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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la posturile de radio și televiziune
Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 

Socialiste România,
Mă adresez, in această seară, în

tregului popor al patriei noastre so
cialiste, in legătură cu evenimentele 
grave care au avut ioc, in ultimele 
zile, la Timișoara.

In zilele de 16 și 17 decembrie, sub 
pretextul împiedicării aplicării unei 
sentințe judecătorești legale, citeva 
grupuri de elemente huliganice au 
organizat o serie de manifestări și in
cidente, trecind la atacarea unor in
stituții de stat, distrugind și jefuind 
o serie de clădiri, de magazine, de 
clădiri publice, iar in ziua de 17 de
cembrie și-au intensificat activitatea 
împotriva instituțiilor de stat și de 
partid, inclusiv a unor unități mili
tare.

Din desfășurarea evenimentelor și 
din declarațiile unor participanți la 
aceste evenimente, aceste grupuri 
aveau scopul de a provoca dezordine 
și distrugerea instituțiilor și bunurilor 
generale ale orașului și de a da sem
nalul unor asemenea acțiuni și in 
alte centre.

Populația din Timișoara cunoaște și 
a văzut toate aceste distrugeri de tip 
fascist care au avut loc.

Cu toate insistențele depuse, timp 
de două zile, de organele politice, de 
partid, de consiliul popular, de con
ducerile intreprinderilor și de orga
nele de ordine, aceste grupuri au 
continuat și și-au intensificat activi
tatea de distrugere, de atacare a in
stituțiilor și magazinelor, inclusiv a 
unor unități militare.

In aceste împrejurări grave, In sea
ra zilei de 17 decembrie, fiind ata
cate, unitățile militare au răspuns 
prin focuri de avertisment împotriva 
celor care au continuat să acțio
neze impotriva unităților militare șl 
instituțiilor de stat și politice.

Deoarece acțiunile grupurilor an
tinaționale, teroriste au continuat, 
unitățile militare - conform Constitu
ției și in conformitate cu legile țării - 
au fost obligate să se apere, să ape
re ordinea și bunurile intregului oraș, 
de fapt să apere ordinea in întreaga 
țară.

Organele de ordine, procuratura 
au efectuat și continuă să efectueze 
cercetările corespunzătoare pentru a 
stabili cauzele și vinovății acestor 
acte cu caracter net fascist, provoca
tor, de distrugere.

Din datele de care se dispune 
pină in prezent, se poate declara cu 
deplină certitudine că aceste acțiuni 
cu caracter terorist au fost organi
zate și declanșate in strinsă legă
tură cu cercurile reacționare, impe
rialiste, iredentiste, șoviniste și cu 
serviciile de spionaj din diferite țări 
străine.

Scopul acestor acțiuni antinațio
nale a fost acela de a provo
ca dezordine in vederea de
stabilizării situației politice, economi
ce, de a crea condițiile dezmembră
rii teritoriale a României, distrugerii 
independenței și suveranității patriei 
noastre socialiste.

Nu intimplător posturile de radio 
de la Budapesta și din alte țări au 
declanșat, incă in cursul acestor ac
țiuni antinaționale, teroriste, o cam
panie deșănțată, de ponegrire, de 
minciuni impotriva țării noastre.

Scopul - repet, după datele pe 
care le avem pină acum și din po
ziția luată de cercurile revizioniste, 
revanșarde, de cercurile imperialiste 
din diferite țări - este acela de a 
distruge independența, integritatea, 
de a opri cursul dezvoltării socialiste 
a României, de a întoarce România 
înapoi sub dominația străină, de a 
lichida dezvoltarea socialistă a pa
triei noastre.

In fața acestei situații deosebit de 
grave, este necesar să acționăm în 
deplină unitate, cu toate forțele, 
pentru apărarea independenței, inte
grității și suveranității României, de 
a asigura dezvoltarea construcției 
socialiste in patria noastră.

Mă adresez cetățenilor din Timi
șoara cu chemarea de a da dovadă 
de înaltă răspundere și de a face 
totul pentru liniștea și ordinea ora
șului lor, de a contribui la liniș
tea și ordinea in întreaga țară.

Doresc să declar cu toată răs
punderea că unitățile armatei noas
tre, care au misiunea apărării inde
pendenței și suveranității patriei, a 
cuceririlor revoluționare, au dat do
vadă de multă, foarte multă răb
dare.

Nu au răspuns, chiar atunci cind 
soldații și ofițerii au fost loviți, ci 
numai atunci cind situația a ajuns 
de așa natură incit au fost atacați 
de bandele teroriste și au fost puse 
in pericol instituțiile fundamentale, 
ordinea din județ.

Armata și-a îndeplinit pe deplin 
datoria față de patrie, față de po
por și cuceririle socialismului I

Dacă armata și unitățile de or
dine nu și-ar fi îndeplinit datoria și 
răspunderea față de patrie, față de 
popor, ar fl însemnat să nu răspun
dă jurămintului, să nu îndeplinească 
prevederile Constituției țârii de a

acționa cu fermitate In apărarea cu
ceririlor socialiste, a cuceririlor in
tregului popor, a independenței, In
tegrității și suveranității României.

De altfel, așa trebuie să acționeze 
orice cetățean al patriei noastre in 
apărarea socialismului și indepen
denței țării I

Vreau să declar deschis că nu aș 
răspunde încrederii acordate de po
por dacă nu aș face totul pentru a 
apăra integritatea, independența, 
suveranitatea României, dreptul de
plin al poporului nostru de a-și ho
tă ri dezvoltarea in mod indepen
dent, fără nici un amestec din 
afară.

Campania declanșată de diferite 
cercuri și guverne impotriva Româ
niei demonstrează cu putere că a- 
ceste acțiuni au fost din timp și bine 
pregătite.

Se pune pe drept cuvînt între
barea : de ce acele cercuri imperia
liste și guverne, care fac tot felul de 
declarații impotriva României, nu 
au spus niciodată nimic in legătură 
cu evenimentele foarte grave din 
diferite țâri, din ultimul timp î

Reiese cu toată claritatea că aceas
tă campanie impotriva României face 
parte dintr-un plan mai general îm
potriva independenței și suverani
tății popoarelor - a acelor popoare 
care nu vor dominația străinâ și sint 
gata să-și apere cu orice preț, in
clusiv cu arma in mină, indepen
dența, dreptul la o viață liberă.

Cu toții ne reamintim de poziția 
fermă a intregului nostru popor in 
1968, impotriva invaziei Cehoslova
ciei și pentru apărarea independen
ței României. Acum se poate afir
ma că este o situație asemănătoare, 
sau chiar mai gravă. De aceea, se 
impune să acționăm cu întreaga 
răspundere pentru a respinge orice 
atacuri impotriva României, a con
strucției socialiste din patria noas
tră I

Regretăm foarte mult că s-a ajuns 
la o asemenea situație, dar aceasta 
nu se datorește organelor de ordine 
și unităților militare, care timp de 
două zile au dat dovadă de maximă 
răbdare și îngăduință față de acțiu
nile elementelor teroriste, fasciste din 
Timișoara, ci acelora care s-au pus 
in slujba agenturilor străine și care 
au acționat in mod premeditat și bina 
pregătit pentru declanșarea acestor 
grave incidente de la Timișoara I

Mă adresez tuturor organelor si 
organizațiilor de partid, comuniștilor, 
organizațiilor U.T.C., sindicatelor și tu
turor sindicaliștilor, Organizației De
mocrației și Unității Socialiste, tuturor 
organelor și organizațiilor obștești 
pentru a acționa, in deplină unitate, 
în aceste împrejurări grele, pentru o 
asigura respingerea oricăror acțiuni 
impotriva patriei noastre socialiste, 
pentru a asigura dezvoltarea muncii 
pașnice, de realizare a hotărîrilor 
Congresului al XlV-lea al partidului I

Mă adresez tuturor cetățenilor pa
triei noastre - fără deosebire de na

ționalitate - cu chemarea de a da 
dovadă de o înțelegere deplină a si
tuației grave care s-a creat prin ac
țiunile teroriste de la Timișoara și de 
a acționa, in deplină unitate și soli
daritate, pentru apărarea socialismu
lui, de a face totul pentru a nu se 
mai permite să se repete asemenea 
stări de lucruri I

Societatea noastră asigură condiții 
de participare deplină a tuturor cetă
țenilor țării, a tuturor categoriilor so- 
ciole la intreaga viață politică, la 
conducerea întregii societăți. Sint 
create cele mai largi posibilități ca, 
in cadrul democrației noastre munci- 
torești-revoluționare, să dezbatem si 
să soluționăm, in deplină unitate, 
toate problemele privind viața, munca, 
bunăstarea intiegii națiuni, dar și in
dependența, suveranitatea și integri
tatea patriei.

Este necesar să respingem cu hotă- 
rire orice acțiuni îndreptate impotri
va patriei, a poporului nostru - con
structor pașnic al socialismului a 
independenței, a construcției noii orin- 
duiri socialiste in România I

Să acționăm cu intreaga râspun- 
.dere față de prezentul și viitorul so
cialist al patriei noastre, pentru a a- 
sigura munca și liniștea intregului 
nostru popor I

Este de datoria tuturor cetățenilor 
Republicii Socialiste România să ac
ționeze cu toate forțele impotriva tu
turor celor care, in slujba diferitelor 
interese străine, a serviciilor de spio
naj, a ceicurilor imperialiste reacțio
nare, iți vind țara pentru un pumn 
de dolari sau de alte valute.

Trebuie să dăm o ripostă hotârită 
impotriva celor caie vor să dezmem
breze România, să lichideze integri
tatea și independența patriei noas
tre I

Este necesar să sprijinim - in ori
ce împrejurări - armata noastră, 
apărătoare de nădejde a indepen
denței, suveranității și integrității 
țării, a construcției socialiste, a vieții 
pașnice a întregii noastre națiuni I

Să acționăm in așa fel pentru a 
nu fi necesară intervenția armatei. 
Dar, in același timp, să nu se od- 
mită, in nici o împrejurare, ca ar
mato să fie atacată, să nu admitem 
ca ea să fie oprită să acționeze im
potriva celor ce creează dezordine, 
a celor ce împiedică activitatea și 
munca pașnică a poporului I

Adevărata libertate, adevăratul u- 
manism înseamnă a asigura dezvol
tarea socialistă a patriei, bunăstarea 
întregii națiuni, a asigura indepen
dența, integritatea țării și a-i demas
ca pe toți aceia care acționează - 
indiferent sub ce forme - împotriva 
intereselor patriei, a independenței, 
a socialismului in România.

Ințelegind bine gravitatea eveni
mentelor petrecute la Timișoara, a- 
ceste ocțiuni dirijate și orgonizate 
impotriva patriei noastre, doresc să 
asigur intregul nostru popor, in
treaga noastră națiune că atit 
organele de stat, cit și or
ganele de partid vor face totul 

și vor acționa cu intreaga răs
pundere pentru a soluționa proble
mele in deplină colaborare cu toți 
oamenii muncii, cu toți cetățenii pa
triei noastre, pentru a face totul ca 
programele mărețe de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate să fie realizate in cele mai 
bune condiții.

Doresc să declar, In această 
seară, in fața întregii noastre na
țiuni că, in ce mă privește, ca fiu 
devotat al poporului, in munca și 
răspunderile încredințate de partid 
și popor, voi acționa in orice îm
prejurări in interesul poporului, pen
tru bunăstarea și fericirea sa, in in
teresul construcției socialiste, al in
dependenței și suveranității țării I 
Nu am și nu voi avea niciodată ni
mic mai presus decit poporul, pa
tria, integritatea României și socia
lismul I

Cel mai bun răspuns pe care 11 
putem da cercurilor reacționare, a- 
celora care doresc să distrugă inde
pendența și să oprească construcția 
socialistă in România este unitatea 
noastră, a tuturor, a întregii na
țiuni, îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a programelor de dezvoltare 
social-economicâ, de înaintare fer
mă a patriei noastre, liberă șl in
dependentă, pe calea socialismului, 
acționind cu toată hotărirea pentru 
pace și colaborare, pe principiile 
deplinei egalități in drepturi cu toa
te națiunile lumii I

Mă adresez tuturor cetățenilor 
patriei noastre cu chemareo de o 
da dovadă de inalt spirit patriotic 
și revoluționar, de a înțelege că cele 
intimplate la Timișoara constituie 
acțiuni organizate din timp de 
cercurile reacționare, de agenturile 
de spionaj străine, care au ini
țiat toate acestea impotriva patriei 
noastre.

Să acționăm cu toată răspunderea 
in așa fel ca nicăieri in țara noas
tră să nu se mai poată organiza și 
să nu se mai producă asemenea 
situații.

Este necesar, dragi tovarăși și 
prieteni, cetățeni ai Republicii Socia
liste România, să dăm dovadă de 
marea răspundere și înțelepciune a 
poporului nostru, care in cele mai 
grele timpuri a dat mari jertfe. Mulți 
din cei mai înaintați fii ai națiunii 
noastre și-au dat viața pentru inde
pendența, pentru bunăstarea, pentru 
integritatea țârii și construcția socia
lismului in România. Nu trebuie să 
existe nimic core să împiedice acțiu
nea noastră hotârită pentru a servi 
poporul, socialismul, viitorul luminos 
al patriei noastre, al națiunii noas
tre I

Vă adresez, drogi tovarăși și prie
teni, dragi compatrioți, chemarea de 
o intări colaborarea și unitatea, de 
a face totul pentru libertate], 
pentru construcția socialismului, pen
tru bunăstarea poporului, pentru 
integritatea și independența Româ
niei I

încheierea wilei oficiale de prietenie a
tovarășului Nicolae Ceausescu, președintele 

României, in Republica Islamică Iran

Semnarea „Programului pe termen lung pentru dezvoltarea 
cooperării economice, comerciale și tehnice intre

Republica Socialistă România și Republica Islamică Iran"După încheierea convorbirilor oficiale, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Islamice Iran, All Akbar Hashemi Rafsanjani, au semnat, miercuri ..Programul pe termen lung pentru dezvoltarea cooperării econo
ALTE MOMENTE ALE VIZITEI
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A REVENIT ÎN CAPITALĂ

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a revenit, miercuri, în Capitală, din vizita oficială de prietenie efectuată in Republica Islamică Iran, la invitația președintelui Republicii Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi Rafsanjani.La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
DECRET PREZIDENȚIAL 

cu privire la instituirea stării de necesitate 
pe teritoriul județului Timiș

Avind în vedere încălcarea gravă o ordinii publice in județul Timiș, prin acte teroriste, de vandalism și de 
distrugere a unor bunuri obștești,

in temeiul articolului 75 punctul 14 din Constituția Republicii Socialiste România,
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. - Se instituie starea de necesitate pe întreg teritoriul județului Timiș.
Toate unitățile armatei, Ministerului de Interne și formațiunilor gărzilor patriotice sînt puse în stare de 

alarmă.
Art. 2. - Pe timpul stării de necesitate se interzic orice întruniri publice, precum și circulația în grupuri mai 

mari de cinci persoane.
Se interzice circulația pe timpul nopții începînd cu ora 23, cu excepția persoanelor care lucrează în schim

buri de noapte.
Art. 3. - Toate unitățile socialiste din Județul Timiș sînt obligate să ia măsuri Imediate pentru desfășurarea 

normală a proceselor de producție, pentru paza bunurilor obștești, pentru respectarea strictă a ordinii, discipli
nei și programului de lucru.

Art. 4. - Consiliile populare municipale, orășenești și comunale din județul Timiș sint obligate să asigure 
respectarea strictă a ordinii publice, paza bunurilor proprietate socialistă, de stat și cooperatistă, aprovizionarea 
în bune condiții a populației, desfășurarea normală a transporturilor, organizarea și desfășurarea în bune con
diții a întregii activități economice și sociale.

Art. 5. - întreaga populație a județului Timiș este obligată să respecte cu strictete legile țării, ordinea șl 
liniștea publică, să apere bunurile obștești, să participe activ la înfăptuirea normală a activității economico-so- 
ciale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

mice, comerciale și tehnice intre Republica Socialistă România și Republica Islamică Iran, pină în anul 2000“.Au fost prezenți membrii, celor două delegații participante Ia convorbiri.DUpă semnarea documentelor, președintele Nicolae Ceaușescu și pre

tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat de tovarășa Elena Ceaușescu, de membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, de conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești. 

ședintele Aii Akbar Hashemi Rafsanjani și-au strîns mîinile cu deosebită cordialitate. felicitîndu-se reciproc pentru rezultatele la care s-a ajuns cu prilejul'întîlnirii la nivel inalt de Ia Teheran.La sfîrșitul ceremoniei, cel doi președinți au rostit scurte cuvintări.

Au fost de față Abdolmajid Mo- zafari, Însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al Republicii Islamice Iran Ia București, și membri ai ambasadei.Pionieri români și copii ai membrilor ambasadei iraniene au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.



PAGINA 2 SClNTEIA — joi 21 decembrie 1989

ÎNALTA răspundere pentru liniștea si ordinea tarii, deplina unitate a întregului popor
IN JURUL PARTIDULUI. ATITUDINE HOTARITA PENTRU APARAREA SUVERANITĂȚII $1INOEPENUENTEI 
NAȚIONALE PENTRU DESFĂȘURAREA NEARATUTA A CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE IN PATRIA NOASTRĂ

In adunări ale unor mari colective muncitorești s-a dat o expresie elocventă unității de neclintit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărîrii de a duce mai departe construcția victorioasă a socialismului in patria noastră.Cuvîntarea rostită in seara zilei de 20 decembrie de secretarul general al partidului,» președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la posturile noastre de radio și televiziune a fost urmărită cu vie emoție, cu profund interes și deplină aprobare de oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării, de cetățeni de toate vîrstele, de întreaga noastră națiune.Pretutindeni in țară, pe mari platforme industriale, în fabrici și uzine, după transmisia la radio și televiziune a cuvîntării secretarului general al partidului, numeroși oameni ai muncii au ținut să dea glas, în cadrul unor adunări desfășurate în ateliere și secții de producție, deplinei adeziuni față de poziția și ideile exprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de fermitatea cu care este respinsă orice încercare de a se atenta la valorile socialismului în România, la independența și suveranitatea țării, o dată cu angajamentul de a munci fără preget, cu înalt spirit patriotic și revoluționar, pentru a asigura înaintarea neabătută a României pe calea luminoasă a comunismului.Participanții la adunări au arătat că toți cei ce muncesc zi de zi, cu pasiune și dăruire revoluționară, cu dragoste de patrie, pentru progresul ei necontenit au luat cunoștință cu adincă indignare de desfășurarea condamnabilelor acțiuni cu caracter terorist, net fascist, provocator de la Timișoara, care aveau scopul fățiș de a provoca dezordini, în vederea destabilizării situației politice și economice din țară, dezmembrării teritoriului național, opririi cursului dezvoltării socialiste a României. Și în aceste momente de gravitate deosebită, comuniștii, țara întreagă, în strînsă unitate în jurul partidului, al secretaiului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, condamnă cu vehemență orice încercare de a se atenta la cuceririle revoluționare dobîndite de poporul

nostru, la integritatea, independența șl suveranitatea României socialiste.încărcată de cea mai înaltă răspundere față de prezentul șl viitorul patriei și poporului, chemarea fierbinte adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la acțiune hotărîtă, în deplină unitate, pentru apărarea marilor realizări obținute în anii socialismului, pentru înfăptuirea fermă a programelor adoptate de Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român a fost primită - așa cum au arătat vorbitorii — cu maximă responsabilitate în toate orașele și satele patriei, în fiecare familie, la fiecare loc de muncă.Milioanele de cetățeni ai României înțeleg că - așa cum a subliniat conducătorul partidului și statului — cel mai bun'răs- puns ce poate fi dat acestor încercări ale cercurilor imperialiste de a opri procesul de edificare a socialismului în România, de a ne dezmembra țara este munca unită, plină de abnegație și devotament a tuturor fiilor acestui pămînt, fără deosebire de naționalitate, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a patriei.In moțiuni adoptate de adunări, oamenii muncii din întreprinderile respective se adresează în aceste momente muncitorilor, tuturor oamenilor muncii din municipiul Timișoara să facă totul, strîngîndu-și rîndurile în jurul partidului nostru comunist, pentru lichidarea grabnică a urmărilor evenimentelor din acest oraș, să dovedească, prin întreaga lor activitate, patriotismul și devotamentul față de cauza socialismului, față de cuceririle revoluționare ale poporului român.Este subliniată, în același timp, hotărîrea neabătută a muncitorilor și specialiștilor de a face totul pentru întărirea unității întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru apărarea cuceririlor socialismului, a avuției naționale, pentru realizarea exemplară a sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal, pentru materializarea grandioaselor obiective stabilite de Congresul al XlV-lea al partidului.
Strîns uniți în jurul partidului, 

al secretarului său general 
Cuvîntul detașamentului muncitoresc de la întreprinderea 

,,23 August" din Capitalăîn cuvîntul său, Petre Rădu- canu, președintele consiliului oamenilor muncii din întreprindere, a spus :Am ascultat In această seară la posturile de radio și televiziune cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat întregii noastre națiuni, comuniștilor, întregului partid în legătură cu evenimentele grave petrecute la Timișoara, care au fost organizate sub influența cercurilor revanșarde, șoviniste, reacționare și imperialiste străine, care doresc să destabilizeze țara, să ne abată de la construcția socialismului.Oamenii muncii din întreprinderea noastră, luînd act de a- ceastă încercare grosolană de a- mestec in treburile interne ale României, de incitare la vrajbă și destabilizare, înfierează cu tărie aceste manifestări și «pe inițiatorii lor, considerînd că este de datoria noastră să luăm atitudine hotărîtă împotriva oricăror manifestări care aduc atingere independenței, suveranității și integrității României, care pun în discuție socialismul și cuceririle noastre revoluționare.Angajarea în slujba cercurilor Imperialiste, a oficinelor , străine a unor elemente huliganice plătite să destabilizeze situația pașnică intr-un oraș al tării demonstrează că forțele străine nu se dau în lături de la nici o acțiune, fie ea cit de mîrșavă, și că o inițiază cu scopul și numai cu scopul de a întoarce poporul român de pe drumul construcției socialismului și comunismului în patria noastră.Condamnăm cu fermitate declarațiile cercurilor de la Budapesta, care ne reamintesc vremurile tulburi premergătoare dictatului de Ia Viena, și amintim tuturor celor ce atentează la libertatea și suveranitatea țării că în România se vor izbi de puterea poporului, de hotărîrea muncitorilor, a țăranilor, a intelectualilor de a păstra neștir-» bită unitatea și integritatea te
Aprobare deplină poziției realiste, profund 

patriotice a conducerii partidului 
Cuvîntul constructorilor de nave din GalațiIn seara de 20 decembrie a.c., comuniștii, toți oamenii muncii de la Șantierul Naval Galați au luat cunoștință de cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită la posturile de radio și televiziune, în legătură cu evenimentele grave petrecute »e- cent la Timișoara. Intr-o adunare desfășurată la sfîrșitul schimbului al II-lea, construc

ritorială, libertatea și opțiunea istorică de a construi socialismul în patria noastră.Ne adresăm oamenilor muncii din Timișoara să acționeze in deplină unitate, sub conducerea organelor și organizațiilor da partid, pentru a asigura re- instaurarea ordinii și disciplinei în oraș șl în toate Întreprinderile, pentru normalizarea rapidă a situației, pentru demascarea și neutralizarea elementelor dușmănoase, ostile socialismului, intereselor clasei muncitoare, ale poporului român.Să facem totul, tovarăși, pentru ca, in strînsă unitate în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să ducem neabătut înainte steagul partidului, al clasei muncitoare, al întregului popor, r spre culmile celei mai drepte șf umane orîn- duiri — socialismul și comunismul.înfierînd cu tărie aceste manifestări și pe inițiatorii lor, frezorul Aurică Ștefan, de la fabrica de motoare, a spus :Sintem pătrunși cu toții de profunde sentimente de indignare față de atitudinea ostilă a celor care încearcă să se amestece, fără nici un drept, în treburile noastre. Știm că unele cercuri revizioniste din Vest și din Est încearcă să amenințe suveranitatea și integritatea poporului nostru, dar le spunem răspicat, și să înțeleagă bine, că noi, poporul român, sîntem singurii care decidem asupra prezentului șl viitorului nostru. Le mai spunem celor ce se amestecă în treburile noastre interne, care încearcă să provoace dezordine, să ne abată de la drumul nostru, că noi avem un partid comunist pe care-1 urmăm cu credință, avem un conducător înțelept, clarvăzător, care conduce neabătut România pe drumul socialismului, al făuririi visului de aur al omenirii — comunismul.Președintele comitetului sindicatului oamenilor muncii, Ion 

torii navali și-au exprimat cu fermitate poziția de dezaprobare a acțiunilor huliganice, iredentiste, cu caracter antinațional de la Timișoara ; ei au dat, totodată, glas adeziunii totală la aprecierile date acestor grave evenimente de către secretarul general al partidului.„înfierăm cu toată hotărîrea manifestările grupurilor huliga

Iancu, a spus : Am ascultat cu emoție firească și cu deosebită atenție cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la posturile de radio și televiziune și exprim cu acest prilej, in numele tuturor oamenilor muncii din marea întreprindere „23 August", adeziunea totală la poziția justă a partidului și statului nostru față de atitudinea dușmănoasă a unor cercuri reacționare, care s-au dedat la acte cu caracter net fascist in zilele de 16 și 17 decembrie în orașul Timișoara. Ne angajăm cu toată fermitatea să apărăm' cuceririle revoluționare ale întregului nostru popor, integritatea și suveranitatea României socialiste, exprimîndu-ne in același timp convingerea că poporul român, strîns unit în. jurul partidului, al secretarului său general, va face totul pentru înfăptuirea neabătută a hotărî- rilor Congresului al XlV-lea al P.C.R.Eu și tovarășii mei de muncă din secția reparații capitale, a subliniat in cuvîntul său maistrul Alexandru Anton, ne manifestăm profundul dezacord și înfierăm atitudinea dușmănoasă a cercurilor străine care încearcă pe diferite căi și mijloace să submineze realizările poporului român. Nouă, tuturor, ne este clar că asemenea manifestări organizate sub influența cercurilor revanșarde au ca scop să abată poporul român de la drumul pe care-1 parcurge pe calea socialismului și comunismului, de a opri cursul dezvoltării României.Inginera Cristina Gociu a spus :Noi. cei ce muncim în secția turnătorie de fontă, ne exprimăm adeziunea totală față de poziția partidului și statului nostru împotriva acestor atitudini dușmănoase și ne angajăm să îndeplinim obiectivele adoptate de Congresul al XlV-lea al partidului, să transpunem în viață programul de făurire a societății socialiste multilateral 

nice de la Timișoara, care au provocat gravă dezordine și perturbări în oraș. Ne manifestăm dezaprobarea fermă față de aceste acțiuni cu caracter șovinist, în organizarea cărora au fost implicate elemente declasate, aservite agenturilor de spionaj străine, spunea în cuvîntul său lăcătușul Viorel Dănilă. Dorim 

dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Uteciștii, toți oamenii muncii din întreprinderea „23 August" București, alături de întregul tineret al patriei, alături de întregul nostru popor, a spus Laurențiu Mihai, secretarul comitetului U.T.C., sînt profund indignați si condamnă cu fermitate și hotărire manifestările antisociale, antiromânești, destabilizatoare, revizioniste si revanșarde provocate de elemente reacționare.In numele celor 7 000 de uteciști din întreprinderea noastră, adresăm cu acest prilej apelul către toți tinerii, membri ai Uniunii Tineretului Comunist din Timișoara, îndemnul de a acționa cu tot elanul și spiritul lor revoluționar împotriva acțiunilor teroriste, fasciste, care încearcă pe orice cale tulburarea ordinii și liniștii publice.Luînd cuvîntul, directorul general al întreprinderii. Ion Petre, a spus :In numele puternicului colectiv de muncitori de la întreprinderea „23 August", îmi exprim dezaprobarea deplină față de atitudinea dușmănoasă a cercurilor reacționare, teroriste, antinaționale și le spunem răspicat că vom apăra cu toată ființa noastră întreprinderea, cuceririle revoluționare ale întregului popor român, socialismul și pacea.Cu deplină responsabilitate muncitorească, revoluționară, ne angajăm să înfăptuim neabătut politica partidului șl statului nostru, sub conducerea înțeleaptă și clarvăzătoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfăptuind exemplar sarcinile ce ne revin pe 1989 și pe întregul cincinal, transpunînd în viață hotărîrile Congresului al XlV-lea, ce asigură mersul neabătut înainte al României pe calea construirii socialismului și comunismului. Acesta este răspunsul nostru față de campania deșănțată pe care au intreprins-o împotriva noastră cercurile reacționare de peste hotare.

să-l asigurăm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, și în aceste momente deosebite, că ne vom organiza mai bine munca, dovedind astfel că voința noastră de neclintit este aceea de a înainta neabătut pe calea edificării orînduirii socialiste — singura care a asigurat ridicarea patriei noastre pe cele mai înal

te culmi de progres și civilizație".In numele tovarășilor săi de muncă, maistrul Vasile Huhulea a demascat campania deșănțată, mincinoasă, organizată din străinătate, cu scopul de a discredita cuceririle poporului român, precum și încercările de a întoarce țara înapoi, pe calea depășită de istorie a capitalismului, subliniind că toate aceste încercări sînt sortite eșecului.Alți participant! la adunare, între care Anton Stroie și Eca- terina Radu, secretari adjuncți ai comitetului de partid pe întreprindere, au apreciat ca justă, legitimă poziția pe care s-au situat organele de ordine și unitățile armatei față de atacurile
„Vom apăra eu orice preț cuceririle 
revoluționare ale poporului nostru"

Cuvîntul energeticienilor din CraiovaEnergeticienii de la Termocentrala Ișalnița și Centrala Electrică de -Termoficare Craiova II — unități energetice de primă mărime ale țării — au participat aseară la o adunare desfășurată imediat după audierea cuvîntării secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostită la posturile de radio și televiziune. Au luat cuvîntul Valeriu Stănculescu, secretarul comitetului de partid de la Termocentrala Ișalnița, Inginer Constantin Ghenea, șeful secției termoficare. Marin Popescu, secretarul organizației de partid de la Centrala Electrică de Termoficare Craiova II și inginer Vasile Mănescu, directorul tehnic al întreprinderii Electro- centrale Craiova, care au condamnat cu hotărire încercările de amestec grosolan în treburile interne ale poporului nostru, de destabilizare a situației din România.„înfierăm cu toată puterea acțiunile teroriste de la Timi
Ripostă fermă acțiunilor antisocialiste, 

antiromânești
Cuvîntul constructorilor de mașini din Oradeaîntreprinderea „înfrățirea" Oradea. Secția de prelucrări mecanice. Miercuri, la Încheierea schimbului al doilea, aici s-au adunat la un miting peste 1000 de muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri, pentru a-și exprima unanima adeziune față de poziția fermă subliniată in cuvîntarea rostită în cursul serii la posturile de radio și televiziune de către secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Condamnînd cu tărie încercările cercurilor reacționare, dușmănoase, provocatoare, de a atenta la Independența șl suveranitatea patriei, oamenii muncii orădeni își afirmă hotărîrea de neclintit de a acționa neabătut pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului român, pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare eco- nomico-socială a țării — a spus în cuvîntul său tovarășul Gheorghe Groza, prim-secretar al Comitetului Municipal Oradea al P.C.R. La rîndul său. maistrul Dumitru Danciu a spus : „îmi exprim deplinul acord cu poziția profund patriotică subliniată în cuvîntarea tovarășului

„Nimic nu ne va abate 
liber și independent al

de la drumul 
socialismului"

Cuvîntul constructorilor de utilaj petrolier din PloieștiRampa de expediție a întreprinderii „1 Mai" din Ploiești. Inginerul Vasile Militaru, împreună cu economistul Vasile Nistor, întocmesc actele de expediție a unor noi produse. „Sînt primele produse destinate exportului din contractele pentru anul viitor — ne spunea tovarășul Vasile Militaru. Sînt subansamble din cadrul Instalației de Foraj F—320—3 DHU, precum și echipamente din cadrul instalațiilor de prevenire a erupțiilor". 

banditești ale huliganilor din oraș, socotind că armata a dat dovadă de multă răbdare și nu a răspuns decît atunci cînd situația risca să fie foarte serios afectată. Ei au dat glas voinței navaliștilor gălățeni de a-și uni și mobiliza eforturile pentru realizarea sarcinilor ce le revin, intr-un climat de liniște și calm, de prevenire cu hotărîre a oricăror acte de încălcare a legii, ordinii și disciplinei. In încheierea adunării s-a adoptat o moțiune, în care se precizează :„Noi, comuniștii, oamenii muncii de la Șantierul Naval Galați, unitate cu vechi tradiții revoluționare, înfierăm cu toată fermitatea acțiunea ostilă manifestată de unele grupuri de la Timișoara, îndreptată împotri

șoara, încercările forțelor revanșarde și reacționare străine de a lovi in unitatea poporului român, de a ne abate de pe calea construirii socialismului cu poporul și pentru popor — arăta in cuvîntul său Valeriu Stănculescu. In numele energeticienilor doljeni, declar cu toată tăria, vom transforma, dacă va fi cazul, unitatea noastră, nu numai intr-o cetate a muncii, cum este în prezent, ci și într-o cetate de apărare".„Nu vom precupeți nici un e- fort dacă situația o va cere, dind suprema jertfă — așa cum au făcut-o bunii șl străbunii noștri — pentru apărarea gliei strămoșești, a mărețelor înfăptuiri din țara noastră, obținute de noi, prin munca noastră, prin strădaniile minții și brațelor noastre ; nimic din ceea ce am înălțat și am înfăptuit în scumpa noastră patrie nu am primit plocon de la nimeni — și nu vom îngădui, de aceea, nimănui să atenteze la ele", a

Nicolae Ceaușescu și condamn cu toată tăria acțiunile teroriste, huliganice, naționa- list-iredentiste petrecute la Timișoara. Faptul că ele âu fost pregătite din timp de către elemente revanșarde, antiromânești, din afara tării, cu scopuri ascunse de dezmembrare teritorială a României, de oprire a dezvoltării socialiste a patriei noastre determină riposta noastră fermă, hotărîtă. Unor asemenea manifestări le vom răspunde cu unitatea noastră deplină în jurul partidului, al secretarului său general, ca și pînă acum, cu hotărîrea de a ne realiza exemplar sarcinile ce ne revin". In cuvîntul său, strungarul Gheorghe Malița a afirmat : „In fața unor manifestări ostile țării noastre și poporului român, socialismului, nu vom admite nici un fel de anarhie, nici o acțiune care contravine legilor, liniștii poporului nostru. In numele tovarășilor mei de muncă, al întregului colectiv de la întreprinderea „înfrățirea" Oradea, cerem organelor de justiție, tuturor organelor de

Asemenea Instalații de mare complexitate se fabrică și la secția sape-foraj, unde imediat după cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu ținută ieri la posturile de radio și televiziune a avut loc o adunare la care au participat oameni ai muncii din mai multe secții ale întreprinderii.Intre vorbitori s-a numărat șl tovarășul . Mihai Bădiceanu, membru al biroului comitetului sindicatului pe întreprindere, care a spus : Sîntem puternic mobilizați pentru a realiza în 

va ordinii noastre socialiste. Ne pronunțăm cu hotărîre împotriva tuturor celor care încearcă să se amestece in treburile interne ale țării, să jmpie- dice drumul nostru de prestigioase împliniri ; considerăm că este datoria noastră sacră de a adopta o atitudine Intransigentă față de orice manifestare îndreptată spre subminarea socialismului în România, față de orice iridivid sau grupare ostilă care ar încerca să pună în pericol trăinicia orînduirii noastre, să saboteze munca noastră avîntată, eroică, să ne denigreze marile izbinzi obținute sub conducerea înțeleaptă a partidului. Poporul român nu a intervenit niciodată in treburile interne ale altor state și, prin 

spus Inginerul Constantin Ghenea.In cadrul acestei adunări, a- firmindu-se cu putere adeziunea totală, cu sufletul și fapta, la chemarea secretarului general al partidului, președintele Republicii, conducătorul suprem al forțelor noastre armate, s-a subliniat hotărîrea tuturor oamenilor muncii din unitatea respectivă de a veghea fără contenire, clipă de clipă, ceas de ceas la bunul mers al Întregii activități productive, de a fl gata în orice clipă să apere unitatea, locul lor de muncă, bunurile lor, în calitate de proprietari, producători și beneficiari ai mijloacelor de producție.în finalul adunării, participanții, în numele tuturor energeticienilor doljeni, au adoptat textul unei moțiuni adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se arată : „Folosim a- cest cadru peritru a sublinia încă o dată atașamentul nostru deplin la întreaga politică in

stat, să pedepsească cu toată asprimea, exemplar, pe toți cei care se fac vinovat! de acțiunile teroriste, antinaționale, iredentiste, pe toți cei puși în slujba agenturilor străine si implicați în manifestări și Incidente de huliganism, de distrugere a bunurilor și valorilor create de popor". Luînd cuvin- tul, frezorul Nicolae Zuzs a arătat.: „Ca om al muncii care lucrez într-o întreprindere pe care am durat-o din temelii cu brațele noastre în anii socialismului, resping cu toată indignarea și condamn cu toată fermitatea acțiunile provocatoare, dușmănoase, ale cercurilor reacționare. Pentru orice om de bună credință, care e pătruns de respect față de adevărul istoric. înfăptuirile noastre de azi reprezintă o mărturie vie a superiorității socialismului, a hărniciei unui popor liber și stăpin pe destinele sale. Vom face totul pentru ca întregul nostru colectiv, in strînsă unitate, să asigure buna desfășurare a întregii activități economice". Asemenea gînduri au fost exprimate și de către lăcătușul Sever Coraș.

mod exemplar sarcinile ce ne revin în acest an și în întregul cincinal. Acționăm cu toată hotărirea pentru a îndeplini în cele mai bune condiții contractele economice incheiate cu partenerii interni și externi. Am ascultat cu emoție cuvîntarea secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la posturile de radio și televiziune și doresc să-mi exprim totala adeziune la aprecierile din acest document. Condamn cu fermitate încercările de încălcare a independenței șl su-veranitățil patriei, de abatere a poporului român de la efortul său pentru construirea celei mai drepte societăți, societatea socialistă. Nu vom fi niciodată de acord cu asemenea fapte, ce au doar un singur scop : să destabilizeze situația din țară, să perturbe activitatea poporului de edificare a noii societăți. Faptul că țara noastră a realizat. intr-un timp foarte scurt, un salt uriaș economic. soci,al, de bunăstare impune din partea noastră, a tuturor, continuarea neabătută a drumului ales în mod liber de făurire a socialismului și comunismului.încercările de încălcare a voinței poporului nostru de a-și construi liber și independent propriul destin — a subliniat subinginerul Constantin Dinu —, nu vor avea niciodată sorți de izbindă. Noi. toți cei ce muncim în marea unitate a constructorilor de utilaj petrolier din Ploiești, nu vom admite niciodată să se atenteze la independența țării. Ia suveranitatea ei. la hotărîrea noastră de a fi stăpîni la noi acasă.Muncitorul specialist Gheorghe Ionescu de la secția de utilaj complex a Întreprinderii, 

urmare, nu va permite nimănui să se erijeze in „sfătuitor", să se amestece în treburile noastre interne. întregul nostru colectiv este hotărit să facă din fiecare secție, din fiecare atelier o cetate a muncii pașnice șl a luptei active,'să apere chiar cu prețul vieții valorile pe care le-a creat, marile sale cuceriri revoluționare. In aceste împrejurări ne angajăm să acționăm cu înaltă răspundere șl spirit revoluționar pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, aceasta constituind de fapt cea mai puternică armă, cea mai viguroasă replică dată tuturor celor care atentează la libertatea, independența și suveranitatea patriei".

ternă șl externă a partidului și statului, hotărirea ca și în actualele împrejurări, ca întotdeauna în istoria națională, să acționăm strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să facem front comun întregul popor în vederea asigurării dezvoltării economico-sociale, a apărării suveranității, independenței șl Integrității teritoriale a României ; orice încercări îndreptate împotriva patriei socialiste se vor lovi de hotărirea noastrăfermă de a apăra libertatea României, cuceririle revoluționare ale poporului.deni trebuie să se Înțeleagă că singura cale de asigurare a unui climat pașnic în Europa și în întreaga lume este cea a cr’aborării, a recunoașterii șl r jpectării rînduielilor interne din fiecare țară, întemeierea fermă a relațiilor dintre state pe principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional".

Pretutin-

In moțiunea prezentată de maistrul Dumitru Blaga, secretarul comitetului de partid din întreprindere, se arătă : „într-o unitate indestructibilă în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, respingem cu hotărîre orice amestec în treburile interne ale României socialiste. Ne sint prea scumpe cuceririle revoluționare pe care le-am obținut în anii socialismului, sub stindardul glorios al partidului unic al clasei muncitoare și nu vom admite nimănui să atenteze la integritatea patriei, la independența națiunii române. Avind convingerea că faptele exemplare de muncă exprimă adevăratul patriotism, deplina adeziune față de cauza socialismului și comunismului, vom face totul pentru a apăra cu orice preț cuceririle revoluționare ale poporului, pentru înfăptuirea mărețelor programe a- doptate de Congresul al XlV-lea al partidului, pentru ridicarea bunăstării celor ce muncesc și neîntrerupta dezvoltare econo- mico-socială a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România".

a ținut să adauge : „Vom faca front comun pentru a apăra liniștea și pacea, ne vom înzeci eforturile pentru Îndeplinirea neabătută a tuturor sarcinilor ce ne revin, a hotărîrilor și obiectivelor stabilite de cel deal XlV-lea Congres al partidului, cu ferma convingere că numai astfel vom răspunde în spirit muncitoresc, revoluționar, tuturor forțelor obscure ce vor să ne oprească din drumul nostru spre socialism, spre civilizație și progres."In adunarea din care am relatat cele de mai sus, s-a adop-tat, de asemenea, o moțiune adresată Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu. de colectivul întreprinderii „1 Mai" Ploiești, în care se spune : „Luînd cunoștință de gravele evenimente petrecute în orașul Timișoara, ne exprimăm indignarea față de actele grupurilor huliganice, fasciste, care au provocat dezordine și distrugeri, grupuri aflate in strînsă legătură cu cercuri imperialiste, iredentiste și șoviniste. cu serviciile de spionaj din străinătate, avind drept scop provocarea dezordinii în vederea destabilizării și dezmembrării țării, distrugerii suveranității și independenței naționale. în deplină unitate de cuget și simțire, noi, comuniștii și întregul colectiv de oameni ai muncii de Ia Întreprinderea „1 Mai" Ploiești, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne alăturăm tuturor fiilor și fiicelor patriei noastre socialiste, fiind ferm hotărîți să acționăm cu toată energia în spirit comunist, revoluționar, pentru apărarea și dezvoltarea construcției socialismului in România.
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s-a Încheiat vizita oficială de prietenie a tovarășului nicolae ceaușescu
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, IN REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN

Cuvîntarea președinteluiCuvîntarea președintelui

Aii Akbar Hashemi RafsanjaniNicolae Ceaușescu Plecarea d in Teheran

IB
-

Aș dori, Incâ o dată, să exprim calde mulțumiri președintelui Iranului pentru invitația adresată și pentru ospitalitatea de care ne-am bucurai pe toaiă durata vizitei noastre în Iran.Am avut convorbiri In multe probleme privind colaborarea economică și tehnico-știintifică dintre țările noastre. Concomitent, s-au desfășurat șl lucrările Comisiei mixte de colaborare româno-iraniană.împreună cu domnul președinte am ajuns la bune Înțelegeri privind colaborarea economică, tehnico-ști- ințifică și culturală dintre țările noastre. Documentele care au fost semnate de președinții comisiei mixte oglindesc aceste rezultate.De asemenea, am avut un larg ■chimb de păreri asupra diferitelor probleme Internationale. Am constatat că asupra multor probleme există poziții comune sau foarte a- propiate, îndeosebi in problemele dezarmării și eliminării armelor nucleare, ale păcii.De comun acord, am subliniat necesitatea soluționării diferitelor probleme dintre state numai pe calea tratativelor. In acest cadru. România a exprimat deplina sa solidaritate cu activitatea pentru încheierea cit mai rapidă a acordurilor ncccsa- re între Iran și Irak, care să ducă la restabilirea relațiilor de bună vecinătate și colaborare intre aceste două țări, în interesul popoare, al păcii in Golf neral in lume.Ne-am ocupat de multe și am constatat că sintemca țările noastre să colaboreze pentru soluționarea tuturor acestora pe baza principiilor deplinei egalități in drepturi, respectului independen-

ambelor si in ge-probleme de acord

țel și neamestecului In treburile interne.O atenție deosebită am acordat problemelor subdezvoltării, necesității Întăririi solidarității și colaborării acestor țări in vederea soluționării tuturor acestor probleme, inclusiv a problemei datoriilor externe șl realizării noii ordini diale — in cadrul internaționale.Avind In vedere ționaiă complexă șl gravă, am subliniat — șl doresc să menționez și in acest cadru — necesitatea de a acționa intr-o colaborare cit mai strinsă, Împreună și cu alte state, pentru a se asigura dezvoltarea eco- nomico-sociaiă independentă a fiecărui popor.România consideră că este necesar să se pună capăt oricărui amestec în treburile altor țări, să se renunțe la politica de forță șl dictat in relațiile dintre state.Acordul de colaborare de lungă durată pe care l-am semnat împreună cu domnul președinte oglindește dorința extinderii conlucrării și colaborării noastre în toate domeniile.Avind in vedere toate acestea, consider că vizita se încheie cu rezultate bune, care deschid noi perspective de dezvoltare conlucrării intre țările noastre, în toate domeniile.Am adresat domnului președinte invitația de a veni in România pentru a continua convorbirile și a stabili noi domenii de conlucrare intre popoarele noastre.Doresc, și in acest cadru, să adresez poporului prieten iranian cele mai bune urări de succes în dezvoltarea economico-socială, in întărirea independenței — și pace ! (Vii aplauze).

economice mon- unei conferințesituația Intema-

In primul rind. aș dor) să exprim marea noastră satisfacție de a-1 fi avut ca oaspete, al meu și al poporului iranian, pe președintele României.Am discutat împreună multe probleme și am ajuns la Înțelegeri in toate domeniile. Există puncte de vedere convergente in aproape toate aspectele relațiilor dintre cele două țări. Domeniile de colaborare sint foarte multe și nu există nici un fel de obstacol In calea realizării unei colaborări rodnice, reciproc avantajoase. In această privință au fost semnate, in cadrul vizitei, Înțelegeri bune.Am făcut, de asemenea, un schimb de vederi util In ee privește relațiile Internationale. Am constatat multe poziții comune in aceste probleme. O poziție comună se referă la intenția noastră de a nu lăsa marile puteri să decidă soarta altor popoare. precum și dorința noastră comună de a acționa pentru evitarea

și prevenirea oricărui amestec fa treburile interne ale statelor.Prin eforturi comune și continue, dorim să folosim posibilitățile existente rarea gați. Este pentru a se ajunge la inlătu- decaiajelor dintre săraci și bo- d intre oprimați și opresori, de datoria oamenilor, a popoarelor și a statelor să acționeze pentru înlăturarea acestei dificultăți primordiale. Considerăm că hotări- rea noastră comună de a acționa in această direcție are o deosebită.Ne exprimăm speranța rile la care s-a ajuns in zitel vor fi urmărite îndeaproape și se va face totul pentru a fi realizate. Sperăm ca hotărîrile adoptate să fie folositoare ambelor țări și popoare.Doresc să mulțumesc prietenilor români și iranieni pentru eforturile făcute in această perioadă pentru a se ajunge la înțelegerile cuprinse in documentele pe c.are le-an» semnat astăzi. Le urez să aibă succes în materializarea acestor eforturi.

încheierea 
convorbirilor 

oficiale

Iniportanțâcă acordu- timpul vi-

Semnarea altor documente 
româno-iranieneîn prezenta președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a președintelui Republicii Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi Rafsanjani, miercuri a fost semnat Protocolul celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei mixte de Cooperare Economică, Tehnică și de Comerț dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Iran.Documentul a fost semnat, din partea română, de Ion Radu, viceprim-ministru al guvernului, iar

din partea iraniană de Masoud Rughani Zanjani, vicepreședinte al republicii și șef al Organizației Pianului și Bugetului, președinții celor două părți in comisie.în același cadru, miniștrii de externe ai celor două țări. Ion Stoian și, respectiv, Aii Akbar Velayati, au semnat Programul de colaborare în domeniile științei, învățămîntulul și culturii între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Islamice Iran pentru perioada 1990—1991.

Miercuri, 20 decembrie, Srau încheiat convorbirile oficiale dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi Rafsanjani.în cadrul ultimei runde de convorbiri, președinții Nicolae Ceaușescu și Aii Akbar Hashemi Rafsanjani au fost informați in legătură cu rezultatele înțîlniriior de lucru dintre delegațiile română și iraniană, precum șl ale sesiunii Comisiei mixte româno- iraniene de cooperare economică, tehnică și de comerț, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Teheran. Cei doi șefi de stat au subliniat necesitatea ca organele de resort din România și Iran să ia măsuri și să acționeze pentru realizarea întocmai a înțelegerilor convenite cu prilejul vizitei.Președinții Nicolae Ceaușescu și Aii Akbar Hashemi Rafsanjani și-au , exprimat satisfacția față de rezultatele vizitei, ale convorbirilor purtate în. aceste zile, apreciind că transpunerea lor in viață va contribui la dezvoltarea in continuare a colaborării și conlucrării româno-iraniene pe plan politic, economic, tehnico-știin- țific, cultural și in alte domenii de activitate, in interesul ambelor țări și popoare, al progresului și prosperității lor, al cauzei păcii și înțelegerii intre națiuni.A fost exprimată dorința de a continua dialogul la nivel înalt, care s-a dovedit a avea un rol hotărîtor în dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor dintre România și Iran.Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă caldă, de prietenie și Înțelegere reciprocă.In legătură cu rezultatele convorbirilor și înțelegerilor la care s-a ajuns a fost adontat. un comunicat, care se dă publicității.

Miercuri s-a încheiat vizita oficială de prietenie pe care președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat-o în Republica Islamică Iran, la invitația președintelui Aii Akbar Hashemi Rafsanjani.De Ia palatul prezidențial, cei doi șefi de stat au luat loc intr-un automobil escortat de motocicliști, îndreptîndu-se spre aeroportul Meh- rabad din Teheran, unde a avut loc ceremonia plecării.La sosirea la aeroport, împodobit cu drapelele celor două țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat de ambasadorii acreditați la Teheran.Cei doi șefi de stat au fost Invitați pe podiumul de onoare. O fanfară militară a intonat Imnurile de stat ale României și Iranului.Președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele All Akbar Hashemi Rafsanjani au trecut apoi în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport.Președintele Nicolae Ceaușescu și-a luat rămas bun de la oficialitățile iraniene venite să conducă pe șeful statului român : Masoud Rughani Zanjani, vicepreședinte al Republicii

și șef al Organizației Planului și Bugetului. Aii Akbar Velayati, ministrul afacerilor externe, Mohammad Hadi Nezhad Hosseinian, ministrul industriei grele, alte persoane oficiale.Erau de față ambasadorul României la Teheran și ambasadorul Iranului-la București.La scara avionului, cei doi președinți și-au luat un călduros rămas bun, exprimîndu-și, și cu acest prilej, satisfacția ’ pentru rezultatele convorbirilor purtate, precum șl convingerea că noua întilnire la nivel' înalt româno-iraniană va contribui Ia extinderea conlucrării dintre țările și popoarele noastre, atit pe plan bilateral, cit și pe arena Internațională.La ora 12,45, ora locală, avionul prezidențial a decolat, lndrept!ndu-se apre patrie.Prin întreaga sa desfășurare, vizita președintelui Republicii Socialiste România in Republica Islamică Iran s-a Înscris ca un moment important în dezvoltarea, pe mai departe, a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Iran, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.
Noi perspective pentru dezvoltarea

economice

Revista presei iraniene
Mijloacele de informare In masă din Iran au continuat să 

o atenție deosebită reflectării vizitei la Teheran a președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

acorde

COMUNICAT COMUNTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat o vizită oficială de prietenie în Republica Islamică Iran, în fruntea unei importante delegații politice și economice, în perioada 18—20 decembrie 1989, la invitația președintelui Republicii Islamice Iran, Akbar Hashemi Rafsanjani.Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Islamice Iran, Akbar Hashemi Rafsanjani, au purtat convorbiri oficiale intr-o atmosferă cordială, de prietenie și înțelegere reciprocă, in cadrul cărora au efectuat un schimb de vederi asupra relațiilor bilaterale și a problemelor cu caracter regional și internațional.Președintele Republicii Socialiste România a vizitat obiective economice și social-culturale din Teheran, bucurîndu-se de o primire călduroasă, expresie a sentimentelor de stimă și prețuire pe care și le nutresc reciproc popoarele ambelor țări. Ș ' ■ 'Președinții celor două țări au dat o apreciere pozitivă evoluției relațiilor dintre România și Iran, pe plan politic, economic, tehnico-știin- țific, cultural și in alte domenii de interes comun, precum și rezultatelor vizitei efectuate in România, in luna februarie 1989, de către aya- tollahul Seyyed Aii Khamenei. S-a exprimat satisfacția față de cursul ascendent al acestor relații, bazate pe respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, e- galității fn drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii Islamice Iran au subliniat importanța continuării contactelor la nivel înalt, precum și a vizitelor de delegații în diverse domenii, inclusiv pe linie parlamentară, și au exprimat dorința dezvoltării colaborării dintre cele două țări, atit pe plan bilateral, cit și internațional.In cursul vizitei, președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Akbar Hashemi Rafsanjani au semnat Programul pe termen lung pentru dezvoltarea cooperării economice, co-

merciale și tehnice intre Republica Socialistă România și Republica Islamică Iran pină in anul 2000. document care asigură o largă perspectivă colaborării economice intre cele două țări.In prezența președinților celor două țări, miniștrii de externe au semnat Programul de colaborare in domeniile științei, invățămintului și culturii între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Islamice Iran pentru perioada 1990—1991. De asemenea, președinții celor două părți in Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică, tehnică și de comerț au semnat Protocolul celei de-a VII-a sesiuni a comisiei.Președinții celor două țări au subliniat necesitatea extinderii cooperării economice și a transferului de tehnologie in domeniile industriei grele, chimice, industriei petrolului și gazelor naturale, petrochimiei, minelor, energiei, agriculturii și transporturilor.în scopul cunoașterii valorilor culturale și spirituale ale celor două popoare, s-a subliniat importanța schimburilor de delegații științifice, culturale, artistice și sportive, în conformitate cu ințelegerile de colaborare încheiate in aceste domenii.în cursul convorbirilor, președinții celor două țări au examinat situația internațională actuală complexă, precum și conflictele din diferite regiuni ale lumii și s-au pronunțat pentru soluționarea lor justă, pe cale pașnică, prin tratative, in interesul păcii și destinderii. Totodată, au constatat cu satisfacție că Republica Socialistă România și Republica Islamică Iran au poziții similare sau apropiate în principalele probleme ale contemporaneității.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Akbar Hashemi Rafsanjani s-au pronunțat pentru aplicarea in totalitate, cit mai curind posibil, a Rezoluției 598 a Consiliului de 2____ ' .eforturile O.N.U. și inițiativele secretarului general al O.N.U. tn vederea încetării conflictului dintre Iran și Irak. A fost subliniată necesitatea retragerii trupelor in cadrul frontierelor recunoscute pe plan
Securitate, au remarcat

international, a continuării convorbirilor in vederea soluționării diferendelor existente intre cele două țări, pe baza dreptului internațional, pentru realizarea unei păci juste și durabile in regiunea Golfului Persic.România și Iranul sprijină lupta justă a poporului palestinian pentru libertate și înfăptuirea dreptului la autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat palestinian independent, și condamnă acțiunile represive din teritoriile ocupate. Cele două țări se pronunță, de asemenea, pentru reglementarea echitabilă a problemelor din Orientul Mijlociu.Președinții celor două țări au exprimat sprijinul față de lupta justă a poporului libanez pentru libertate, asigurarea suveranității și independentei naționale, pentru menținerea integrității teritoriale a Libanului, apreciind că singura cale de soluționare a crizei din această țară este crearea unul sistem de guvernare care să corespundă dorinței reale a poporului libanez.Cele două țări au subliniat necesitatea retragerii necondiționate a trupelor străine din Golful Persic și Oceanul Indian și s-au pronunțat in favoarea transformării lor in zone libere de baze militare, fără arme nucleare și chimice.România și Iranul s-au pronunțat in favoarea continuării eforturilor pentru asigurarea securității și cooperării din Europa. în acest context. s-a subliniat necesitatea transformării Balcanilor intr-o zonă a păcii, colaborării și bunei vecinătăți, liberă de arme nucleare și chimice, fără trupe și baze militare străine.Cele două țări s-au pronunțat pentru încetarea cursei Înarmărilor, interzicerea producției și stocării de arme nucleare, chimice, bacteriologice și a altor arme de distrugere in masă, au condamnat cu hotărîre utilizarea, indiferent de situație, a unor asemenea arme și au subliniat necesitatea distrugerii lor totale.România și Iranul au declarat sprijinul lor deplin față de ’instaurarea unei păci durabile in zona Americii Centrale, precum șl față de eforturile în această direcție ale

tuturor țărilor și organizațiilor internaționale. Ele au condamnat, ds asemenea, orice intervenție străină in regiune, care constituie cauza principală a stării de tensiune din America Centrală. Cele două țări au cerut să se depună eforturi multilaterale pentru eradicarea sărăciei in America Centrală, pentru progresul și dezvoltarea țărilor din a- ceastă regiune.Președinții Republicii Socialiste România și Republicii Islamice Iran au subliniat importanta mișcării de nealiniere, rolul ei pozitiv in viața internațională. în legătură cu a- ceasta, s-a reafirmat necesitatea unei participări active și egale a tuturor statelor, în special a celor mici și mijlocii, la soluționarea problemelor internaționale și Ia consolidarea colaborării dintre ele.România și Iranul s-au pronunțat pentru creșterea rolului și eficienței Organizației Națiunilor Unite in soluționarea conflictelor regionale și a altor probleme mondiale.Președinții celor două țări au reafirmat necesitatea respectării drepturilor fundamentale ale omului și, s-au declarat Împotriva atitudinii „selective" față de anumite țări, a abordării unilaterale și folosirii in scopuri politice a problematicii drepturilor omului pentru amestec în treburile interne ale statelor. S-a apreciat că aceste atitudini golesc de conținut problematica drepturilor omului, transformind-o într-un instrument pentru realizarea de ambiții politice.România șl Iranul se opun cu hotărîre oricăror acțiuni teroriste — individuale sau de grup — îndreptate împotriva oamenilor șl condamnă terorismul de stat, care încalcă independența și suveranitatea statelor. Cele două țări consideră că terorismul internațional nu va fi eradicat atit timp cit nu se va acorda atenția cuvenită condițiilor sociale, economice și politice care îl generează.Președinții celor două țări s-au pronunțat in favoarea continuării colaborării strînse între România și Iran, în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al altor organizații in

ternaționale, și au reafirmat importanța pe care o acordă acestei colaborări. îndeosebi în probleme majore internaționale.România și Iranul condamnă politica de apartheid a regimului sud-african și se pronunță împotriva oricăror manifestări de dominație șl asuprire a altor popoare. Totodată, ele sprijină mișcările de eliberare și lupta popoarelor pentru independentă și libertate.Cele două țâri consideră necesar să se pună capăt politicii neocolonia- liste, de dominație a monopolurilor și capitalului financiar mondial, și să se depună eforturi pentru eliminarea stării de Înapoiere, înlăturarea marilor decalaje care separă țările sărace de cele bogate, pentru revizuirea situației datoriei externe a țărilor debitoare și asigurarea dezvoltării economico-sociale a acestora.Președinții celor două țări s-au pronunțat pentru întărirea colaborării și solidarității dintre țările în curs de dezvoltare, pentru eliminarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazate pe egalitate și echitate.La încheierea convorbirilor, președinții celor două țări și-au exprimat satisfacția față de rezultatele vizitei, care se înscriu ca o contribuție de seamă la dezvoltarea in continuare a relațiilor de prietenie și colaborare reciproc avantajoase dintre România și Iran.Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a exprimat aprecierea deosebită și a adresat sincere mulțumiri pentru primirea cordială , și calda ospitalitate de s-a bucurat in timpul vizitei partea președintelui Republicii mice Iran, Akbar Hashemi sanjani, și a poporului iranian.Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a adresat președintelui Republicii Islamice Iran. Akbar Hashemi Rafsanjani, invitația de a efectua o vizită oficială de prietenie in Republica Socialistă România. Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data vizitei va fi stabilită pe cale diplomatică.

Astfel, posturile de televiziune 
iraniene au transmis in cadrul emisiunilor de știri din 18 și 19 decembrie imagini și comentarii cu privire la ceremonia sosirii și desfășurarea convorbirilor oficiale și a celorlalte momente ale vizitei președintelui României in Republica Islamică Iran.A fost scoasă în evidență problematica economică a vizitei la nivel Înalt, subliniindu-se că cele două țări realizează o cooperare fructuoasă, și au stabilit noi proiecte in această direcție.In emisiunile sale informative, televiziunea iraniană a prezentat pe larg imagini din cadrul vizitelor pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, le-a efectuat la obiective industriale șî culturale din Teheran.Emisiunile radio și de televiziune din cursul serii de 19 decembrie au informat in legătură cu intilnirea dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și Akbar Hashemi Rafsanjani, președintele Republicii Islamice Iran, care s-a desfășurat la reședința rezervată Înaltului oaspete.De asemenea, s-a informat despre primirile de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a lui Masoud Rughanf Zanjani, vicepreședinte al

ex-de mo-
Iranului și șef al Organizației Planului și Bugetului, și Aii Akbar Velayati, ministrul iranian de terne.Știri asemănătoare, însoțite fotografii de la principalelemente ale vizitei și ale convorbirilor oficiale, au apărut pe prima pagină a ziarelor iraniene.Cotidianul „Tehran Times" publică, totodată, un articol referitor la dezvoltarea economică a . țării noastre și la bunele relații stabilite între Iran și România, care se extind in avantajul ambelor popoare. Se relevă că România cooperează cu Iranul la realizarea unor obiective importante pentru economia iranianâ, între care se numără și construirea barajului de la Saveh, care va permite irigarea a 22 500 hectare de pămint arabil.în cotidianul de limbă persană 
„Ettela’at" se subliniază caracterul fructuos al convorbirilor dintre președinții român și iranian pentru dezvoltarea cooperării bilaterale in multiple domenii.Ziarul „Kayhan" subliniază, la rindul său, că dialogul la nivel înalt va deschide noi perspective dezvoltării relațiilor economice româno-iraniene, îndeosebi în domeniile petrolier, industrial și agricol.

TELEGRAMS DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Domnului ALI AKBAR HASHEMI RAFSANJANI
Președintele Republicii Islamice Irancare din Isla- Raf-

Teheran, 20 decembrie 1989

Părăsind teritoriul Republicii Islamice Iran, vă adresez, șl pe această cale, cele mai vii'mulțumiri pentru ospitalitatea deosebită de care ne-am bucurat în tot timpul vizitei in țara dumneavoastră.Am ferma convingere că intilnirea noastră, convorbirile și Înțelegerile la care am ajuns cu acest prilej se vor înscrie ca o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea pe multiple planuri a tradiționalelor raporturi de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Iran, in folosul și spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a progresului și păcii în lume.Doresc să vă adresez, o datâ cu salutul de rămas bun, cordiale urări de sănătate și fericire, iar poporului iranian prieten noi și tot mai importante succese in realizarea aspirațiilor sale de progres, prosperitate și pace.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România
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PRODUCȚIA ANULUI VIITOR
TEMEINIC PREGĂTITĂ!în întreaga economie, activitatea intensă, bine organizată care se desfășoară în această perioadă pentru îndeplinirea în cît mai bune condiții a sarcinilor de plan la toți indicatorii cantitativi și calitativi se împletește în mod armonios cu pregătirea temeinică a producției anului viitor. Practic, în unele unități cu ciclu mai lung de fabricație s-a și trecut la execuția producției prevăzute pentru anul 1990. Există, totuși, o serie de probleme care mai trebuie soluționate cu maximă promptitudine, astfel

Incit chiar din primele zile ale anului viitor activitatea productivă să se poată desfășura normal, cu maximă eficiență. Care este, deci, stadiul pregătirilor pentru producția anului 1990 ? Ce probleme mai sînt de soluționat? Iată principalele întrebări la care iși propune să răspundă sondajul de azi, efectuat în două mari unități economice din județele Argeș și Bistrița- Năsăud.

Prevederile planului pe 1990

CREȘTEREA PRODUCȚIEI NETE AGRICOLE
- IN PROCENTE -

LA ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE ELECTRONICE

Șl ELECTROTEHNICE „ELECTROARGEȘ" - CURTEA

DE ARGEȘ

Răspunderi sporite Ia fiecare
loc de muncăDacă în anul ale cărui ultime zile le parcurgem acum, colectivul de 

muncă de la întreprinderea de Pro
duse Electronice și Electrotehnice 
„Electroargeș" din Curtea de Argeș a avut de înfăptuit sarcini deosebit de complexe, mai cu seamă in ce privește asimilarea unor produse noi, solicitate de partenerii externi, in 1990 electroniștii argeșeni și-au asumat răspunderi mult mai mari, obiective de o deosebită importanță din programele prioritare stabilite pe întreaga economie. Astfel, planul pe anul viitor al întreprinderii prevede, printre altele, o creștere cu circa 14 la sută a producției-marfă și sporirea productivității muncii, în special pe 6eama modernizării și organizării superioare a activității, cu aproape 17 la sută. Exportul va crește, de asemenea. cu aproape 15 la sută, prin îmbogățirea nomenclatorului de fabricație cu noi aparate, instalații și componente electronice solicitate de partenerii externi. Mobilizatoare sint ți sarcinile asumate în ce privește reducerea consumurilor, a cheltuielilor totale și materiale la 1 000 lei produc- ție-marfă, cheltuieli care în 1990 vor fi cu 65 și, respectiv, 59.7 lei mai mici decît cele înregistrate în acest an.Toate aceste importante sarcini vor fl Înfăptuite în condițiile in care 96 la sută din volumul producției-marfă este reprezentat de produsele noi sau reproiectate. Sarcină care nu este deloc ușoară și care implică, pe lingă mari investiții de inteligență, de creativitate tehnică, o temeinică pregătire a fabricației pină la ultimul amănunt. Cum s-a acționat concret aici la „E- lectroargeș", ce acțiuni se întreprind in aceste zile pentru definitivarea pregătirii producției anului viitor, pentru asigurarea ritmurilor planificate de producție, incă din prima zi a lunii ianuarie și pe întreg parcursul anului 1990 ? Iată întrebarea pe care am adresat-o tovarășului Mihai Barbu, președintele consiliului oamenilor muncii din Întreprindere.— Insușindu-și deplin adevărul potrivit căruia cea mai bună pregătire a producției viitoare o constituie realizarea planului pe acest an, realizarea tuturor sarcinilor asumate, colectivul nostru a raportat cu mai multe săptămîni în urmă îndeplinirea planului La export pe întregul an. Practic, Ia această dată, înregistrăm depășiri importante la acest indicator, pe ambele relații. Acționăm acum cu forțe sporite pentru a realiza în devans și sarcinile asumate la ceilalți Indicatori, creînd astfel condițiile necesare atingerii de pe acum a ritmurilor stabilite pentru prima lună a anului viitor. Cea mai mare parte a reperelor și subansamblelor aflate acum în execuție sau in pregătire reprezintă părți ale produselor ce vor fî executate in prima parte a anului 1990. Realizînd în întregime producția planificată in decembrie, în luna ianuarie vom avea asigurate piesele și componentele solicitate pentru derularea în ritmurile stabilite a montajului și, deci, a livrărilor către toți beneficiarii.— Anul 1990 reprezintă o adevărată perioadă de vîrf în ce privește înnoirea producției. Cum s-a acționat pentru lansarea din vreme a noilor produse in fabricație ?— Și în acest domeniu am pornit tot de la ideea că obiectivele de perspectivă nu se pot înfăptui decît prin traducerea ritmică in viață a programelor pe care le avem în domeniul modernizării producției, prin organizarea mai bună a întregii activități. Practic, urmărind zilnic cum se Înfăptuiesc aceste programe sîntem in măsură să raportăm astăzi că și la acest capitol am realizat tot ce ne-am propus. Am asimilat 1989, o mașină de acvatice, solicitată pregătit tot ce este

trece la execuția de serie a acestui produs deosebit de complex. Tot pentru partenerii externi am proiectat șl pregătit, în vederea introducerii in fabricație, începînd cu noul an, mai multe aparate de uz industrial și casnic . Nomenclatorul produselor noi mai cuprinde, în 1990, un nou tip de ventilator cu baleaj, trimeri cu stator din material plastic, potențiometre bobinate, alte asemenea componente și aparate electronice și electrotehnice, care se disting printr-o fiabilitate deosebită, prin alte caracteristici ce le sporesc competitivitatea.— înnoirea producției e un lucru bun și absolut necesar. Dar activitatea întreprinderii depinde și de măsura în care aceste produse sînt solicitate de beneficiarii interni sau ia export. Deci, care este stadiul contractării producției și a bazei tehnico- materiale necesare ?— La această dată avem contractată aproape în întregime producția - marfă planificată. Și la export avem un important număr de contracte, specialiștii noștri, împreună cu cei ai întreprinderilor de comerț exterior manifestînd în continuare preocupări susținute pentru întregirea portofoliului de comenzi. Am clarificat apoi din vreme multe din problemele care privesc necesarul de materii prime și

materiale. Nu am reușit să obținem cote și repartiții pentru întreaga cantitate de materiale solicitate, dar și aici sînt mobilizați oameni, aflați acum fie Ia forurile noastre superioare, fie la furnizori, precum și în ateliere și laboratoare unde se studiază posibilitatea înlocuirii unor substanțe sau materii prime deficitare cu altele de care dispunem sau pe care ni le poate oferi economia națională.— Ce alte acțiuni se întreprind în aceste zile la „Electroargeș" pentru pregătirea temeinică a fabricației anului 1990 ?— Organele și organizațiile de partid, conducerea unității urmăresc, zi de zi, cum se înfăptuiesc sarcinile la nivelul fiecărei secții, al fiecărui atelier, asigurînd condițiile necesare desfășurării unei bune activități, îndeplinirii întocmai a tuturor prevederilor planului. Date fiind răspunderile deosebite ce revin colectivului nostru în ce privește accentuarea procesului de modernizare a producției, a preocupărilor care vizează sporirea calității produselor, creșterea productivității muncii, recuperarea și valorificarea superioară a materialelor și energiei, am acționat și acționăm in continuare, prin toate mijloacele de care dispunem, pentru cunoașterea și însușirea de către întregul personal muncitor a sarcinilor ce ne revin, a programelor pe care ni le-am asumat pentru anul viitor. Un accent deosebit îl punem pe intensificarea creativității tehnice, astfel ca în 1990 investițiile de inteligentă să joace un rol mai însemnat, în fiecare secție, la nivelul tuturor compartimentelor întreprinderii, in soluționarea operativă a problemelor de ordin tehnic, proiectarea și asimilarea unor produse moderne, competitive sub toate aspectele, promovarea unor soluții originale, eficiente de organizare pe baze științifice a întregii activități.
Nicolae M1LITARU

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ TEHNOLOGIC BISTRIȚA

Nici un amănunt nu trebuie
neglijat

in fabricație, in tăiat plante sub- la export, și am necesar pentru a

Colectivul de oameni ai muncit din cadrul întreprinderii de Utilaj Tehnologie din Bistrița a reușit să îndeplinească mai devreme sarcinile de plan pe întregul an la unii indicatori. urmînd să livreze suplimentar pînă la încheierea lunii decembrie 650 tone utilaje energetice, 580 tone utilaj chimic, 150 tone pîese forjate și piese de schimb în valoare de aproape 2 milioane lei. Fără îndoială. aceste rezultate nu ar ti fost posibile dacă nu se luau la momentul oportun măsurile necesare pentru pregătirea temeinică a fabricației, deoarece prin profilul său această mare unitate constructoare de mașini este furnizor, în principal, de unicate și produse de serie scurtă, care, se știe, incumbă unele incoveniente, cum sint : diversitatea largă în aprovizionarea tehnico-materială. aritmii în încasări și livrări, o anume dificultate în urmărirea execuției.— Experiența cîștigată, precum șî rezultatele obținute, ne-a spus tovarășul Dorin Abagiu, șeful biroului plan, ne-au determinat să înscriem pe agenda de lucru a biroului executiv al consiliului oamenilor muncii. încă din luna aprilie, pregătirea producției anului 1990. Desfacerea, la intern și export, proiectarea produselor, pregătirea tehnologiilor, ca și definitivarea necesarului de materii prime și materiale au fost analizate bilunar, astfel că, la ora actuală, chiar dacă nu au fost complet lămurite toate problemele, am reușit totuși să soluționăm multe din aspectele de care depinde îndeplinirea în bune condiții a planului pe anul 1990, ultimul din actualul cincinal.Așa după cum am avut ocazia să ne convingem, la pregătirea producției anului viitor s-a lucrat mult mai metodic decît cu alte ocazii. în cadrul secției de proiectare constructivă a fost constituit un colectiv special pentru prospectarea cerințelor beneficiarilor. Pe de altă parte, în funcție de aceste cerințe, s-a acor-

dat o mai mare atenție Înnoirii și reproiectării produselor, așa că unitatea și-a îmbogățit nomenclatorul de fabricație cu radiatoare din aluminiu, instalații de producere și dispersie a ozonului, precum și cu o gamă diversă de utilaje energetice. Așa se și face că, în momentul de față, 88 la sută din produsele unității sint noi sau modernizate, iar exportul de utilaje cu mai bine de 70 la sută superior celui de anul trecut.— Fără îndoială că prin tot ce am întreprins am căutat să orientăm activitatea productivă în direcția creșterii producției de serie. în special la radiatoare și armături industriale din oțel, ne-a precizat inginerul-șef al întreprinderii, tovarășul Petre Centea. Concomitent, am trecut la o mai bună specializare, în sensul sporirii substanțiale a ponderii utilajului energetic în totalul activității direct productive. Tocmai de aceea, în ce privește producția destinată beneficiarilor interni stăm relativ bine cu contractarea, iar la export avem perspective promițătoare pentru acoperirea integrală cu comenzi a planului pe întregul an 1990. Cu toate acestea, mai sînt suficiente aspecte de rezolvat pentru ca din primele zile ale anului următor să lucrăm într-un ritm optim, la nivelul capacităților disponibile.în acest context se cuvine precizat faptul că, în secțiile unității, documentația tehnologică și cea de execuție pentru o serie de utilaje a fost pregătită încă din trimestrul III și că în luna septembrie chiar au fost lansate în fabricație o serie de produse cu termen de livrare la export în trimestrul I 1990, printre care furnituri pentru cazane, șibăre și planșe, iar pentru beneficiarii interni : electrofiltre pentru electrocentralele de la Mintia, Brașov, Tîrgu Jiu, Slatina, poduri ra- cloare pentru întreprinderea Canal- Apă București șl altele. Cu toate

acestea, datorită concilierii cu în- tirziere între Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Energiei Electrice. 6 000 tone de utilaj energetic au rămas pînă în ultima lună a anului în curs doar sub semnul nominalizării' generale. Din acest motiv, realizarea proiectelor de execuție pentru acest gen de utilaje se va derula pînă în luna aprilie a anului viitor, cu toate consecințele ce decurg de aici, care nu sînt nici simple și nici ușoare dacă avem în vedere necesarul de scule, dispozitive și verificatoare, aprovizionarea tehnico-materială specifică, stabilirea colaborărilor și altele.După cum ne-au precizat proiectantul Paul Uieș și Gavrll Bogdan, inginerul-șef al fabricii de piese turnate și forjate, nici planul la radiatoarele din aluminiu nu este nominalizat decît ca activitate ce se desfășoară în regim prestator de servicii. cu asigurarea materiei prime de către client, iar la armături industriale din oțel, mai ales la cele de mari dimensiuni, deși studiul tehni- ■ co-economic prevede o pondere de 27 Ia sută în totalul producției, nu s-a depășit anual decit în rare cazuri trei la sută, situație care se repetă anul viitor.O serie de probleme se ridică și în legătură cu asigurarea bazei materiale, care, conform legii contractelor, a avut termen limită de soluționare data de 1 octombrie 1989. Cu toate acestea, nu sint asigurate repartiții pentru 19 sortimente de metal și 126 de poziții Ia celelalte materii prime și materiale. Or, unele dintre aceste materiale sînt necesare pentru realizarea producției cate in primul trimestru al viitor.Concomitent, desigur, este ca și colectivul întreprinderii să acționeze pentru mai buna gospodărire a bazei materiale. în acest sens, este necesar să se asigure atragerea in circuitul productiv a unui volum mult mai mare de materiale recuperabile și refolosibile. De asemenea, va trebui să se promoveze cu mal multă consecventă noile tehnologii în producția de radiatoare, ca și Ia operațiile de sudură, care au o pondere mare în totalul manoperei. Soluțio- nîndu-se și aceste probleme, anul 1990 poate și trebuie să fie pentru constructorii de mașini din Bistrița cel mai rodnic din întregul cincinal,, punîndu-se astfel o bază solidă pentru ridicarea pe noi trepte de eficiență a întregii activități în cincinalul următor.

Așa cum se desprinde din Legea Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor pe 
anul 1990, caracteristică pentru 
noul an agricol este accentuarea 
laturilor calitative, 
carii, activității din 
producției agricole inalte de eficiență Potrivit sarcinilor trasate de secretarul general partidului, t o v Nicolae Ceaușescu, tățile agricole au programe de măsuri a căror aplicare este în plină desfășurare, pentru rentabilizarea fiecărui produs și obținerea de venituri și beneficii cît mai mari, cerință de bază a înfăptuirii .auto- conducerii, autogestiunii și autofinanțării întregii lor activități.Pentru succesul acestei acțiuni de mare importanță economică, un rol de primă însemnătate îl are obținerea de producții vegetale și animaliere cît mai ridicate, la costuri cît mai scăzute. In această privință, Legea Planului de dezvolta
re a agriculturii in anul viitor a- 
sigură, prin indicatorii de produc
ție și eficiență stabiliți, realizarea 
unei inalte rentabilități in activi
tatea din agricultură. Nivelul de creștere a producției nete (deci a valorii nou create în procesul muncii) - de 12 la sută, superior celui stabilit pentru producția globală a- gricolă, care este de 5,6 la sută, denotă preocuparea pentru crearea condițiilor necesare încheie/ii activității productive a unităților a-

in sensul ridi- toate domeniile la cote cit mai ți rentabilitate, și orientărilor ’al a r ă ș u I in toate uni- fost elaborate cuprinzătoare,

gricole cu rezultate financiare pozitive și obținerii de beneficii.Realizarea acestui raport, ce a- sigură în continuare, in deplină concordanță cu obiectivele noii revoluții agrare, creșterea intensivă șî modernizarea agriculturii, impune ca în toate unitățile să se acționeze energic, pe de o parte pentru obținerea producțiilor planificate, care au la bază sporuri însemnate față de realizările acestui an atit în sectorul vegetal, cît și în cel de creștere a animalelor, iar pe de altă parte, pentru aplicarea fermă a prevederilor din programele pri

vind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, a normativelor economico-fi- nanciare și haremurilor de cheltuieli pe produs, pentru utilizarea cu maximum de randament a tuturor resurselor. Toate acestea reprezintă direcții de acțiune prioritare pentru organele și organizațiile de partid de la sate, pentru conducerile unităților agricole, pentru toți oamenii muncii de pe ogoare — pentru obținerea in anul viitor a unor rezultate cît mai bune în activitatea de producție ți economică.

planifi- anuluinecesar

Gheorqhe CRI$ANcorespondentul „Scînteii

BOTOȘANI : Piese de schimb pentru agriculturăMobilizați de înflăcăratele chemări ale secretarului general al partidului, colectivele muncitorești din întreprinderi industriale boto- șănene au luat inițiativa introducerii în fabricație a unei palete largi de repere necesare în campania de reparare a mașinilor agricole. Specialiștii și muncitorft de la întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb, întreprinderea Mecanică, întreprinderea de Articole Tehnice din Cauciuc, „Electrocon- tact" și de Ia întreprinderea Mecanică pentru Agricultură Botoșani au oferit unităților de profil din agricultură subansamble de direcție și transmisie cardanică pentru

tractoare, pinioane pentru cutie de viteză, curele trapezoidale pentru combinele de recoltat cereale și altele. La întreprinderea Mecanică pentru Agricultură Botoșani s-a a- menajat o expoziție județeană de produse cuprinzind repere realizate de întreprinderi, precum și standuri cu piese pe care le solicită în continuare stațiunile pentru nizarea agriculturii. De la rea acestei acțiuni de sprijin al mecanizatorilor agricoli,tivele muncitorești au produs asemenea repere cerute în campania de revizii și- reparații în agricultură valorînd peste 10 milioane lei. (Eugen Hrușcă),

meca- iniție- direct colec-

MARAMUREȘ : Realizări 
ale silvicultorilorHarnicii gospodari al pădurilor Maramureșului s-au preocupat intens și în acest an pentru realizarea sarcinilor de plan, pentru conservarea și sporirea patrimoniului forestier. Astfel, ei au raportat realizarea planului la producția fizică pe patru ani din acest cincinal. ereîndu-se condiții să obțină pînă la 'sfîrșitul anului o producție suplimentară în valoare de peste 16 milioane lei. O preocupare constantă a silvicultorilor maramureșeni a fost realizarea ritmică și chiar în devans a producției la export. Prin aplicarea unor măsuri de valorificare superioară a resurselor pădurii și onorarea în1 conformitate cu contractele, planul la export a fost realizat cu o lună mai devreme. (Gheorghe Părja).

IN TOATE FERMELE ZOOTEHNICE, 
PROGRAMELE DE LUCRU

Ordinea și disciplina - valabile
pentru toate unitățile

RIGUROS RESPECTATE

CONSTANȚA : Produse 
de cea mai bună 

calitateCa principal furnizor de echipamente și accesorii navale. întreprinderea Mecanică Navală Constanța are de îndeplinit sarcini importante privind înfăptuirea programului naval. Unul dintre obiectivele de maximă importanță il constituie realizarea unor produse de înaltă calitate, care să răspundă exigentelor beneficiarilor interni și partenerilor externi. Așa se și explică numărul mare de măsuri luate in această direcție : reproiec- tarea, în colaborare cu institutele de specialitate, a unor produse, asimilarea și extinderea de noi tehnologii, dotarea întreprinderii cu noi utilaje și aparatură de control de precizie, organizarea unui sistem de asigurare a calității la nivelul noilor cerințe. Prin îmbunătățirile aduse programelor de modernizare, concretizate în creșterea substanțială a productivității muncii. au fost îndepliniți și depășiți indicatorii de plan, s-au asimilat noi echipamente navale, realizîn- du-se produse cu un nivel calitativ superior față de anii anteriori. 
(Lucian Cristea).

REALIZĂRI ALE MINERILORMinerii de Ia Baia de Roșia Montană, Zlatna și alte sectoare de extracție din Munții Apuseni au înregistrat un nou și important succes in producție: îndeplinirea mai devreme a planului anual la producția-marfă industrială și la alți indicatori e- conomici. Acest fapt a creat condiții pentru obținerea pină la 31 decembrie a unei producții suplimentare de 26,5 milioane Iei, concretizată, printre altele, în aproape 300 tone plumb și cupru in concentrate, 1 620 tone pirită, 4 600 tone sulf șl in alte resurse minerale utile economiei noastre naționale. Rezultatele amintite se datoresc acțiunilor întreprinse în toate unitățile extractive pentru perfecționarea tehnologiilor de exploatare și preparare, modernizarea fluxurilor de aprovizionare și transport, utilizarea intensivă a mașinilor și instalațiilor din dotare, creșterea în ritm accelerat a productivității muncii, indicator care a marcat un spor de 9 la sută comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut. (Agerpres).

Arieș, 
de la Roma!re- ste-

Minerii-excavatoriști din unitățile cu activitate la suprafață, a- parținind Combinatului Minier 
vinari, și-au onorat cu 12 zile devreme prevederile de plan venite în 1989 la decopertatril, activitate economică de bază, cu influente pozitive directe a- supra bunei desfășurări a extracției de lignit. Succesul permite excavarea și depunerea suplimentară în halde, pînă la sfîrșitul. lunii decembrie, a circa 5 milioane mc de steril, pregătirea în devans a unor rezerve carbonifere active, crearea de condiții pentru o bună ritmicitate a extracției de cărbune energetic în prima lună viitor. O contribuție și-au adus minerii de derea Rovinari, unde gătită suplimentar o boniferă activă caretragerea a mai bine de 2 milioane tone de lignit, cei de la întreprinderile Pinoasa și Seciuri-Ruget- Bustuchin. (Agerpres).

a anului deosebită întreprin- fost pre-la
arezervă car- asigură ex-

Se poate aprecia cu justificat temei că, trăgind învățăminte din anii anteriori, perioada de stabulație pe timpul sezonului alb 1989—1990 a fost mai bine pregătită. Dovada ? Încă din vară s-a întocmit un cuprinzător program, cu „bătaie mai lungă", privind îmbunătățirea radicală a activității. S-au stabilit răspunderi concrete unor instituții agricole județene, termene precise privind materializarea obiectivelor propuse și obligativitatea factorilor implicați de a raporta despre modul de realizare a sarcinilor primite. „Acest program a vizat, printre altele, și asigurarea unei baze furajere îndestulătoare necesare iernă- rii animalelor, pregătirea corespunzătoare a adăposturilor, a bucătăriilor furajere și chiar reampla- sarea in teritoriu a unor efective de animale, în funcție de posibilitățile de asigurare a furajelor și de capacitatea adăposturilor existente, a precizat Gheorghe Stancu, director la direcția județeană agricolă. Pină la această dată am mutat în unitățile din zonele mai bogate în furaje și cu posibilități mai bune de adă- postire peste 1 700 de bovine și 2 000 ovine. Avind în vedere faptul că, deși pe ansamblul județului, am strîns mai multe furaje decit anul trecut, unele consilii agroindustriale — între care Pielești, Brabova și Plenița — nu au asigurat finul în cantitățile planificate, dar au un surplus de nutrețuri grosiere, am stabilit ca in toate fermele să se administreze obligatoriu in hrana a- nimalelor, îndeosebi a vacilor cu lapte, furajul unic compus din fînuri, coceni și paie tocate, folosind procedeele de saramurare, drojduire și melasare. Pentru aceasta, am pus in stare de funcționare toate cele 100 de bucătării furajere și am stabilit răspunderi concrete tuturor specialiștilor de la instituțiile județene pentru a sprijini efectiv activitatea din ferme. La toate acestea mai trebuie adăugat faptul că de la începutul perioadei de stabulație am livrat îndeosebi fermelor de vaci cu lapte aproape 200 000 tone borhot din sfeclă, 800 tone borhot de bere și peste 700 tone borhot de amidon. Așa se face că, față de începutul lunii decembrie, producția de lapte a crescut in prezent, în medie, pe zi, cu peste 150 hl“.Un raid întreprins prin mai multe sectoare zootehnice ne-a dat posibilitatea să constatăm, la fața locului, aspecte concrete privind modul în care se desfășoară acum activitatea. Un prim aspect de ordin

general : cu mici excepții, am fost martorii unei atmosfere de muncă responsabilă, menită să asigure desfășurarea cu bune rezultate a activității'. Argumente ? în sectorul zootehnic al Cooperativei Agricole Mischi, activitatea era supravegheată de Maria Bălan, primarul comunei, ce era de serviciu din partea consiliului popular comunal. Constanța Saraolu, medicul veterinar al dispensarului teritorial, și Ion Cotea, vicepreședintele cooperativei. Programul de grajd se desfășura conform graficului afișat. Fiecare om la locul lui. Baza furajeră — îndestulătoare. Hrana se administra după un orar și rețetar afișate și cunoscute de toți îngrijitorii. Avînd furaje din abundență, și hrănireaa- nimalelor este mineață le-am rîțe și borhot vacă cu lapte, le dăm 10 kg spune îngrijitoarea Elena Chiriac. Procedînd astfel, asigurîndu-le animalelor îngrijirea corespunzătoare, atit producția de lapte, cît și natalitatea se situează la nivelul planificat.în sectorul zootehnic al Cooperativei Agricole de Producție Pielești ajungem la vremea pauzei îngrijitorilor. Intrăm, în grajdurile strălucind de curățenie. Intr-unui din ele dăm de_ îngrijitorul Ion Stejereanu, care, profitînd de „fereastra" programului Luminița otehnice, furajului form rețetarului afișat.

pe măsură. „De di- dat peste trei kg tă- de sfeclă la fiecare iar acum, la amiază, de furaj unic" — ne

de grajd, țesăla vacile. Pripeagu, șefa fermei zo- supraveghea pregătirea unic pentru 24 de ore, con- asigurînd

8—10 unități nutritive pentru fiecare animal. „încă de la intrarea in perioada de stabulație, am făcut lotizarea vacilor și am întocmit fișe individuale pentru fiecare animal, pe baza cărora administrăm furajele — ne spune șefa fermei. Scopul ? Stimularea, prin hrană diferențiată, a acelor animale ce au potențial de producție mai ridicaț".în contrast cu aceste aspecte, specifice majorității sectoarelor zo- . otehnice, ni s-a înfățișat activitatea de la ferma Cooperativei Agricole de Producție Cîrcea, vecină cu cele de mai sus. Intrăm în primul grajd. Ușile la perete, geamuri neetanșe, , apa înghețată în adăpători. Deși era ora 15. cînd îngrijitorii trebuiau să fie la program, nu era prezent nici unul. Aceștia au început să apară cu una-două ore întîrziere. Singurele cadre prezente în sector erau economista fermei, Lenuța Muscă, și Eugen Nicola, operator înșămînță- tor. „Ceilalți specialiști s-au dus Ia gară, unde se descarcă niște vagoane cu furaje" — ni se spune. Vaci- aruncau în iesle baloți folo-pre- o fo- elec-
lor li se de paie și coceni. De ce nu siți bucătăria furajeră pentru pararea hranei?, întrebăm. „Ba losim, dar s-a accidentat ieri tricianul" — vine răspunsul economistei fermei. Observăm însă că de- fibratorul n-a fost folosit niciodată. La întrebarea noastră „cine a trecut astăzi de la primărie sau din conducerea cooperativei agricole prin' sectorul zootehnic ?“, îngrijitorii au săltat din umeri. „Mîine vom analiza activitatea necorespunzătoare de aici, cu toate cadrele de specialitate" — ne-a asigurat directorul cu zootehnia de la direcția agricolă județeană. Era și cazul.

Nlcolae BABĂLĂUcorespondentul „Scînteii"
Zilnic, control riguros, eficientîn perioada de stabulație, în condițiile specifice anotimpului rece, specialiștii, lucrătorii din zootehnie sint solicitați în mai mare măsură să respecte întocmai tehnologiile de lucru, care să asigure buna desfășurare a activității în acest sector, „înfățișarea animalelor, producțiile de lapte, sporul in greutate, indicele de natalitate sînt doar cîțiva din param.ețrii ce definesc activitatea îngrijitorilor" — ne spunea înaintea efectuării raidului nostru în cîteva ferme zootehnice medicul veterinar Stan Lăzărescu, director cu producția zootehnică la Direcția Generală a Agriculturii din județul Vrancea. Din programul măsurilor realizate pînă acum am reținut că în toate u- nitățile au fost pregătite adăpostu-

rile, parcurile furajere, instruiți, că se asigură asistență și îndrumare de specialitate. se urmărește și se prompt acolo unde este cazul pentru menținerea stării de sănătate a animalelor.Activitatea fermei zootehnice a Cooperativei Agricole Ciorăști, de exemplu — și nu numai a acesteia — confirmă eficiența măsurilor luate și evidențiază preocuparea zilnică pentru bunul mers al muncii. întregul efectiv de 610 bovine, din care 238 sînt vaci cu lapte, este bine îngrijit, viguros. Realizările nu au scăzut față de luna precedentă — media zilnică a producției de lapte pe vacă furajată fiind de peste 10 litri. Furajarea diferențiată, rațio-

îngrijitorii permanentintervine

nală se respectă sub un control permanent, parcul de nutrețuri îndestulător și cu structură adecvată per- mițînd acest lucru. Inginerul Vasile Dumitru, șeful fermei, preciza că planul anual la producția de lapte sa va realiza în totalitate și că în prezent indicele de natalitate a ajuna la 92 la sută, față de 85 la sută planificat. Dar și la fruntași, cum este cazul fermei din Ciorăști, mai sînt „scăpări" care țin de neglijența sau amînările unor îngrijitori în a face un lucru la timp. în unul din grajduri, de exemplu, instalația de adăpare era înfundată. în plus, deși timpul era frumos, totuși animalele nu erau scoase în padocuri. La ferma zootehnică numărul 1 a Cooperativei Agricole Tătăranu — cum ne-a precizat inginerul Ionel Doringă, șeful fermei — au fost necesare măsuri de schimbare a opticii față de zootehnie, de modernizare a grajdurilor și altele. în anii trecuți, lucrurile nu dădeau cît de cît motive de mulțumire. Acum însă se poate discuta despre anumite realizări. Totuși, mai este încă mult de muncit pentru a instaura ordinea și disciplina. Stocul de furaje la fînuri și grosiere nu este la nivelul necesarului și, totuși, grosierele — avem în vedere cocenii de porumb — se aduceau în iesle întregi. Tocătorul nu funcționează de o săptămînă. Sînt probleme in funcționarea bucătăriei furajere, a pompelor de apă, a racleților ‘ pentru e- vacuarea dejecțiilor. Motoarele „cad" prea des, iar rebobinările care se fac sînt de slabă calitate, mai cu seamă cele realizate la întreprinderea „Aversa" București. Stațiunea de Mecanizare a Agriculturii Cîm- pineanca nu poate acoperi la timp toate cerințele pentru asemenea lucrări. Sînt neajunsuri care, adunate, diminuează producțiile de lapte — și așa mici — și concură la obținerea unui indice de natalitate de numai 73 la sută.Se spune că „Ochiul stăpînului îngrașă animalul". Zicala este cunoscută și la ferma zootehnică a Cooperativei Agricole de Producție Mil- covul. îngrijitorii cunosc ce rații furajere se administrează și cînd șl așa mai departe. Am discutat cu îngrijitorul Ion Mocanu. Teoretic — bine pus la punct. L-am întrebat dacă are o țesală și o lopată. Ne-a arătat țesala ruginită, nefolosită. De cînd n-or mai fi fost țesălate cele 25 de vaci pe care le are în îngrijire ? întrebare care poate fi adresată și gltor îngrijitori care socotesc că între două furajări ale animalelor n-ar mai fi nimic de făcut Iată alte „scăpări" care nu trebuie să scape controlului specialiștilor de la consiliul agroindustrial și de la organele agricole județene.
Dan DRAGULESCU
corespondentul “^Scînteii
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Importante stimulente pentru
realizarea planului și sporirea

Ne aflăm într-o perioadă in care, așa cum s-a stabilit la marele forum al comuniștilor români, se pune un accent deosebit pe dezvoltarea intensivă a economiei românești. Principiile autoconducerii, autoges- tiunii și autofinanțării, intregul mecanism economico- financiar au in vedere tocmai stimularea spiritului gospodăresc, creator al oamenilor muncii, în tripla lor calitate de proprietari, producători și beneficiari, pentru a utiliza cu pricepere -și chibzuință mijloacele tehnice și materiale de care dispun în vederea sporirii producției și a eficienței economice. In felul acesta, nu numai că se asigură desfășurarea normală a producției, ci șl mijloacele financiare pentru sporirea veniturilor oamenilor muncii. Prin urmare, fiecare muncitor, fiecare specialist sînt direct interesați în realizarea exemplară a planului la producția fizică și ta export, la toți indicatorii calitativi, de eficiență.Realitățile României socialiste demonstrează că tot ceea ce se înfăptuiește prin munca și priceperea, prin eforturile întregului popor este destinat progresului economico-social, înfloririi continue a patriei, ridicării bunăstării națiunii. O dovadă elocventă în acest sens o reprezintă hotârirea adoptată de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, și aprobată prin Decret al Consiliului de Stat, ca in cursul acestei luni să se acorde oamenilor muncii din unitățile economice de stat un avans de 1,7 miliarde lei din fondul anual de participare la realizarea producției, a beneficiilor

și la împărțirea beneficiilor, cealaltă parte a fondului, inclusiv sumele rezultate ca efect al majorării cu 0,5 la sută a cotelor de constituire a acestui fond, urmînd să se plătească în anul viitor, după încheierea activității pe bază de bilanț. Astfel, în acest an, la veniturile suplimentare realizate de oamenii muncii (prin majorarea retribuțiilor — acțiune care, cum se cunoaște, s-a încheiat la 1 iulie a.c., precum și prin creșterea părții variabile în veniturile totale), ce se ridică la 24,9 miliarde lei, se adaugă 1,7 miliarde lei, sumă ce se va plăti ca avans din fondul de participare la beneficii, deci, în total, 26,6 miliarde lei. Este știut că sporirea părții variabile a veniturilor este asigurată ca urmare a sporului cuvenit pentru rezultatele obținute în cadrul muncii în acord global, precum și a diferitelor stimulente și prime acordate, cumț sînt cele pentru realizarea exportului și alte realizări deosebite. După cum oamenii muncii obțin importante cîștiguri prin participarea cu părți sociale la constituirea șl dezvoltarea patrimoniului unităților, economice în care lucrează.Semnificația măsurii stabilite de Comitetul Politic Executiv este limpede pentru toți oamenii muncii r posibilitatea acordării acestor sume atestă forța și sănătatea economiei noastre socialiste, demonstrează realismul, justețea politicii Partidului Comunist Român de a asigura — pe măsura dezvoltării forțelor de producție și a sporirii venitului național — creșterea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii.
Răspundere' și spirit gospodăresc in utilizarea
mijloacelor tehnice, materiale si financiare

Rezultatele obținute în 11 luni din acest an de întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală recomandă de la sine harnicul său colectiv de oameni ai muncii : in condițiile în care s-a înregistrat o pro- ducție-marfă suplimentară de 6 milioane lei, producția netă realizată în plus se ridică la 9 milioane lei, ceea ce atestă accentuarea eforturilor pentru sporirea eficienței economice ; de altfel, și beneficiile ra- irtate peste prevederi se ridică la une importante. Sînt succese care au la bază creșterea mai mare decît prevederile planului a productivității muncii și reducerea mai accentuată a cheltuielilor totale, și îndeosebi a celor materiale, la 1 000 lei producție-marfă. Și toate acestea în condițiile unui important salt pe planul valorificării superioare a resurselor tehnice, materiale și da muncă, al ridicării calității și competitivității produselor, proces reflectat, intre altele, in faptul că producția pentru export fabricată peste prevederi se ridică la mail mult de 80 milioane lei.Suportul acestor succese II constituie, desigur, munca harnică, spiritul gospodăresc al colectivului, care, an de an, ridică tot mai mult cota performanțelor în producție. Dar se cuvin subliniate, totodată, eficiența deosebită a activității politico-orga- nizatorice desfășurate de organizația de partid, care a știut să creeze și să întrețină la nivelul exigențelor producției moderne climatul de muncă și răspundere necesar îndeplinirii sarcinilor de plan, precum și stilul dinamic, stimulativ de lucru ' consiliului oamenilor muncii, al ■drelor de conducere care au organizat și orientat corespunzător forțele colectivului, acordînd cea mai mare atenție rezolvării problemelor esențiale de care depinde bunul mers al fabricației. Dar să concretizăm, ascultînd cîteva opinii în acest sens :— Ne-am convins, din propria experiență, din confruntarea cu exigențele pertenerilor externi că o producție eficientă, competitivă se poate realiza numai intr-o întreprindere modernă — ne-a precizat, de la bun început, Dumitru Ionescu, directorul unității. Cind spun „modernă", mă refer nu numai la dotarea tehnică a unității, care, desigur, este necesar să asigure condiții pentru o producție de înaltă tehnicitate, ci mai ales la starea de spirit modernă, caracteristică întregului colectiv. înțeleg prin aceasta o stare de creativitate permanentă, ce se regăsește în programul de modernizare — care la noi reprezintă realmente rodul gîndirii muncitorilor și specialiștilor și cunoaște per

In atelierul circuite Imprimate al Întreprinderii „Electrotehnica” din Capitală se acordă cea mai mare atenție calității producției Foto : S. Cristian

eficienței economice

manent schimbări, adaptări, perfecționări ; dar, în egală măsură, și o înțelegere superioară a răspunderilor și exigențelor fabricației moderne, care se poate asigura atît prin- tr-o calificare profesională înaltă, cit și printr-o conștiință profesională și politică ridicată. Spre atingerea acestor obiective ne îndeamnă, de fiecare dată, să acționăm secretarul general al partidului, pentru formarea unui astfel de colectivi muncitoresc, receptiv la cerințele producției moderne.— Cum acționați în mod concret ți în ce măsură ați reușit să' atingeți scopul urmărit ?— Desigur, principiile autocondu- eeril și autogestiunii ne pun la în- demlnă pirghii și instrumente utile
La întreprinderea 
„Electrotehnica** 

din Capitală

pentru stimularea spiritului gospodăresc, de creație al colectivului. Prin această prismă, sintetizînd, aș afirma că metoda principală folosită a fost de a pune direct, fără ocol în fața tuturor oamenilor muncii și a discuta cu aceștia, în spiritul unei autentice democrații muncitorești, sarcinile care ne revin, pe de o parte, și, pe de altă parte, resursele de care dispunem pentru a le îndeplini. Așa a fost cazul, de pildă, cu cerința de a realiza producție de calitate tot mai bună, reducînd drastic consumul de cupru și aluminiu. Prima reacție a multora a fost să spună că acest lucru este imposibil. Am demonstrat însă limpede că altă cale nu avem, economia nu dispune de resurse suplimentare din aceste metale pentru a ni le repartiza. Deci : ori ne descurcăm cu ceea ce avem, realizind și mari economii — sursă de eficiență și de cîștiguri suplimentare —, ori nu ne facem planul și deci nu ne încasăm integral retribuțiile. Și, încet, încet, au apărut idei, care s-au concretizat apoi în soluții tehnice aplicate în practică. Acum producem, bunăoară, generatoare statice de medie frecvență pentru sectoarele calde, care se realizează cu un consum redus de cupru și, în plus, determină obținerea unor importante economii energetice la beneficiari ; acționări pentru mașini-unelte cu motoare autopilo- tate — produse oferite și contractate la export ; sursele de sudură automate și semiautomate statice, reali

zate in șapte variante, care acoperă practic necesitățile economiei șl reprezintă un important debușeu pentru export.Acesta este punctul de vedere al directorului. Să vedem cum gindesc cei care lucrează direct în producție.
0 Mircea Ionel, maistru la atelierul de transformatoare din secția de produse electrotehnice : „Cuvintul de ordine pentru colectivul nostru este reducerea consumului de cupru. Ne-am convins că dacă dorim să muncim mai mult și mai bine, să cîștigăm pe măsură, nu avem altă cale. Se spune că nevoia învață. Pe noi ne-a învățat strictețea normelor de consum. In fața acestui imperativ s-a creat o stare de spirit de colaborare, au dispărut orgoliile și birocrația. Orice idee izvorîtă din colectiv, dacă este bună, primește sprijin direct din partea specialiștilor de la atelierul de proiectare pentru a fi materializată. Iată un exemplu. La un moment dat, ni s-a comunicat că nu ni se mai poate asigura un anumit tip de bandă de cupru pentru realizarea bobinelor de netezire și protecție. Este vorba de un produs de mare valoare economică. Pentru schimbarea profilului conductorului electric — măsură care s-a impus —, ideea care a apărut a fost de a se modifica și sistemul de bobinaj. Efectele acestei măsuri au fost atît de mari, incit i-au surprins pînă și pe autorii ideii : în condițiile menținerii intacte a performanțelor produsului, nu numai că s-a obținut o economie de 800 kg de cupru la fiecare produs fabricat, dar s-a ușurat simțitor munca, a sporit puternic productivitatea. Dar sînt multe asemenea exemple. Desigur, prin asemenea măsuri ne asigurăm condiții mai bune de muncă pentru îndeplinirea planului, deci cîștigăm suplimentar pentru munca în acord global, dar și pentru sporirea eficienței economice, deci a beneficiilor — la a căror împărțire participăm și noi, oamenii muncii. Deosebit de stimulativ este insă faptul că mecanismul de cointeresare materială permite premierea directă a celor care au avut o idee tehnică valoroasă și au contribuit la materializarea ei. Aș putea spune chiar că în atelier și, de fapt, în întreaga secție există acum creat un climat de întrecere pe planul creativității, practic fiecare om fiind interesat să propună idei și soluții de perfecționare tehnică, de mai bună organizare. Iată, bunăoară, acum ne aflăm în plin proces de pregătire a unei noi organizări a producției pe principiul fluxului tehnologic, al specializării pe operații — prin care contăm pe o sporire semnificativă a 

productivității muncii, dar și a calității producției".
0 Georgeta Constantinescu, muncitor electronist, șefa unei echipe de muncitoare la atelierul de circuite imprimate : „Echipa pe care o conduc este formată din 32 de muncitoare. Exigențele deosebite ale muncii noastre sînt legate de faptul că aici se realizează plăcile cu circuite imprimate, „creierul electronic" încorporat în, practic, toate produsele întreprinderii. Esențial este in primul rînd profesionalismul. Dar, deopotrivă, sînt necesare calități deosebite : răbdarea, precizia, respectarea disciplinei tehnologice. Răspunderea pentru calitate este asigurată prin introducerea și aplicarea autocontrolului și probată de testările riguroase la care este supus fiecare produs al muncii noastre. Cit privește pregătirea profesională, în fiecare an fiecare om al muncii parcurge obligatoriu un curs de perfecționare și reciclare a cunoștințelor. Deviza eficienței muncii noastre este deci să facem produse de calitate, să nu realizăm nici un rebut. Ne-am convins că numai muncind mai bine cîștigăm mai bine, iar măsurile a- doptate de conducerea partidului privind acordarea unui avans din fondul de participare la beneficii sint încă o dovadă in acest sens, a justeței principiului socialist de retribuire a muncii adoptat în țara noastră".
0 Alexandru Andrei, maistru la atelierul convertizoare avansuri, secția automatizări : „Ne-am convins de faptul că ordinea și disciplina în producție, deci în esență eficiența muncii, sint hotărite intr-o măsură importantă de buna organizare. în acest an, bunăoară, atelierul nostru 

a fost reorganizat pe principiile raționale ale fluxului de fabricație, trecîndu-se la realizarea „pe planșetă" a traseelor de circuit ale conexiunilor din interiorul convertizoarelor. Dar deși am trecut la o nouă metodă de muncă, aceasta nu s-a resimțit negativ, fie măcar și temporar, nici pe planul realizărilor, nici pe cel al ciștigurilor. Dimpotrivă, condițiile de muncă au devenit mai bune, au crescut productivitatea muncii, calitatea produsului și s-au obținut chiar economii datorită introducerii unor mecanizări. Incepînd din acest trimestru s-a introdus un buget de aprovizionare a secției. Este un instrument util, care ne obligă să ne gospodărim strict cu materialele pe care le avem la dispoziție".
0 Vasile Pop, contabil-șef : „Pe planul gestionării resurselor materiale și financiare măsurile organizatorice luate, care, așa cum arată rezultatele, sînt în beneficiul colectivului, vizează urmărirea și controlul riguros al respectării normelor de' consum și de stoc. Astfel, în vederea încadrării în normele de stoc aprobate, s-a introdus regula de a se elibera in fabricație numai materialele strict necesare pentru luna respectivă, aprovizionările fiind făcute strict în funcție de aceasta. O altă sursă de economii s-a dovedit introducerea unui riguros sistem de asigurare a calității ; severitatea la testarea componentelor aprovizionate este justificată de ponderea ridicată — de circa 70 la sută — pe care acestea o au în costurile materiale. Totodată, a fost Întărit controlul financiar preventiv în faza de lansare a comenzilor către furnizori, deci a stabilirii necesarului de aprovizionat, urmă- rindu-se introducerea în circuitul e- conomic a stocurilor existente. După cum același control preventiv exigent se exercită și în legătură cu lansarea in fabricație a comenzilor interne, care se face numai în corelare cu baza materială asigurată. Urmărirea încadrării in ciclurile de fabricație normate se realizează prin- tr-un sistem simplu, dar eficient de „tablouri de bord", cum le numim noi, în care avem zi de zi situația exactă a execuției fiecărei comenzi pînă la livrare și încasarea contravalorii produselor. Mai mult decît atît, pentru a asigura răspunderea producătorilor direcți pentru gospodărirea resurselor materiale, planul de aprovizionare al întreprinderii a fost defalcat pe bugete de aprovizionări și plăți pentru fiecare sector de producție. Astfel, la locurile de muncă se cunosc exact resursele materiale disponibile pentru o anumită structură de fabricație, deci se instituie o disciplină strictă în utilizarea lor. De asemenea, compartimentul comercial și cel financiar- contabil conlucrează strîns pentru a asigura în permanență capacitatea de plată și lichiditățile. Sîntem o întreprindere fără credite restante, asi- gurindu-se un echilibru permanent între încasări și plăți, iar toate produsele noastre sînt rentabile".Cum se reflectă această situație e- conomico-financiară bună pe planul cîștigului oamenilor ? Iată, în acest sens, cîteva date, cîteva exemple puse Ia dispoziție de tovarășa Maria Cornelia Ghiță, șefa biroului personal, invățămînt, retribuire :
0 Ca urmare a majorării retribuției, acțiune încheiată la 1 iulie a.c., în această întreprindere, în care predomină tinerii, retribuția medie tarifară pe o persoană a crescut cu 337 lei.
0 Retribuția tarifară a muncitorului electrician Nicolae Ionel, de la secția produse electrotehnice, este de 2 511 lei. Ca urmare a muncii în a- cord global, precum și a sumelor primite pentru participarea la producția de export, precum și pentru alte realizări, inclusiv participarea la beneficii, el a primit in plus, in medie, lunar 488 lei. La rîndul său, maistrul Gheorghe Radu, cu o retribuție tarifară de 3 128 lei, a ciștigat, de fapt, în medie 3 820 Iei, ca urmare a acelorași stimulente adăugate suplimentar.
0 Pe ansamblul întreprinderii, partea variabilă a retribuțiilor, la care s-a adăugat și sporirea retribuției tarifare, ca urmare a măsurilor stabilite de conducerea partidului, se ridică in acest an la peste 16 milioane lei ; firește cîștigurile individuale sînt diferențiate, potrivit legii, în funcție de aportul fiecăruia la realizarea sarcinilor de plan, la sporirea eficienței economice.

Corneliu CĂRLAN

Primire la primul-ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, miercuri dimineață, pe Stevan Santo, secretar federal pentru energetică și industrie al R.S.F. Iugoslavia, președintele părții țării sale în Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică și tehnico-științifică.în timpul întrevederii au fost evocate relațiile de colaborare dintre țările și popoarele noastre, care se dezvoltă in spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt. In acest
încheierea lucrărilor celei de-a XlX-a sesiuni 

a Comisiei mixte româno-iugoslave de colaborare 
tehnico-științificăenergetică șl industrie al R.S.F. Iugoslavia — sînt prevăzute măsuri concrete vizînd dezvoltarea in continuare a cooperării și specializării în producție în diverse domenii de activitate, îndeosebi in industriile construcțiilor de mașini, electrotehnicii și electronicii, chimiei, petrochimiei, energeticii, metalurgiei și altele. (Agerpres)

economică șiMiercuri s-au încheiat la București lucrările celei de-a XlX-a sesiuni a Comisiei mixte româno-iugoslave de colaborare economică și teh- nico-științifică.în protocolul semnat la încheierea lucrărilor sesiunii de președinții celor două părți în comisie — loan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Stevan Santo, secretar federal pentru
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Mobilier modern, funcționalIn fiecare zi. constructorii pun la dispoziția oamenilor muncii noi și noi apartamente. La rîndul lor, întreprinderile de profil asigură mobilier divers, modern, funcțional. Pentru ilustrare, ne deplasăm la Depozitul central din Valea Cascadelor nr. 23 din Capitală, care aparține de I.C.L. Mobila, sectorul 5. O discuție cu directorul comercial al întreprinderii, Gheorghe Mihai, și un raid cu economista Mi- nodora Bordei prin vastele încăperi ale acestui imens depozit sînt edificatoare in ce privește varietatea de marfă, designul, condițiile de transport etc. Depozitul asigură marfă pentru alte 20 de unități de pe raza Capitalei. Și, deseori, cumpărătorul poate găsi la doi pași de casă mobilierul dorit în magâzinele „Ambianța" de pe Șoseaua Pante- limon, „Mobila" (bulevardul Metalurgiei, 1 Mai, Drumul Taberei, Cringași, Rahovei), „Apartamentul" (30 Decembrie) și multe altele — chiar și numai această enumerare creind imaginea unei dispuneri e- chilibrate a acestora in toate sectoarele Bucureștiului. Ele sînt bine aprovizionate de întreprinderile de mobilă bucureștene, ca și de combinatele de prelucrare a lemnului din Arad, Bacău, Blaj. Oradea, Piatra Neamț, Satu Mare, Sfîntu Gheorghe, Sebeș, Drobeta-Turnu Severin și altele, de întreprinderile de profil din Brăila, Galați, Caracal, Botoșani etc. Ce oferă acești furnizori magazinelor din Capitală și din întreaga țară ?In ce privește dormitoarele, foarte solicitate sînt cele denumite 
„Prima", „Caracal", „Cristi", „Ale
xandrina" — acesta din urmă recomandabil pentru spații mai mici. Dintre camerele de zi, notăm pe cele denumite „Costel" și „Alexan
drina", ale căror elemente comune sînt divanul de colț, dulapul cu trei uși, finisajul mat pe furnire de nuc, mahon sau fag, Sărmaș, cu elemente aplicate din fibrolemnoa- se, „Prima" și „Emil". Tot atît de solicitate în ultimul timp se dovedesc a fi camerele de tineret „Ca
racal", „Dina", „Sănducu", „Os
trov", „Babadag", dotate cu canapele pliante, birou de lucru, dulap de haine, bibliotecă multifuncțională, modulate în așa fel încît să permită o gamă variată de dispunere în spațiu. Un loc aparte îl o- cupă camerele de zi și sufrageriile. Din prima categorie, produsele „Cristina", compusă dintr-o impunătoare bibliotecă, „Bogdana" și

ACTUALITATEA SPORTIVĂFOTBAL. 0 Președintele Uniunii Europene de Fotbal (U.E.F.A.), Jacques Georges, s-a declarat împotriva unei schimbări în modul de desfășurare a cupelor europene, schimbare propusă de o serie de cluburi, între care A.C. Milan și Real Madrid, și prin care se cerea alcătuirea în primul tur a unor grupa de patru echipe, cu meciuri tur- retur. „Actualul sistem, a spus Jacques Georges, și-a demonstrat a- tractivitatea în fața publicului. Admit că sînt necesare schimbări, dar acestea vor privi criteriile de desemnare a capilor de serie". 0 Totodată, s-a anunțat că preliminariile viitorului campionat european al echipelor de tineret vor servi drept criterii de calificare la Jocurile O- limpice de la Barcelona, din 1992. Ciștigătoarele celor 8 grupe (ce vor fi alcătuite la 2 februarie 1990, la Goteborg) vor disputa, cite două, meciuri tur-retur, învingătoarele a- cestor duble manșe urmînd să evolueze în turneul olimpic. Tot la G6- teborg se va efectua tragerea la sorți pentru preliminariile campionatului european, a cărui fază finală este prevăzută să se desfășoare în Suedia. In 1992. 0 Turneul final al „Cu

cadru, au fost examinate noi acțiuni și modalități menite să contribuie la extinderea și amplificarea colaborării și cooperării româno-iugoslave în domeniile economic, tehnico-științific, în alte sectoare de activitate de interes reciproc, la creșterea și diversificarea schimburilor de mărfuri.La primire a participat loan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, președintele părții române in comisia mixtă.A fost de față Boro Denkov, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.

„Pintea", cu elegante spații pentru combine muzicale, au obținut deja sufragiile cumpărătorilor. Din a doua categorie se recomandă pentru eleganță, funcționalitate și design sufrageriile „Angela", „Miraj", 
„Păunită", „Păltineni", diferențiate prin culori, finisaje și aplicații.Există, de asemenea, un bogat sortiment de biblioteci, cu furnire în varii nuanțe, toate modulate, prevăzute cu dulap de haine și altele. Este la modă și mobilierul pe furnir de mahon, cu finisaj mat. In această diversitate sortimentală, există șl o multitudine de mobilier de holuri cu canapele de două sau trei locuri și cite unu sau două fotolii. Dintre cele mai căutate, rețin atenția „Emanuel", „Camelia", 
„Tango", „Paula", „Agata", „Daia- 
na“. Mulți cumpărători folosesc a- cest elegant mobilier de holuri și pentru sufragerii. Nu putem încheia raidul nostru fără să amintim bucătăriile, în marea lor majoritate modulate, cu dulapuri suspendate în perete și dulapuri masă, cu finisaje in melamină, texturate sau cu furnire de fag și brad. Totodată, există la vinzare, in magazinele de profil ale comerțului de stat, un mobilier de completare, de fapt piese separate — canapele, birouri, scaune, mese TV, mese pliante, cuiere, dulapuri cu două și trei uși, mobilier pentru copii și altele.Un serviciu de transport la domiciliu, cu demontări și montări de mobilier, o serie de înlesniri pentru tinerii căsătoriți, cit și vînză- rile prin precomandă satisfac solicitările din ce in ce mai crescîn- do ale cumpărătorilor. Menționăm că o preocupare salutară este aceea de a se asigura transportul prin transconteinere de la furnizor direct la magazine, pentru a se reduce volumul de manipulare a mărfurilor, pentru a se evita deteriorarea acestora și a se scurta din timpul lor de circulație. Ca o surpriză pentru începutul de an care bate la ușă, I.C.L. Mobila, venind în intîmpinarea cererii cumpărătorilor, le va oferi noi creații de dormitoare, cum sînt „Crișan", de la Combinatul de Prelucrare a Lemnului Sebeș, „Ligia" și „Mir
cea", de la întreprinderile de profil Gheorgheni, și, respectiv, Deva. Și pentru că tot sîntem în „Luna cadourilor", ce cadou poate fi mai potrivit și dorit intr-o casă nouă decît o mobilă, tot nouă, modernă, funcțională ?

Marta CUIBUȘ

pei Africii" la fotbal se va disputa in perioada 2—17 martie 1990 în orașele algeriene Annaba șl Alger.Cele opt echipe calificate vor e- volua în două grupe preliminare, după cum urmează : grupa A : Algeria, Nigeria, Cote d’Ivoire, Egipt ; grupa B : Camerun, Zambia, Senegal, Kenya. Primele două clasate în fiecare grupă se vor califica pentru semifinalele competiției. 0 Pe lingă - meciul de joi, 21 decembrie, cu formația Argentinei, reprezentativa Italiei a perfectat alte două partide de verificare în perspectiva turneului final al campionatului mondial : cu Olanda, la 21 februarie, și cu Elveția, în ziua de 31 martie.JOCURILE SPORTIVE ASIATICE DE IARNA. Ediția din anul 1995 a Jocurilor sportive asiatice de iarnă va fi organizată de R.P.D. Coreeană — a hotărît în unanimitate Asociația comitetelor olimpice din Asia.TENIS. Competiția internațională de tenis pentru juniori „Sunshine Cup" s-a încheiat la Plantation Park (Florida) cu victoria selecționatei Canadei, care a întrecut în finală cu 2—0 formația Suediei.

Importante succese 
obținute In producție 

de oamenii muncii 
din județele Gorj și VilceaIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Cumunist Român, președintele Republicii Socialiste România, noi colective de muncă din întreaga țară raportează obținerea unor însemnate succese in îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an.Astfel, Comitetul Județean Gorj al P.C.R. raportează că oamenii muncii din 43 unități economice ale județului și-au îndeplinit înainte de termen sarcinile de plan pe 1989, angajîndu-se ca, pînă la sfîr- șitul anului, să realizeze o producție suplimentară de peste, o jumătate de miliard de lei. Sporurile înregistrate, obținute în principal pe seama creșterii productivității muncii, se concretizează in însemnate cantități de produse, între care 600 mii tone cărbune, 69 miliOane mc gaze naturale, 291 tone utilaje tehnologice pentru lucrări miniere, 60 mii mp plăci din azbociment,' 2 300 mc prefabricate din beton armat, 560 mii bucăți cărămizi și blocuri ceramice, 1 150 mc cherestea, 78 mii mp plăci aglomerate din lemn, mașini-unelte pentru presare-forjare, • sticlărie- menaj in valoare de 6 milioane lei. în telegramă se dă glas hotărîrii ferme a celor ce muncesc și trăiesc în Gorj de a face totul pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin din grandiosul program adoptat de Congresul al XIV-lea al partidului, pentru continuarea pe o treaptă nouă, superioară, a operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Comitetul județean Vilcea al P.C.R. raportează, la rîndul său, că oamenii muncii din 22 unități economice au îndeplinit, la data de 20 decembrie, prevederile planului pe anul 1989 la producția-marfă industrială. Au fost, astfel, create toate condițiile pentru obținerea unei producții suplimentare, pînă la finele anului, în valoare de 258 milioane lei, concretizată în însemnate cantități de produse necesare economiei naționale, intre care 493 mii MWh energie electrică, 193 tone utilaj chimic. 76 milioane mc gaze brute, 2 180 mc cherestea, 194 mii mp furnire estetice, 86 mii tone sare, 39 mii tone calcar, 19 mii tone var, tricotaje și confecții textile în valoare de peste 30 milioane Iei.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător de partid și de țară — se arată in telegramă — că nu vom cunoaște sarcină de mai mare onoare decît înfăptuirea cu succes a prevederilor mărețu- /lui și însuflețitorului program de muncă și acțiune . revoluționară adoptat de înaltul forum al comuniștilor români din noiembrie a.c., că vom pune în centrul întregii noastre activități din 1990 și din viitorul cincinal valorificarea superioară a potențialului economic de care dispune județul nostru, aducîndu-ne astfel o contribuție tot mai însemnată lai dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, la întărirea suveranității și independenței țării, la măreața operă de edificare pe pămîntul patriei a celei mai drepte și mal umane orînduiri — comunismul.

Concursul 
„Fondul păcii" - 1990 Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România organizează un nou concurs pe bază de buletine „Fondul Păcii" — 1990 cu tema „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU : DEZVOLTARE, COLABORARE, PACE", întrebările sint inspirate din tezele, ideile și orientările de o inestimabilă valoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, din documentele adoptate de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și au în vedere inițiativele și contribuția României socialiste, ale secretarului general al partidului privind dezvoltarea, colaborarea și pacea în lume.Prin conținutul său, concursul constituie o amplă acțiune de educare politică și patriotică a maselor populare din țara noastră.Concursul, organizat in întreaga țară prin comitetele județene, municipale și orășenești pentru apărarea păcii, se va desfășura în perioada decembrie 1989 — 31 mai 1990.Buletinele de concurs se pot procura prin comitetele județene, municipale și orășenești pentru a- părarea păcii, prin întreprinderi și instituții, cooperative și așezăminte culturale de la orașe și sate. în Capitală, pot fi procurate de la Comitetul municipal București pentru apărarea păcii, str. Biserica Amzei nr. 29, și de la comitetele pentru apărarea păcii ale sectoarelor.
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19,00 Telejurnal
19,30 Congresul al XIV-lea — Congresul 

marilor victorii socialiste. Docu
mentar

19,50 Trăim decenii de împliniri măre
țe. Versuri șl cîntece patriotice

20.20 Din marea carte a patriei. Docu
mentar

20.40 Agricultura — programe prioritare
21,00 Flacăra nestinsă a dragostei de 

patrie. Documentar
21.20 Sub tricolor, sub roșu steag, etn- 

tece patriotice
21.40 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul cuprins intre 21 decembrie, ora 20 
— 24 decembrie, ora 20. In țară : Vre
mea va fi caldă, cu cer variabil, mal 
mult noros în regiunile nordice. Se vor 
semnala precipitații, sub formă de 
ploaie, pe arii relativ extinse, in regiu
nile nordice și doar pe alocuri în restul 
teritoriului. Izolat și trecător, in zonele 
deluroase din nord, precipitațiile vor fi 
șl sub formă de lapovlță șl ninsoare. 
La munte, precipitațiile vor fi atit sub 
formă de ploaie, cit și lapovlță și nin
soare. Vlntul va sufla slab plnă la mo
derat, cu intensificări trecătoare din 
sector vestic, îndeosebi in nord-vestul 
țării și la munte. Temperaturile mini
me, în general, vor fi cuprinse intre 
zero șl 10 grade, iar cele maxime intre 
6 și 16 grade, mult mai ridicate in sud. 
Dimineața, pe alocuri, se va semnala 
ceață.
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CBAtfITATE INTERNAȚIONALA

hrănea Statelor Unite împotriva
Repulriicii PanamaCIUDAD DE PANAMA 20 (Ager- pres). — Postul de radio national panamez, citat de agențiile internaționale de presă, a anunțat că, încâlcind grav independența și suveranitatea Republicii Panama, nesocotind principiile elementare ale dreptului internațional, trupe ale Statelor Unite au pătruns — 'din ordinul președintelui George Bush — pe teritoriul acestei țări.Scopul agresiunii armate americane împotriva acestui mic stat nealiniat din America Centrală este, după cum preciza însuși șeful Casei Albe, de a-1 captura pe generalul Manuel Antonio Noriega, șeful guvernului panamez, și a „restabili democrația" in Panama. Proclamîndu-se „apărător , al libertății", Statele Unite și-au a- rogat „dreptul" de a aprecia, prin prisma propriilor interese, dacă un guvern al unui stat independent și suveran este democratic sau nu.La atacul neprovocat Împotriva Republicii Panama au luat parte forțe aeriene și terestre. Cel puțin 30 000 de militari americani participă la atacurile declanșate in cursul dimineții împotriva a patru cazărmi panameze. ,Potrivit agențiilor Efe șl Prensa Latina, însuși președintele S.U.A. a-a văzut nevoit să declare la un moment dat că acțiunea militară americană în Panama nu și-a atins obiectivul de a-1 captura pe Antonio Noriega.Cu toate acestea, știri de ultimă oră arată că președintele Comitetului mixt al șefilor de stat major al forțelor armate ale S.U.A., generalul Colin Powell, a declarat că Statele Unite au eîștigat bătălia pentru controlul asupra Panama și a afirmat că șeful forțelor de apărare panameze, Antonio Noriega, „a fost îndepărtat" de la putere. Powell a precizat, totodată. Că pînă în prezent nouă militari americani au fost uciși, unul este dat dispărut și alți 39 au fost răniți. în cursul operațiunilor militare din Panama.S-a anunțat că guvernul președintelui Guillermo Endara a depus ju- rămîntul, după invazia trupelor americane, la o bază americană.Pe de altă parte, un comunicat oficial al guvernului Noriega și al forțelor de apărare difuzat de postul național de radio relevă că militarii panamezi și forțele de miliție populară „au reușit să oprească incursiunea brutală" a forțelor ame- . ricane și mențin țara sub control.Generalul Antonio Noriega, șeful guvernului și al forțelor de apărare panameze, „se află intr-un loc sigur și este hotărît să reziste", a declarat șeful gărzii personale a generalului la postul național de radio, precizînd 

că operațiunile slnt conduse de Noriega.Grava și brutala intervenție a Statelor Unite împotriva Republicii Panama — stat independent și suveran — în contradicție flagrantă cu cele mai elementare norme ale conviețuirii internaționale, a , stîmit oprobriul opiniei publice din America Latină și din întreaga lume, fiind condamnată de numeroase guverne și personalități.Ministrul de externe al Argentinei a intrat în contact cu omologii săi din „Grupul celor opt" în vederea unei acțiuni comune în fața invaziei militare a S.U.A. în Panama.
★Cu profundă Îngrijorare și indignare, opinia publică din România a luat cunoștință de agresiunea armată a S.U.A. împotriva unui stat independent și suveran din America Centrală — Republica Panama.România a atras atenția în nenumărate rinduri — făcînd apel la rațiune — asupra faptului că, în condițiile! în care situația mondială se menține deosebit de complexă și gravă, se impune să se facă totul pentru renunțarea la măsuri de forță șl de amenințare cu folosirea forței, pentru întreprinderea de acțiuni constructive întemeiate pe normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, pe dorința de soluționare numai și numai pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase dintre state. Cu atît mai mult sînt de condamnat actele de agresiune brutală ale S.U.A. împotriva unui stat mic, care își apără libertatea și independența încălcate de o superputere. Este dreptul sacru al oricărui popor de a-și hotărî singur modul de viață, regimul politic, conform năzuințelor și tradițiilor sale.Exprimîndu-și solidaritatea cu lupta poporului panamez pentru independența țării sale, poporul român condamnă cu fermitate agresiunea armată a S.U.A. împotriva Republicii Panama și cere să se pună capăt, o dată pentru totdeauna, politicii colonialiste, imperialiste, de dominație și dictat, de amestec în treburile interne ale altor popoare. Soluționarea justă și durabilă a problemelor complexe din America Centrală — inclusiv a celor ce confruntă S.U.A. cu statul Panama — este posibilă nu pe calea politicii de forță și dictat, a amestecului grosolan în treburile Interne ale acestor state, ci numai și numai pe calea unei reglementări politice, pașnice, pe baza normelor unanim acceptate ale dreptului internațional. Aceasta este singura soluție corespunzătoare cerințelor păcii, cauzei destinderii și înțelegerii în întreaga lume.

LUCRĂRILE CONGRESULUI UNIUNII NAȚIONALE AFRICANE
OIN ZIMBABWE - FRONTUL PATRIOTIC

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Adoptarea unor rezoluții privind necesitatea 
dezvoltării colaborării economice internaționale

Mesajul de salut al C.C. al P.C.R.HARARE 20 (Agerpres). — La Harare continuă lucrările primului congres al Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe — Frontul Patriotic.In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dele- gaților la Congres, tuturor militan- ților partidului le-a fost adresat un călduros salut de către reprezentantul Partidului Comunist Român, Iulian Ploștinaru, membru al C.C. al P.C.R. în mesaj este relevată dorința Partidului Comunist Român de a dezvolta pe mai departe relațiile de colaborare și solidaritate dintre cele două partide și popoare, în spiritul
★HARARE 20 (Agerpres). — In raportul prezentat la deschiderea lucrărilor primului Congres național al Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe — Frontul Patriotic, președintele Republicii Zimbabwe, prim- secretar al Z.A.N.U.-F.P., Robert Mugabe, a subliniat că politica partidului se bazează pe principiile marxism- leninismului, aplicate condițiilor concrete și realităților existente în țară. Transformările socialiste — a relevat vorbitorul — reprezintă un proces istoric, care se află in permanentă evoluție.

NAȚIUNILE UNITE: Consultări în vederea 

soluționării conflictului iraniano-irakianNAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a avut o întilnire cu reprezentanții celor cinci state membre permanente ale Consiliului de Securitate (Marea Britanie, Franța, R.P. Chineză, S.U.A. și U.R.S.S.). Cu acest prilej— relatează agenția T.A.S.S. — a fost prezentată o informare asupra consultărilor avute de secretarul general. la sediul Națiunilor Unite din New York, cu miniștrii de externe
AFGANISTAN

Importante succese .ale forțelor guvernamentaleKABUL 20 (Agerpres). -t- Trupele guvernamentale afgane au capturat în provincia Kabul zece rachete. în cursul unei operațiuni pentru preîn- tîmpinarea bombardării capitalei de către forțe extremiste înarmate — informează agenția de presă „Bakhtar". Totodată, agenția citată semnalează că în provincia Baghlan au trecut de partea autorităților aproape 50 de membri ai grupuri

acordurilor șl înțelegerilor realizate cu prilejul multiplelor întilniri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Robert Gabriel Mugabe, ceea ce corespunde interesului reciproc și al luptei comune împotriva imperialismului, pentru independență, pace și progres în lume. Totodată, este exprimată convingerea că legăturile de prietenie și colaborare bilaterală, care își au rădăcinile trainice în sprijinul activ și solidaritatea manifestate în timpul luptei pentru independenta Zimbabwe, vor cunoaște o dezvoltare continuă în viitor, în interesul comun, al cauzei păcii, progresului și socialismului.
★Abordînd probleme ale vieții internaționale, președintele Robert Mugabe a declarat că Zimbabwe se pronunță ferm și consecvent pentru întărirea securității generale, pentru oprirea cursei înarmărilor și lichidarea armelor nucleare, pentru soluționarea conflictelor regionale prin mijloace pașnice. Vorbitorul a reafirmat solidaritatea tării sale cu lupta mișcărilor de eliberare din Africa de Sud și a subliniat că Zimbabwe va acorda acestora, în continuare. întregul sprijin în vederea lichidării apartheidului.

ai Iranului și Irakului, vlzînd procesul de soluționare a conflictului iraniano-irakian.S-a menționat că nu s-a ajuns la nici un acord pentru reluarea negocierilor directe între miniștrii de externe ai celor două state, sub e- gida secretarului general al O.N.U., subliniindu-se că cele două țări dau interpretări diferite Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate referitoare la soluționarea conflictului iraniano- irakian. ' 

lor rebele. în provincia Kandahar au revenit din Pakistan, numai In ultimele 24' de ore, aproape 80 de familii de refugiați afgani, după ce in intervalul 13—18 decembrie, în aceeași provincie sudică, se re- patriaseră din Iran alte familii cu un total de 380 de membri. Organele locale ale puterii de stat au acordat celor repatriațl ajutorul material necesar.

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a încheiat examinarea problemelor economice și financiare înscrise pe agenda actualei sale sesiuni, adop- tînd o serie de rezoluții referitoare la dezvoltarea colaborării economice internaționale. Rezoluția referitoare Ia elaborarea strategiei internaționale de dezvoltare în anii ’90 relevă că, în această strategie, trebuie să-și găsească reflectarea problemele privind, între altele, soluționarea datoriei externe, lichidarea sărăciei șl a foametei, problemele protecției mediului înconjurător ș.a.
Deschiderea lucrărilor Congresului extraordinar 

al P. C. din CehoslovaciaPRAGA 20 (Agerpres). — La Pra- ga s-au deschis, miercuri, lucrările Congresului extraordinar al Partidului Comunist din Cehoslovacia, informează agenția C.T.K. La lucrări participă peste 1 500 de delegați, precum și invitați.
DRESDA: Convorbiri între președintele Consiliului 

de Miniștri al R.D.G. și cancelarul R.F.G.BERLIN 20 (Agerpres). — La invitația președintelui Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, Hans Modrow, cancelarul R.F. Germania, Helmut Kohl, a efectuat o vizită de lucru în R.D.G., în zilele de 19 și 20 decembrie 1989 — se arată intr-un comunicat citat de agenția A.D.N. în cursul convorbirilor desfășurate la Dresda, cei doi șefi de
în favoarea lichidării prezenței militare

americaneATENA 20 (Agerpres). — Coaliția forțelor de stingă se pronunță împotriva propunerii privind prelungirea termenului de menținere a bazelor militare americane pe teritoriul Greciei, se arată într-o declarație a Comitetului din Atena al acestei coaliții, din care face parte și P.C. din Grecia. Prezența militară străină pe teritoriul țării nu servește intereselor naționale și contravine principiului destinderii, relevă documentul.

NEW DELHI 20 cadrul lucrărilor . parlamentului indian(Agerpres). — în primei sesiuni a r________ 'i — rezultatdupă alegerile generale desfășurate Ia sfîrșitul lunii noiembrie — președintele Indiei, Ramaswami Ven- kataraman, s-a referit la programul prezentat spre dezbatere de noul guvern condus de V.P. Singh, subliniind că, pe plan intern, guvernului îi revine, totodată, sarcina de a adopta măsuri ferme în vederea soluționării unor probleme presante, cum sînt inflația, sărăcia și șoma-

Adunarea Generală a adoptat, de asemenea, o rezoluție privind Carta drepturilor și obligațiilor economice ale statelor, aprobată în 1974 — document care a statuat bazele noii ordini economice internaționale. Documentul exprimă îngrijorarea Adunării Generale a O.N.U. în legătură cu faptul că de la adoptarea Cartei situația economică a țărilor în curs de dezvoltare s-a agravat continuu. iar decalajele în domeniile economic, social și tehnico-științific dintre țările dezvoltate șl cele în curs de dezvoltare s-au adîncit.

Congresul a fost deschis de Karel Urbanek, secretar general al C.C. al P.C.C., care a precizat că principalele puncte de pe ordinea de zi sînt dezbaterea programului de acțiune al partidului și alegerea noilor organe de conducere ale P.C.C.
guvern au avut un schimb de păreri In legătură cu stadiul actual și posibilitățile de dezvoltare a relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G., precum și cu privire la o serie de probleme internaționale actuale.Au fost semnate acorduri și înțelegeri privind cooperarea economică și culturală dintre R.D.G. și R.F.G.

în GreciaTratatul eleno-american, în baza căruia este permisă prezența bazelor militare americane pe teritoriul Greciei, â expirat încă la sfîrșitul anului trecut, dar, potrivit prevederilor sale, S.U.A. dispun de o perioadă de 17 luni pentru retragerea obiectivelor sale. Statele Unite cer prelungirea acestui termen cu încă șase luni și insistă asupra reluării negocierilor privind încheierea unui nou acord.

a spus președin-Venkataraman — va trebui continue eforturile de reali-jul. India tele să zare a stabilității, încrederii și colaborării în sudul Asiei, de soluționare a tuturor problemelor care există In prezent în relațiile bilaterale cu țările vecine.
r<

ORIENTUL MIJLOCIU
Luări de poziție in favoarea 
cauzei poporului palestinianAMMAN 20 (Agerpres). — Intr-un comunicat oficial, primul ministru al Iordaniei, Mudar Badran, a subliniat că țara sa sprijină în continuare mandatul celor trei țări — Arabia Saudită, Maroc și Algeria —- încredințat de Liga Arabă în vederea reglementării situației din Liban — informează agenția MAP. Totodată, s-a arătat că Iordania sprijină cauza dreaptă a poporului palestinian, lupta acestuia în teritoriile arabe ocupate.BAGDAD 20 (Agerpres). — Comitetele de experțl ale ministerelor e- conomiei, comerțului și aprovizionării din țările membre ale Consiliului Arab de Cooperare — din care fac parte Egipt, Iordania, Irak și R.A. Yemen — s-au reunit la Bagdad. Sînt examinate, cu acest prilej, căile și mijloacele de punere în practică a prevederilor acordului semnat in cursul reuniunii la nivel înalt a comitetului, desfășurată în luna septembrie la Sanaa — informează a- genția IN A.

Actuala ordine economică 

internațională a agravat 

situația țărilor in curs 

de dezvoltare
O declarație a directorului 

«eneral al F.A.O.ROMA 20 (Agerpres). — într-o declarație făcută la sediul din Roma al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), directorul general al F.A.O., Edouard Saouma, a arătat că o serie de factori, între care povara datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare și politica de protectionism comercial a statelor occidentale, au făcut ca In anii ’80 să s« . înregistreze o agravare a situației multor țări ale „lumii a treia". Vorbitorul a citat, in acest sens, mai multe state de pe continentul african amenințate de foamete și subnutriție.Pe de altă parte, directorul general al F.A.O. a arătat că in cursul anului 1989 producția mondială de cereale a fost de circa 877 milioane tone, cu 120 milioane mai mult decit în anul precedent. El a subliniat insă că în noul deceniu vor trebui întreprinse noi eforturi pentru creșterea producției alimentare la scară mondială, o dată cu sporul populației — notează agenția ANSA.
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„DESCURAJAREA NUCLEARA", 
NUCLEARETUTUROR ARMELORîn spiritul de înaltă responsabilitate față de soarta poporului român, a întregii umanități, caracteristic activității internaționale a partidului și statului nostru, în spiritul realismului politic, străin oricăror tendințe spre crearea de false Iluzii popoarelor, Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea pune în lumină, 

o dată mai mult, cerința eliminării primejdiei nucleare ca sarcina cea mai urgentă, imperativul cel mai arzător al contemporaneității.Aprecierea că situația mondială actuală se menține gravă și complexă se bazează, în primul rîpd, tocmai pe realitatea de neocolit a existenței pe glob a unor uriașe stocuri de arme nucleare — și alte mijloace de distrugere în masă — care fac ca deasupra omenirii să plutească în continuare și chiar să se accentueze amenințarea unui conflict generalizat, cu consecințe catastrofale prin recurgerea, pină la urmă inevitabilă, la aceste arme. Subliniind, cu toată tăria, că înfăptuirea dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, rămîne mal mult ca oricînd problema fundamentală a-epooii noastre, secretarul general al partidului a adresat de la tribuna Congresului un apel la intensificarea eforturilor pe plan mondial pentru lichidarea neîntîrziată a celor mai înspăimîntătoare arme create vreodată de mina omului.„Considerăm, arăta în acest sens tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, că toate -popoarele, conducătorii de state și guverne trebuie să acționeze cu întreaga răspundere pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru asigurarea dreptului suprem ai popoarelor, al oamenilor — la viață, la pace, la libertate și independență".Apel justificat întru totul de asemenea fapte imposibil de ignorat, cum sint desfășurarea pe mai departe a experiențelor atomice, fabricarea zi de zi a noi arme nucleare, de toate tipurile, concomitent cu perfecționarea celor existente — îneît pasul modest făcut prin acordul cu privire la rachetele cu rază intermediară de acțiune tinde să fie golit de conținut. mai mult, profilîndu-se perspectiva deloc liniștitoare a creării, prin proiectele atlantice de „modernizare" a rachetelor terestre cu rază scurtă de acțiune și tactice, a unei forțe suplimentare de distrugere. O deosebită îngrijorare produce refuzul N.A.T.O. de ă renunța la discreditata și anacronica teorie a „descurajării nucleare". Teorie care por

nește de la concepția absolut falsă că armele nucleare ar constitui... garanția însăși a păcii, premisa excluderii războiului din viața societății, prin faptul că posedarea armelor nucleare de către o anumită țară ar acționa ca un factor de „descurajare" sau „reținere" de la declanșarea de către un posibil adversar a unul atac, întrucît s-ar expune unei riposte nimicitoare. Potrivit acestei teorii, evitarea unui al treilea război mondial s-ar datora, nici mai mult, nici mai puțin, tocmai existenței arsenalelor nucleare și perspectivei unei „distrugeri reciproc asigurate" pe care o implică.Asemenea aserțiuni nu pot însă rezista oricărei analize obiective. A afirma că omenirea a cunoscut cea mai îndelungată perioadă de pace din secolul nostru datorită simplei existențe a armamentului nuclear înseamnă a ignora cu bună știință rolul și influența determinante ale popoarelor, voința lor de pace, care au contribuit decisiv la împiedicarea unei noi conflagrații mondiale. Evident, o pace clădită pe „echilibrul nuclear" sau „echilibrul terorii" nu poate fi decit o pace precară, nesigură, armele nucleare nu au făcut — și nu fac ! — decit să accentueze neîncrederea, insecuritatea, să învenineze climatul politic internațional, în totală contradicție cu aspirațiile de pace și colaborare ale popoarelor. Realitatea arată că strategia „descurajării" a fost și este cel mai puternic stimulent al cursei înarmărilor nucleare,. împingind toi mai sus plafonul cantitativ și mai ales calitativ al acestor înarmări. Iar succesiunea neîntreruptă de perfecționări, inclusiv căutările în direcția realizării unui „scut antiato- mic" infailibil, de genul proiectului „războiul stelelor", sint de natură a acționa nu în sensul „reținerii" de la declanșarea unui atac, ci al sporirii tentației unei „prime lovituri devastatoare", care să paralizeze cu desăvîrșire adversarul, privîndu-1 de orice posibilitate de replică.Sînt tot atîtea temeiuri în virtutea cărora secretarul general al partidului a pus în evidență în repetate rinduri — și acest lucru este reafirmat cu claritate în Raport — că, atit timp cit se mențin armele nucleare și teoriile bazate pe ele, se menține și pericolul unul război nuclear cu urmări incalculabile.Adevărul este că arma nucleară nu a acționat niciodată în sine ca un factor de descurajare. In schimb, prin simpla lor existență, armele nu-

astfel de curs practicat de puteri ale vremii. Șantajul șantajul forței a fost, cum mijlocul predilect al Germa-

cleare dobindesc caracterul unor mijloace „ideale" de șantaj față de țările neposesoare de asemenea arme, puțind fi considerate ca instrumentul cel mai brutal al politicii de forță, dominație și dictat. Această politică este însă inevitabil sortită eșecului. Nimeni, se subliniază limpede în Raport, nu trebuie să-și facă iluzii că va putea folosi șantajul forței, în cazul de față șantajul nuclear, pentru a-și impune dominația, pentru a-și impune politica. învățămintele trecutului sint concludente in acest sens ; ele arată lipsa totală de perspective a unui “ ' ” marile militar, se știe, niei hitleriste și se cunoaște sfirși- tul dezastruos al acestei politici. Lecțiile istoriei trebuie să constituie un avertisment serios pentru cei ce nu înțeleg să renunțe la ideea șantajului nuclear, care, pînă la urmă, se va întoarce inevitabil împotriva lor înșile.„Nu descurajarea nucleară, ci dezarmarea nucleară și totală, politica de încredere și prietenie, de colaborare egală între toate țările europene, între toate statele reprezintă calea pentru o politică nouă, pentru o gindire nouă, care răspunde intereselor tuturor popoarelor lumii, fără deosebire de orînduire socială !“. A- ceste cuvinte rostite de la tribuna Congresului dau expresie unui adevăr fundamental, de a cărui înțelegere depind nemijlocit prezentul și viitorul omenirii.Prin ansamblul caracteristicilor lor — rază globală de acțiune, viteză considerabilă de deplasare, forță u- riașă de distrugere — armele strategice reprezintă principala componentă a „descurajării nucleare" și, ca atare, ele se cer neîntîrziat eliminate — orice măsură pe calea diminuării arsenalelor existente fiind bine venită. Fără îndoială, perspectiva finalizării, la mijlocul anului viitor, a tratativelor care se desfășoară de mai mulți ani în această direcție între U.R.S.S. și S.U.A., pentru încheierea unei înțelegeri cu privire la reducerea cu 50 la sută a armamentului strategic nuclear — perspectivă conturată tîlnire la nivel înalt cană din Mediterana importanță deosebită, mai puțin adevărat că, în perfecționării vertiginoase armament, prin operarea menea reduceri abia s-ar reveni, după aprecierea specialiștilor, la si

la recenta în- sovieto-ameri- — prezintă o Nu este Insă condițiile a acestui unei ase-

tuația existentă In momentul începerii tratativelor. Cu atit mai mult apare, prin această prismă, necesi- • tatea, evidențiată în Raportul, la Congresul al XIV-lea, de a se stabili o perioadă cit mai scurtă — și anume pină în anul 2000 — în vederea eliminării în întregime a arsenalelor strategice, in general a tuturor armelor nucleare. Este convingerea nestrămutată a țării noastre că numai printr-o astfel de soluție radicală pmenirea se poate elibera definitiv de coșmarul distrugerii nucleare.S-a vorbit și se vorbește intens în ultimul timp despre dispariția ansamblului fenomenelor legate de „războiul rece". Faptele arată însă, din păcate, că lucrurile nu stau tocmai așa. Cum ar putea fi, de pildă, altfel interpretată cramponarea cu orice preț a alianței atlantice de conceptul „descurajării nucleare", ca produs direct al războiului rece 7 Și se poate oare omite că însăși crearea celor două blocuri militare constituie o consecință nemijlocită a perioadei războiului rece ? Atîta vreme cît persistă asemenea fapte, pentru a nu mai aminti de recrudescența puternică a unor practici destabilizatoare îndreptate împotriva unor țări socialiste, este limpede că nu se poate vorbi de sfîrșitul acestei perioade.în mod deosebit, se impune, în concepția partidului nostru, trecerea neîntîrziată în Europa, prâfața, se centrare de și de armament chimic și convențional — realizarea propunerii românești privind lichidarea pînă în 1995 a tuturor armelor nucleare amplasate in această parte a lumii fiind de natură să răspundă în cel mai înalt grad intereselor popoarelor europene. Este adevărat, unele cercuri ale N.A.T.O., fără a renunța de fel la ideea „descurajării nucleare", par, chipurile, dispuse să a- dopte o atitudine mai „tezonabilă", mai „înțelegătoare", fiind gata să renunțe la introducerea în Europa a noilor rachete „modernizate", cu o condiție însă : cu condiția desfășurării pe mai departe a procesului „reformelor" din unele țări socialiste, înțeles, firește, în sensul alinierii la structurile capitalismului. în fond, avem de-a face cu o altă fațetă a șantajului nuclear.- Armamentul ra- chetonuclear prevăzut a fi instalat pe continent este acum folosit ca o monedă de schimb : renunțarea la aceste proiecte in schimbul renunțării la socialism I Numai că cei ce 

la dezarmarea nucleară unde, în raport cu su- află cea mai mare con- armament nuclear — ca

fac asemenea oferte ignoră un adevăr esențial, pe care partidul nostru, prin glasul secretarului său general, l-a afirmat răspicat, și anume că socialismul, progresul econo- mico-social, ca și libertatea și independența popoarelor, nu sint negociabile, nu pot forma sub nici un motiv și în nici o împrejurare o- biect de tîrguieli.Perspectiva asigurării păcii prin abandonarea cuceririlor obținute, cu prețul atîtor jertfe este respinsă cu fermitate de către popoare, cu a- ceeași fermitate fiind respinsă renunțarea la ideologia progresistă, socialistă, in numele sau mai bine-zis sub pretextul salvării omenirii de Ia un holocaust nuclear. Popoarele cer cu cea mai mare energie scoaterea in afara legii a armelor nucleare, doresc fierbinte pacea, dar o pace demnă, cu respectarea opțiunilor lor suverane, a valorilor supreme ale progresului social.Pacea, supraviețuirea umanității sînt probleme care privesc, fără excepție, toate statele și popoarele și, în temeiul acestui postulat, Raportul la Congresul al XIV-lea a sub-, liniat din nou, prin imposibilitatea practică a rezolvării lor numai în cercul restrîns al celor două mari puteri sau eventual și al celorlalte state posesoare de arme nucleare, necesitatea unui cadru democratic cit mai larg de dezbatere a acestor probleme, cu participarea tuturor statelor lumii, indiferent de mărime, potențial, grad de dezvoltare sau o- rînduire socială — aceasta oferind garanția adoptării unor decizii care să corespundă interesului general, cerințelor de dezvoltare pașnică a întregii- omeniri.Reafirmînd cu putere aceste Idei de frontispiciu ale politicii românești, avansind un program amplu și realist de acțiune pentru înlăturarea spectrului distrugerii nucleare, pentru salvarea vieții și civilizației pe planeta pe care trăim, Raportul la Congres se înscrie ca o nouă și strălucită mărturie a consecvenței cu care partidul nostru, secretarul său general militează In vederea înfăptuirii marelui deziderat al popoarelor : asigurarea, în pragul noului mileniu, a unei păci trainice, a perspectivei unei lumi fără arme și războaie. O dată mai mult România socialistă face astfel, prin fapte, dovada hotărîrii de a contribui, alături de toate conștiințele înaintate ale planetei, la transformarea năzuințelor de azi In realitatea ireversibilă de mîine.

I.

Romulus CAPLESCU

ADUNAREA FEDERALA A R.S. CEHOSLOVACE a adoptat o lege potrivit căreia termenul de alegere a președintelui republicii se prelungește de la 14 la 40 de zile. De asemenea, Prezidiul Adunării Federale a hotărît convocarea în plen a celor două camere ale forului suprem legislativ pentru data de* 29 decembrie, pentru a alege pe noul președinte al țării.PRIMIRE LA MOSCOVA. Mihall Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a primit pe președintele guvernului cehoslovac, Marian Calfa, care a întreprins o vizită de lucru în U.R.S.S. După cum transmite a- genția T.A.S.S., au fost discutate perspectivele cooperării bilaterale și unele probleme ale actualității internaționale.CONVORBIRI CIIINO-EGIPTE- NE. Președintele R. P. Chineze, Yang Shangkun, a avut convorbiri la Cairo cu primul ministru al Egiptului, Atef Sedki. Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale. Președintele Yang Shangkun l-a primit, de asemenea, pe Rifaat. Al Mahgoub, președintele Adunării Poporului din Egipt.CONGRES. în Berlinul Occidental s-au încheiat lucrările congresului Partidului Social-Democrat din R.F. Germania. După trei zile de dezbateri, cei 440 de delegați au adoptat noul program al partidului care înlocuiește programul de la Godesberg, din 1959.COOPERARE. Pakistanul și R.P. Chineză au convenit asupra extinderii cooperării bilaterale în domeniile științei, tehnologiei și industriei. Acest, obiectiv este stipulat intr-un memorandum semnat de reprezentanții guvernului celor două țări, miercuri, la Islamabad.VIZITA. Relațiile bilaterale șl o serie de probleme ale procesului general-european s-au a-
ll.R.S.S. : Lansarea navei automate 

de transport „Progress M-2“
MOSCOVA 20 (Agerpres). — In 

conformitate cu programul cercetă
rilor științifice la bordul complexu
lui științific orbital pilotat „Mir", la 
20 decembrie in Uniunea Sovietică 
a fost lansată nava automată de 
transport „Progress M-2". Nava este 
destinată să ducă la bordul com
plexului orbital materiale și produ
se consumabile, 
informează agenția T.A.S.S. 
„Progress 
echipajul 
Aleksandr 
Serebrov, 
Cosmos.

De la lansarea stației orbitale 
„Mir" — 20 februarie 1986 — la sis- 

diverse instalații,
Nava 

M-2“ este așteptată de 
format din cosmonauta 

Viktorenko și Aleksandr 
aflați de patru luni in

flat în centrul convorbirilor de Ia Londra dintre primul-ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, și ministrul sovietic de externe, Eduard Șevardnadze, care a făcut o scurtă vizită în capitala britanică.
I
I

PRESIUNEA OPINIEI PU- sud-africane, autoritățile de la Pretoria au eliberatSUB BLICE rasiste patru membri ai unui organism civic din orașul Alexandra. Cei patru au fost aruncați în închisoare numai pentru vina de a fi protestat față de condițiile inumane în care locuiesc cetățenii de culoare din Alexandra, ca de altfel și din alte localități din Africa de Sud.TANZANIA sprijină eforturile de pace și stabilitate ale guvernului angolez, a declarat primul-ministru tanzanian, Joseph Warioba. El a arătat că țara sa, alături de celelalte state „din prima linie", este interesată în Angola, ca o stabilității și continentului
i

instaurarea păcii în condiție a asigurării securității in sudul african. iva sosi cu o întîrzie-ANUL 1990re de o secundă, s-a anunțat de la Observatorul astronomic de la Greenwich. Astfel, ceasurile vor trebui date In urmă cu o secundă înaintea bătăii care va anunța miezul nopții de Anul Nou, deoarece ziua de 31 decembrie va avea 86 401 secunde în loc de 86 400. S-a anunțat că la Observatorul Greenwich va fi adăugat la semnal încă un „tic" pentru a sincroniza ceasurile atomice cu de rotația Soarelui. timpul mediu solar dat relativ dezordonată aPrimul-ministru al sta-DECES.tului Grenada, Herbert Blaize, a încetat din viață, marți, la Saint George’s. Viceprim-ministrul Ben Jones a preluat funcția de șef al guvernului din Grenada.
I
I
I

ÎN ITALIA s-au înregistrat tem
peraturi caracteristice verii. La Pes
cara, termometrele au urcat plnă la 
28 grade Celsius, iar la Roma s-au 
consemnat 21 de grade.

bordul complexului 
transportate 43 977 
diverse incărcături

de transport „Pro- 
„Mir" și un

temele sale de joncțiune au fost cu
plate nouă nave de tip „Soiuz" și 
două module specializate, precum și 
18 nave automate de transport. In 
acest timp, la ' 
orbital au fost 
kilograme de 
utile.

Actuala navă 
gress M-2“ duce spre 
colet destinat in exclusivitate echi
pajului — este vorba de cadoul pri
lejuit de sărbătorile de iarnă pentru 
Aleksandr Viktorenko și Aleksandr 
Serebrov, care vor intimpina noul 
an 1990 in „casa de pe orbită", men
ționează T.A.S.S.
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