valea Jiului este cunoscută nu numai ca puternic bazin carbonifer al țării, ci și ca atrăgătoare zonă a turismului montan. Venind in întimpinarea vizitatorilor acestei deosebit de frumoase și interesante zone a țârii, numeroase hoteluri. hanuri și popasuri turistice au fost construite in ultimii ani. Astfel, cei care doresc să vadă . ruinele de la Ulpia Traiana se

pot opri la hanul Sarmlsegetusa. Situat în localitatea cu același nume, pe șoseaua Hațeg — Caransebeș, hanul are camere cu încălzire centrală și un restaurant modern. Numeroase alte unități.
turistice stau la dispoziția celor care vor să străbată drumuri mai puțin umblate : cabanele Măgura și Narcise, precum și popasurile turistice Dumbrava, Izvorul Rece, Parc și Poenița.

DE LA C.E.C.
Avantajele economisirii 
pe libretul de economii 

pentru turismDin varietatea instrumentelor de economisire puse la dispoziția populației de către Casa de Economii și 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 dobindă de 2 la sută pe an, care se atribuie prin redistribuire în cadrul tragerilor Ia sorți trimestriale, organizate în prima lună a trimestrului următor celui pentru care se efectuează tragerea.La trageri participă libretele care în tot cursul trimestrului au avut un sold minim de 3 000 de lei, provenit din depuneri anterioare trimestrului pentru care se efectuează tragerea Ia 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 ciștigă- tor, soțul, soția sau unul dintre copiii minori ai acestuia, iar în cazul titularului minor, unul dintre părinți.Emiterea libretelor de economii pentru turisțn nominale se efectuează de sucursalele, filialele si 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.
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ACTUALITATEA SPORTIVĂȘAH. O în runda a 8-a a campionatului republican masculin de șah de la Tușnad au fost consemnate următoarele rezultate : Dumi- trache — Istrăescu 1—0 ; Foișor — Dodu 1—0 : Pavlov — Grunberg remiză ; C. Ionescu — Cozma remiză ; Oltean — Lupu 1—0 ; Ghindă — Va- silescu 1—0 ; Negulescu — Biro 0—1 ; Moldovan — Kis remiză.în clasament conduce Mihai Ghindă — 6,5 puncte, urmat de Ionescu și Dumitrache — 5 puncte etc. ® In turneul internațional de șah de la Sevilla pe primul loc s-au clasat Zenon Franco (Paraguay) și Antonio Antunes (Portugalia) cu cite 7,5 puncte din 9 posibile, urmați de Campos (Chile), Urday (Peru), Lima (Brazilia), Bass (S.U.A.) — cu cite 6,5 puncte. în ultima rundă Franco a remizat cu sovieticul Veingold, iar

Antunes l-a învins pe spaniolul Villa. La acest turneu, desfășurat in sistem elvețian, au participat 194 de jucători din 19 țări.FOTBAL. Echipa Iugoslavă do fotbal Partizan Belgrad, adversara formației Diriamo București în sferturile de finală ale „Cupei cupelor", a înaintat un apel Uniunii europene de fotbal (U.E.F.A.) pentru ridicarea sancțiunii de suspendare a terenului propriu pentru un meci, sancțiune hotărîtă după turul secund al competiției continentale, datorită a- titudinii nesportive a spectatorilor belgrădeni.„Dacă U.E.F.A. nu va ține seama de apelul nostru, a declarat antrenorul lui Partizan, Ivan Golac, vom juca partida cu Dinamo București la Sarajevo sau la Zagreb".
vremea

Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 20 decembrie, ora 20 — 23 decem
brie, ora 20. în țară ; Vremea va fi 
caldă pentru această dată, iar cerul 
temporar noros. Vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, pe alocuri. în zo
nele vestice, centrale și nordice și izo
lat în restul teritoriului, iar în nordul 
extrem și în zona de munte, trecător, 
precipitațiile vor fi și sub formă de la-

povîță și ninsoare. Vîntul va prezenta 
unele intensificări trecătoare în vestul 
țării și la munte. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse, în general, între 
zero și 10 grade, iar cele maxime între
5 și 15 grade, izolat mal ridicate în sud. 
Noantea și dimineața, pe alocuri, se va 
produce ceață. în București : Vremea 
va fi caldă pentru această dată, iar ce
rul temporar noros. Condiții reduse de 
ploaie. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 3 și
6 grade, iar cele maxime între 12 șl 15 
grade. Noaptea și dimineața, condiții de 
ceață.

cinema
o Mircea : PATRIA (11 86 25) — 9; 12; 
16: 19
0 Cei care plătesc cu viața : FERO
VIAR (50 51 40) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19 
0 Există joi : VICTORIA (16 28 79) — 
9: 11; 13: 15; 17: 19. DACIA (50 35 94) 
— 9: 11: 13: 15: 17; 19
0 Rochia albă de dantelă : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

0 Cu mllnlle curate : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 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
0 Amintiri din copilărie ; TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Mama: VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19
0 Nea Mărln 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
0 Nu e ușor cu bărbații : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,15; 1^,30; 16,45; 19
0 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
0 Program de desene animate : 9: 11; 
13: 15, Sora 13 — 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
0 O seară de iarnă Ia Gagra : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19

0 Vînătorul de senzații : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Fără prieteni : POPULAR (35 15 17) 
— 15; 19

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Jocul ielelor — 18,30 ; (sala 

Amfiteatru) : Vassa Jeleznova — 18 ; 
(sala Atelier) : Autograf — 18
0 Filarmonica ,,George En eseu44 
(15 68 75, Ateneul Român) • Concert 
prezentat de corul Filarmonicii „Geor
ge Enescu“. Dirijor : Voicu Enăchescu 
— 18
0 Opera Română (13 18 57) : Romeo și 
Julieta — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48) : Vic
toria și al ei husar — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Mi
zantropul — 18

0 Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele 
— 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ușile 
împărătești — 19
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Re
gele loan — 18
0 Teatrul „Nottara44 (59 31 03. sala 
Magheru) : Micul infern — 18 : (sala 
Studio) : Craii de Curtea Veche — 
18,30
0 Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase44 

(sala Savoy, 15 56 78) • Rock-ul șl noi
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada rîsului — 18
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
0 Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Pinocchio — 15
0 Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Dumbrava minunată — 11
O Circul București (10 41 95) : „Carna
valul circului44 — 18,30
0 Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59):
Camera de alături — 18
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Constituirea partidului național unic din Zimbabwe
în dezbaterea Congresului Z.A.N.U.—F.P,

Interzicerea experiențelor nucleare — 
componentă principală a procesului de dezarmareNAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — Componentă importantă a procesului dezarmării, interzicerea experiențelor nucleare a reprezentat unul dintre subiectele tratate cu •prioritate de către diferitele organisme ale O.N.U. in cadrul actualei sesiuni a Adunării Generale. Astfel, din cele cîteva zeci de rezoluții consacrate diferitelor aspecte ale problematicii dezarmării, trei abordează chestiunea eliminării, tuturor testelor cu arma nucleară. Unul dintre aceste documente, adoptat cu 127 de voturi favorabile. 2 împotrivă (Marea Britanie și Statele Unite) și 22 de abțineri, recomandă organizarea. în 1990 și 1991 a unei conferințe a țărilor care au aderat la tratat (din 1963), pentru a

împotriva stocării de arme chimice în EuropaBONN 19 (Agerpres). — Organizația vest-germană „Coordonarea pentru pace" din landul Palatinat a exprimat Îngrijorarea crescîndă a populației din regiunea Fischbach cauzată de prezența în zonă a celui mai mare depozit de arme chimice al S.U.A. din Europa, informează agenția D.P.A.
„Să înceteze cursa nesăbuită a înarmărilor 1"WASHINGTON 19 (Agerpres). — Arma nucleară reprezintă un pericol real pentru cetățenii americani și pentru întreaga lume ; aceasta este principala concluzie evidențiată de declarația referitoare la crearea Asociației zonelor denuclearizate din Statele Unite. Reprezentanți ai localităților americane declarate zone denuclearizate au participat luna aceasta la o reuniune desfășurată la

Prin eliminarea arsenalelor, 
spre o reală protectie a mediului ambiantBRUXELLES 19 (Agerpres). — La Bruxelles a avut loc o reuniune a partidelor ecologiste din Europa, într-o declarație dată publicității de participanți se relevă necesitatea unor inițiative serioase de demilitarizare atît în Est, cît și în Vest,

Se intensifică acțiunile mișcării pacifiste din SpaniaMADRID 19 (Agerpres). — Populația din Andaluzia respinge staționarea armelor nucleare in această regiune. Această concluzie evidentă a fost recent reafirmată prin organizarea unui marș de protest in zona Rota, unde se află cea mal mare
„Nu" intrării în porturile Noii Zeelande 

a navelor cu armament nuclearWELLINGTON 19 (Agerpres). — în legătură cu informațiile privind o reducere a forțelor navale ale S.U.A., o oficialitate a Ministerului neozeelandez de Externe a subliniat că trebuie văzut dacă această măsură nu se limitează pur și simplu la retragerea unor arme învechite. Totodată, ea a remarcat că Statele Unite nu și-au schimbat politica de a nu nega,
STABILITATEA IN EUROPA, INDISOLUBIL LEGATĂ

DE RESPECTAREA OPȚIUNILOR SUVERANE ALE FIECĂRUI POPORAnul care se Încheie a fost pentru Europa anul unei intense activități politico-diplomatice, al unor dinamice și complexe evoluții pe ansamblul continentului. Pe prima filă din calendarul evenimentelor din acest „An al Europei", cum a fost denumit de unii, figurează, incontestabil, începutul celor două foruri de negocieri de Ia Viena — pentru reducerea forțelor armate și armamentelor . conventionale, cu participarea statelor membre ale N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia, și pentru noi măsuri de creștere a încrederii și stabilității, cu participarea tuturor celor 35 de state angajate în procesul C.S.C.E., inițiat în 1975. Succesive reuniuni Ia diverse niveluri ale reprezentanților celor două alianțe politico- militare, sesiunile unor organisme economice europene, evoluțiile pe plan intern dintr-o serie de țări ale continentului au readus, la acest sfirșit de an, problemele Europei în centrul atenției.încotro se îndreaptă Europa ? în ce măsură evoluțiile in curs se înscriu pe linia marelui obiectiv definit prin Actul final de la Helsinki, de edificare a unei Europe unite, a națiunilor libere și suverane, avînd garantată o deplină securitate, pentru a putea dezvolta o largă colaborare în cele mai diverse domenii ? Chiar în aceste ultime zile ale anului, in cadrul negocierilor de la palatul Hofburg consacrate reducerii forțelor armate și armamentelor convenționale, au fost prezentate, așa cum s-a anunțat, varianta Tratatului de la Varșovia și varianta N.A.T.O. ale proiectului de tratat ce se preconizează a se semna anul viitor. Evident, delegațiile țărilor participante vor avea de convenit asupra unor multiple prevederi concrete ale viitorului tratat, insă de pe acum se apreciază că există puncte de convergență in pozițiile celor două grupuri de state, rămînind ca, prin negocieri laborioase, luindu-se in considerație interesele tuturor popoarelor, să se ajungă la reducerea substanțială a forțelor armate și armamentelor convenționale.Se vor simți popoarele europene în mai mare măsură în Securitate prin încheierea cu succes a acestor negocieri 7 Fără a diminua însemnătatea măsurilor preconizate, răspunsul nu poate ocoli realitatea că Europa va continua să se afle sub amenințarea 

transforma acest instrument juridic internațional intr-unui cuprinzător, interzic'ind toate experiențele. nucleare, inclusiv pe cele subterane. O a doua rezoluție, aprobată cu 136 de voturi, 3 împotrivă (Franța, Marea Britanie și Statele Unite) și 13 abțineri, cere tuturor țărilor posesoare de arme nucleare să ajungă la oprirea — cit mai curînd posibil — a oricăror teste nucleare. In baza celui de-al treilea document, Adunarea Generală cere — cu o majoritate și mai mare, de 145 de voturi favorabile — puterilor nucleare să convină asupra unor măsuri verificabile și semnificative din punct de vedere nuclear pentru oprirea tuturor exploziilor nucleare.
La Fischbach se află depozitate 2 000 tone gaze de luptă dintre cele mai periculoase. Printr-o petiție pe care s-au adunat mii de semnături se cere interzicerea zborurilor de joasă altitudine ale avioanelor americane de luptă. O eventuală prăbușire a unui aparat asupra depozitului ar avea consecințe catastrofale.

Atlanta (Georgia) și și-au făcut cunoscută dorința de a acționa ferm pentru supraviețuirea omenirii, consolidarea păcii în lume și Încetarea cursei nesăbuite a înarmărilor. Elaborarea unei strategii comune in lupta împotriva pericolului nuclear constituie obiectivul fundamental al Asociației zonelor denuclearizate din S.U.A.
inclusiv în domeniul armamentelor nucleare și convenționale și pentru desființarea blocurilor militare. Totodată, a fost evidențiată legătura strinsă între înfăptuirea dezarmării șl necesitatea apărării mediului înconjurător.
bază de submarine nucleare americane din Spania. De altfel, organizațiile pacifiste, sindicatele și partidele politice de stingă și-au intensificat acțiunile de protest împotriva lărgirii bazelor militare din regiunea Andaluziei.
nici confirma prezența armelor nucleare la bordul navelor sale.Pe de altă parte, transmite agenția China Nouă, purtătorul de cuvînt al organizați'ei ecologiste ..Greenpeace", a afirmat că Noua Zeelandă nu trebuie să renunțe la politica sa de a nu permite intrarea în porturile sale a navelor capabile să transporte armament nuclear.

unor importante stocuri de armament nuclear. Armament considerat in cercurile N.A.T.O. ca „intangibil". în vreme ce reprezentanții ministerelor de externe ai țărilor europene discută la Viena problema reducerii forțelor armate convenționale, titularii respectivelor ministere din țările N.A.T.O.. întruniți săptămina trecută la Bruxelles, au ținut să-și reafirme punctul de vedere cunoscut, in sensul că „vor continua să-și mențină o puternică forță nucleară". Contradicția este evidentă : intr-o parte se negociază reducerea unor tipuri de armamente, iar in altă parte se discută cum să se „compenseze" reducerile respective.Atrage atenția și un alt aspect. Atît la recenta reuniune.de la Bruxelles, cit și în declarațiile reprezentanților unor țări occidentale, aici, la Viena, se subliniază insistent intenția de a se imprima o reorientate celor două alianțe. N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, făcind să prevaleze preocupările lor politice. Ideea nu este nouă. Cum se știe, cu ani in urmă România a prezentat propuneri concrete in acest sens, militind, in mod constant, pentru accentuarea laturii politice a blocurilor militare, ca un pas spre trecerea la desființarea lor concomitentă. Țelul propus a fost cu claritate precizat la vremea respectivă : activitatea celor două alianțe să se integreze eforturilor pentru edificarea unei securități reale, care să garanteze tuturor popoarelor continentului dreptul de a se dezvolta liber, potrivit propriilor interese și aspirații, fără nici un amestec din afară. Ceea ce se are însă în vedere în cercurile N.A.T.O. este cu totul altceva. în comunicatul dat publicității după reuniunea ministerială de la Bruxelles se spune negru pe alb că este vorba de „un nou rol al Alianței nord-atlantice" in condițiile transformărilor din Europa răsăriteană. „N.A.T.O. va încuraja o mai mare cooperare economică și mai strinse relații comerciale cu țările din răsăritul Europei. angajate pe calea reformelor" — se afirmă în comunicat. „încurajarea" are un sens precis, nelăsind nici un dubiu că este vorba de stimularea acelor măsuri care sînt pe placul Alianței nord-atlantice, respectiv, de renunțare la proprietatea socialistă și de revenire la forme capitaliste de dezvoltare, de renunțare la principii

HARARE 19 (Agerpres). — La Harare s-au deschis lucrările primului Congres național al Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe — Frontul Patriotic, la care participă peste 4 000 de delegați, precum și reprezentanți din partea unor partide și mișcări de eliberare națională.Guvernul panamez respinge ferm amestecul S. U. A, în treburile interne ale țăriiCIUDAD DE PANAMA 19 (Agerpres). — Guvernul panamez condamnă în modul cel mai ferm noile sancțiuni preconizate de S.U.A. împotriva Republicii Panama și cere să se renunțe la aplicarea lor. Intr-o declarație dată publicității, relatată de agenția T.A.S.S., guvernul califică hotărîrea Washingtonului de a interzice intrarea în porturile a- mericane a navelor maritime sub pavilion panamez drept un act al terorismului de stat împotriva unei țări suverane și independente, o în
Dialog in scopul consolidării unității 

latino-americaneBUENOS AIRES 19 (Agerpres). — La Buenos Aires au luat sfirșit lucrările celei de-a XV-a sesiuni plenare a Conferinței permanente a partidelor politice din America Latină (C.O.P.P.P.A.L.). Reprezentanții a 46 de grupări politice au convenit să intensifice lupta pentru apărarea suveranității și a dreptului popoarelor de a-și alege în mod liber propria* cale de dezvoltare, pentru respectarea principiului neintervenției in treburile interne ale altor state.Acorduri de revitalizare a cooperării în Pactul AndinQUITO 19 (Agerpres). — întîlni- rea la nivel înalt a statelor membre ale Pactului Andin și-a încheiat lucrările, desfășurate timp de două zile in arhipelagul Galapagos (E- cuador). prin adoptarea unor acorduri vizînd revitalizarea acestui organism regional de cooperare — informează agenția Prensa Latina. Președinții Boliviei, Columbiei, E- cuadorului. Perului și Venezuelei au semnat „Declarația de la Galapagos" conținind concepțiile andine privind consolidarea păcii, securității și cooperării. Se subliniază că
R.S.A. Apel la intensificarea luptei pentru 

lichidarea apartheiduluiPRETORIA 19 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității. Congresul Național African (A.N.C.) •—cea mai reprezentativă grupare politică antiapartheid, interzisă in R.S.A. — a adresat un apel tuturor celor* ce muncesc în mediul rural și populației de culoare din bantustane de a se mobiliza mai activ in marele front al celor ce luptă pentru eliminarea sistemului segregationist. Scopul final al acestei lupte este întronarea unei societăți a libertății pentru toți, a unui stat democratic — se spune in documentul A.N.C.

le socialismului. într-o recentă conferință de presă ținută în , Berlinul occidental, secretarul departamentului de stat al S.U.A.. James Baker, a accentuat, la rindul său, că „instrumentele cooperării occidentale trebuie adaptate pentru a pune bazele unei noi arhitecturi a Europei", ceea ce presupune, a continuat ministrul american, „de a acționa împreună pentru un nou atlantism. Aceasta este prima nouă misiune a N.A.T.O.".Problema relațiilor cu țările socialiste s-a aflat și în atenția reuniunii occidentale Ia nivel înalt de la Strasbourg. Și în cadrul acestui for s-a discutat pe larg despre căile și „mijloacele de stimulare" pentru a modifica înseși structurile economiei socialiste. într-un interviu a- cordat ziarului american „International Herald Tribune", ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Douglas Hurd, a subliniat că „Piața comună va trebui să meargă pe calea unor acorduri separate", astfel încit „nivelul cooperării cu Piața comună va depinde de faptul cît de rapid națiunile est-europene vor putea trece la schimbări".Nu este greu de constatat cît de departe sînt asemenea orientări și poziții de prevederile înscrise în Actul final de la Helsinki privind eliminarea din relațiile economice a oricăror îngrădiri și discriminări, de angajamentele asumate pentru lichidarea practicilor de presiuni și a- mestec în treburile interne ale altor state. Este limpede că în anumite cercuri din Occident se consideră că este momentul de a se folosi actualele împrejurări pentru a determina destabilizarea in unele țări, in scopul de’a imprima Europei o nouă configurație politică.„Noua arhitectură a Europei" nu poate fi insă alta decît cea jalonată în cadrul conferinței pentru securitate și cooperare, de la Helsinki, pornind de la necesitatea respectării stricte intre state a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi, a- vantajului reciproc, neamestecului în treburile • interne, renunțării la forță și amenințarea cu forța, respectării dreptului fiecărui popor de a urma calea proprie de dezvoltare, în spiritul acestor principii a acționat și acționează țara noastră cu neabătută consecvență.

Președintele Republicii Zimbabwe, prim-secretar al Z.A.N.U.—F.P., Robert Gabriel Mugabe, a prezentat raportul privind încheierea procesului de constituire a partidului unificat și direcțiile sale de acțiune pentru făurirea societății socialiste în Zimbabwe, în concordanță cu condițiile concrete din această țară.

călcare grosolană a dreptului internațional și o violare a principiilor fundamentale înscrise în statutele O.N.U. și, respectiv, Organizația Statelor Americane. Totodată, Casa Albă — se arată în declarația guvernului panamez — ignoră principiile recunoscute ale Organizației Internaționale pentru Dreptul Mării, potrivit cărora toate țările sînt obligate să contribuie la dezvoltarea nestingherită a navigației și a comerțului.

Totodată, a fost evidențiată necesitatea unor acțiuni concrete în direcția adîncirii cooperării și dezvoltării relațiilor comerciale latino- americane, pentru soluționarea problemei datoriilor externe. Partici- panții s-au pronunțat în favoarea unui amplu dialog cu celelalte forțe politice din regiune, precum și de pe alte continente, pentru consolidarea unității latino-americane — transmite agenția Prensa Latina.
.întărirea cooperării reclamă pacea, participanții convenind asupra modalităților de soluționare pe . calea dialogului a eventualelor conflicte. De asemenea, a fost denunțat traficul ilicit cu droguri, președinții manifestindu-și hotărîrea de a conjuga eforturile in direcția combaterii acestui flagel.Exprimindu-și satisfacția în legătură cu reluarea dialogului între președinții centroamericani. • șefii de stat andini au lansat un apel părților implicate în conflict de a .coopera pentru instaurarea păcii în zonă.

Liderul Congresului Național African, Nelson Mandela, s-a întilnit la închisoarea din Capetown, unde se află întemnițat, cu lideri ai principalelor sindicate sud-africane. Potrivit agențiilor de presă, au fost discutate probleme referitoare la crearea in R.S.A. a unui front unit an ti apartheid.
★într-un comentariu al postului de radio al Africii de Sud, care reflectă poziția autorităților rasiste de la Pretoria, se relevă că starea de urgentă în această țară, instituită in urmă cu trei ani, nu va fi ridicată, așa după cum cere, in mod firesc, opinia publică sud-africană.

Așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU de la tribuna Congresului al XIV-lea al partidului, „România se pronunță cu toată fermitatea pentru o Europă unită, bazată pe respectarea neabătută a diversității orinduirilor sociale, pentru o Europă a colaborării largi-economice, tehnice, științifice și culturale — a popoarelor independente, suverane, care să-și asigure dezvoltarea așa cum o doresc, fără nici un amestec din afară".Complexitatea momentului actual este unanim recunoscută. Tocmai de aceea se impune o înaltă răspundere în abordarea problemelor ce privesc nemijlocit viitorul Europei — fie că este vorba de aspectele militare, respectiv reducerea substanțială a forțelor armate și armamentelor convenționale — în perspectiva intensificării eforturilor pentru a se ajunge la eliminarea definitivă pină la sfîrșitul secolului a armamentului nuclear de pe continent —, fie de aspectele politice, sau cele ale colaborării economice și in alte domenii. înțelegind această răspundere, oameni politici realiști din Occident evidențiază necesitatea unei atitudini de reținere și cumpătare. Cunoscutul istoric și politolog american George Kennan sublinia în a- cest sens intr-un interviu acordat ziarului „Washington Post" că in prezent este de o deosebită importanță de a se acționa astfel incit „să se asigure stabilitatea ..in Europa". „Cum va arăta Europa in Viitor ?“. „Aceasta va depinde de felul în care multe guverne nemijlocit legate de actualele evoluții, inclusiv cel american, vor dovedi înțelepciune și clarviziune" — este de părere Kennan.Este evident că, in măsura in care atît iri forurile de negocieri de la Viena sau în cele programate pentru perioada următoare, in cadrul reuniunilor diferitelor organisme regionale europene, cît și in acțiunile practice ale statelor va prevala înțelegerea răspunderii, ce le revine în- tr-un asemenea moment, se va asigura și înaintarea spre obiectivul făuririi unei Europe a securității și cooperării, în care să fie pe deplin respectate diversitatea orinduirilor sociale, dreptul fiecărui popor la dezvoltare liberă și suverană.
Dumitru ȚINU

Viena, decembrie 1989

ORIENTUL MIJLOCIU
• Cereri de convocare a unei 
conferințe internaționale pen
tru soluționarea situației din 
regiune • Noi raiduri israe

liene asupra LibanuluiNAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres).— într-o conferință de presă, Joseph Garba, președintele actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.. a subliniat că dezbaterile pe marginea situației din Orientul Mijlociu au evidențiat necesitatea soluționării grabnice ș acestei probleme prin convocarea unei conferințe, sub egida O.N.U., cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate. Pe de altă parte, vorbitorul a menționat că politica de apartheid a regimului de la Pretoria are efecte destabilizatoare asupra situației generale a țărilor din sudul continentului african.O conferință internațională sub egida O.N.U. ar putea deschide calea reglementării pașnice a conflictului din Orientul Mijlociu sub toate aspectele lui, în baza rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate, se arată într-o scrisoare a ministrului iordanian de externe, Mar- wan Al-Qaseem, adresată secretarului general al O.N.U. La o asemenea conferință trebuie să participe toate părțile aflate în conflict, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, singurul reprezentant legitim al poporului palestinian, precunț și membri permanenți ai Consiliului de Securitate, arată documentul.RABAT 19 (Agerpres). — într-un interviu acordat televiziunii franceze, regele Hassan al Il-lea al Marocului a subliniat necesitatea soluționării pașnice a situației din Orientul Mijlociu. Suveranul marocan a lansat un apel la continuarea eforturilor comitetului Ligii Arabe, însărcinat cu soluționarea problemei libaneze.BEIRUT 19 (Agerpres). — Situația in sudul Libanului se menține încordată ca urmare a unor noi acțiuni militare întreprinse de Israel.' Agenția KUNA informează că avioane israeliene. au simulat acțiuni de bombardare a unor obiective libaneze și tabere de refugiați palestinieni, într-o zonă din apropierea localității Nabatyeh au căzut obuze trase de artileria grea și tancurile israeliene. Potrivit aceleiași surse, împotriva aviației israeliene a intervenit artileria antiaeriană.
Obiective pe linia normalizării 
raporturilor dintre Mauritania 

și SenegalCAIRO 19 (Agerpres). — Comitetul „celor 6" Însărcinat cu medierea in conflictul dintre Senegal și Mauritania a cerut desfășurarea unei reuniuni la nivel înalt a celor două țări implicate la care să participe șeful statului egiptean, Hosni Mubarak, președinte in exercițiu al Organizației Unității Africane. A- ceastă reuniune ar urma să ia in dezbatere toate aspectele relațiilor dintre Mauritania și Senegal în vederea normalizării depline a raporturilor dintre cele două țări africane vecine, membre ale O.U.A.Din Comitetul „celor 6“ fac parte Egiptul, Tunisia, Togo, Zimbabwe, Nigeria și Niger.
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CONVORBIRI EGIPTEANO-CIII- NEZE. La Cairo au avut loc convorbiri intre președintele Egiptu- Ilui, Hosni Mubarak, și președintele R.P. Chineze, Yang Shangkun, aflat in vizită oficială. A fost subliniată, cu acest prilej, necesitatea destinderii încordării internaționa- I le și lichidării armelor nucleare, creării unor relații echitabile intre | state. Părțile s-au pronunțat pen- I tru eforturi în direcția reglementării pe cale pașnică a situației din I Orientul Mijlociu și pentru convocarea unei conferințe internaționale in această problemă.[ ÎNTREVEDERE. Președintele I P.S.U.G.-P.S.D.. Gregor Gysi, a avut convorbiri, la Berlin, cu li- tderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Neil Kinnock. în centrul discuțiilor s-au aflat probleme privind securitatea europea-| nă și politica R.D. Germane.CONTACTE ITALIANO-MAL-I TEZE. Președintele Italiei, Fran- I cesco Cossiga, a conferit la Roma cu președintele Republicii Malta, I Vincent Tabone, și cu primul-mi- nistru al acestei țări, Eddie Fenech Adami. Au fost discutate chestiuni referitoare la situația politică in-I ternațională și la relațiile bilate- I rale.• TRATATIVE. La Roma s-au în-1 cheiat lucrările celei de-a doua' runde de convorbiri preliminarede pace intre delegația guvernu- Ilui etiopian și delegația Frontului Popular de Eliberare din Tigre,cu participarea unui reprezentant [ al guvernului italian. în timpulI negocierilor, părțile au invitat guvernul italian, împreună cu gu- Ivernul kenyan, să sprijine negocierile de pace pentru soluționarea situației din nordul Etiopiei. La negocieri au fost invitați și repre- Izentanții altor guverne din Africa și Europa.| SEMINAR INTERNAȚIONAL.| în orașul indian Bombay au început marți lucrările unui semi- Inar internațional în problemele utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice. O atenție deosebită va fi acordată posibilităților de fo- | losire a energiei nucleare in țările I în curs de dezvoltare.| VIZITA. Cancelarul federal al R.F. Germania, Helmut Kohl, și-a încheiat vizita oficială întreprinsă in Ungaria. El a avut convorbiri cu Miklos Nemeth, președintele1 Consiliului de Miniștri, și cu alte oficialități ungare, consacrate e-
L_

U. R. S. S.

Lucrările Congresului Deputaților PoporuluiMOSCOVA 19 (Agerpres). — îh cadrul sesiunii Congresului Deputaților Poporului al U.R.S.S;. care se desfășoară la Moscova, marți a' fost aprobat, cu majoritate de voturi, programul guvernamental de însănă
Tendințe de incetinire a creșterii economice

in țărileVIENA. 19 (Agerpres). — în acest an. ritmul de dezvoltare economică 
a Suediei se va situa sub nivelul mediu al țărilor membre ale O.E.C.D.. înregisțrind o creștere de numai 1.8 la sută, se relevă intr-un raport al institutului financiar austriac Girozentrale, citat de agenția austriacă A.P.A. în 1990, această situație se va înrăutăți, înregistrîn- du-se un ritm de creștere de 0,7 la sută. în acest an, menționează raportul, importurile . au crescut mai repede decît exporturile. Deficitul balanței de plăți a înregistrat 3.1 miliarde dolari și această tendință va continua și in 1990.LONDRA 19 (Agerpres). — O anchetă economică efectuată de Con-r. f. germania; Condiția femeii sub semnul discriminăriiBONN 19 (Agerpres). — în R.F. Germania nu s-a. realizat încă egalitatea intre bărbați și femei, lipsa de echitate manifestîndu-se în primul rînd in domeniul economic, se relevă in raportul „Femeile in R.F. Germania", prezentat presei de ministrul federal pentru problemele femeilor, Ursula Lehr. Astfel, ciștigu-
Pregătiri în vederea conferinței mondiale 

asupra ocrotim copiilorNAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite de la New York s-au deschis lucrările sesiunii speciale a conducerii Fondului O.N.U. pentru Copil- (U.N.I.C.E.F.) consacrată pregătirii pentru anul viitor a unei conferințe mondiale dedicate apărării drepturilor copiilor. în cuvintarea rostită cu acest prilej, James Grant, director executiv al. U.N.I.C.E.F., a relevat că 1990 va constitui un moment crucial pentru dezbaterea probleme
AFGANISTAN

Sprijin inițiativelor de instaurare 
a păcii în țarăKABUL 19 (Agerpres). —, în provincia sudică afgană Kandahar s-a desfășurat Adunarea triburilor, în cadrul căreia participanții și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la instaurarea păcii în țară. Referindu-se la acțiunile cu caracter pașnic avute in vedere de reprezentanții triburilor, agenția de presă „Bakhtar" consemnează hotărirea a- 

xaminării relațiilor bilaterale șî unor probleme internaționale actuale.ACORD. în capitala Belgiei a fost semnat, acordul de colaborare economică intre U.R.S.S. și C.E.E. Documentul a fost semnat de ministrul sovietic al afacerilor externe, Eduard Șevardnadze, și de ministrul de externe al Franței, președintele in exercițiu al Consiliului ministerial al C.E.E. Acordul oferă un cadru larg colaborării dintre U.R.S.S. și Comunitatea Economică (vest-) Europeană (C.E.E.).PLENARA C.C. AL P.C. DIN COLUMBIA și-a desfășurat lucrările la Bogota. în cadrul plenarei a fost relevată necesitatea intensificării luptei pentru transformări democratice, pentru o largă convergență a forțelor de stingă și democratice in vederea desemnării candidatului pentru viitoarele alegeri prezidențiale.ÎNTÎLNIRE. La sediul N.A.T.O. din Bruxelles, Secretarul general al organizației, Manfred Woerner, s-a intilnit, marți, cu ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Eduard Șevardnadze. Au fost abordate, informează a- genția T.A.S.S., aspecte ale relațiilor Est-Vest.COMISIA C.E.E. a aminat sine- die luarea in discuție a cererii Turciei de aderare la C.E.E. — s-a anunțat la Bruxelles. Hotărîrea in acest sens — a declarat un purtător de cuvînt al Comisiei a fost determinată de „dezechilibrul accentuat existent pe plan economic, social și politic între Turcia și țările C.E.E.". în principiu — a adăugat purtătorul de cuvint al Comisiei C.E.E. — aderarea Turciei la C.E.E., solicitată in anul 1987, este posibilă.LA TOKIO s-au încheiat lucrările reuniunii grupului permanent de lucru pentru elaborarea Tratatului de pace dintre U.R.S.S. șf Japonia. Acest organism, informează agenția T.A.S.S., a fost creat în urma înțelegerii intervenite . in decembrie 1988. în timpul vizitei ministrului sovietic de externe, Eduard Șevardnadze, în Japonia.EXPERIMENT ÎN COSMOS. Cosmonauții sovietici Aleksandr Viktorenko și Aleksandr Se- rebrov își continuă activitatea la bordul complexului științific orbital „Mir". în conformitate cu pro

toșire economică, etapele reformei economice, precum și concepția guvernamentală a elaborării planului da dezvoltare a economiei țării pentru anii 1991—1995, informează agenția T.A.S.S.
occidentalefederația Industriei Britanice în rindul reprezentanților a numeroase firme a dus la concluzia că începutul anului 1990 va reprezenta o perioadă dificilă pentru sectorul industrial din* Marea Britanie, cu repercusiuni negative atît asupra economiei naționale, cît și a exportului. Se anticipează astfel că în primele patru luni ale anului viitor nu se va înregistra nici un fel de creștere a producției industriale. între altele, situația se datorează politicii financiare ai guvernului conservator al premierului Margaret Thatcher, care, prin ratele înalte ale dobinzi- lor practicate asupra creditelor, descurajează investițiile.

rile femeilor sînt incă mult sub nivelul celor ale bărbaților. Venitul mediu al femeilor implicate direct in producție reprezintă 70,1 la sută din cel al bărbaților. Făcind o comparație cu datele de-acum 10 ani, raportul nu constată nici un fel de îmbunătățire a situației în acest domeniu, informează agenția D.P.A.

lor pe care trebuie să le soluționeze omenirea în următorul deceniu pentru asigurarea unui viitor mai bun tinerei generații.Pe ordinea de zi a proiectatei conferințe trebuie să figureze probleme care privesc găsirea unor posibilități de salvare a 50 milioane de copii din țările în curs de dezvoltare și crearea unor condiții normale pentru dezvoltarea altor cîtorva milioane — a spus el.

cestora de a lărgi contactele cu comandanții opoziției armate din diferite provincii ale țării. Pe de. altă parte, agenția citată informează despre revenirea în țară. în ultimele zile, numai în provincia Baghlan, a altor) 189 de cetățeni afgani, care, datorită sprijinului acordat de autoritățile guvernamentale, s-au putut reașeza in localitățile natale.
gramul de zbor, cel doi membri ai echipajului au conectat toate sis- î temele și instalațiile modulului | „Quant-2“ la sistemul central al stației orbitale. Au început, de ase- . menea, experimentele vizînd studierea influentei cosmosului des- • chis asupra diverselor materiale, aflate pe suprafața exterioară a 1 lui „Quant-2“.CONGRESUL P.C.G. Conducerea . Partidului Comunist German, care 4 a dezbătut probleme legate de con- vocarea și desfășurarea congresului ordinar al partidului, a hotărit ca acesta să aibă loc in zilele de I 24—25 martie 1990.RAVAGIILE FUMATULUI. în Canada continuă campania impo- 1 triva fumatului, căruia îi cad victimă anual 30 000 de canadieni. I Ultima măsură oficială în această I direcție este interzicerea fumatului la bordul avioanelor compa- , niilor „Canadian Airlines" și „Air | Canada". 1DIALOG TUNISIANO-IRAKIAN. I Președintele Tunisiei, Zine El Abi- < dine Ben Aii, și-a încheiat vizita efectuată in Irak, unde a examinat, cu președintele Saddam Hus- | sein, stadiul actual și perspectivele relațiilor bilaterale, situația re- > gională și internațională.DEFICITUL COMERCIAL AL SPANIEI a atins un nivel deosebit de îngrijorător, printr-o creș- I tere anuală de 42 la sută pină la valoarea de 24 miliarde de dolari, i Doar in luna noiembrie, el s-a majorat cu 2,4 miliarde dolari. A- ceastă situație se datorează faptului că doar 61 la sută din impor- Iturtle spaniole au putut fi acope- 1 rite cu veniturile realizate din exporturi.COMBATEREA TRAFICULUI DE DROGURI. Ministrul colum- Ibian al apărării, Oscar Botero Restrepo, a exprimat convingerea că guvernul țării va ieși învingă- .tor in lupta pe care o duce de mai multe luni împotriva traficanților *de droguri. în prezent, a arătat el, armata și poliția columbiană intensifică operațiunile de depistare |și capturare a altor grupuri de tra- ficanți și căpetenii ale organizații- ilor angrenate in mari afaceri cu droguri. Totodată, autoritățile in- ■treprind măsuri complexe pentru pregătirea întîlnirii interamericane la nivel înalt în problema luptei |împotriva producătorilor și traficanților de narcotice.ACCIDENT. Cinci persoane șî-au pierdut viața in urma prăbușirii unui elicopter pe aerodromul din Biggin Hill, comitatul britanic Kent. Accidentul a avut Ioc in 1 condiții de furtună. Pe de altă parte, furtuna din ultimele zile a provocat moartea altor șapte persoane | în întreaga țară.

—4

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s Cod 71 34L București Piața Scîntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi și Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA* 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grlvlței nr. 64—66. Tiparul ; Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360

reuniune.de

