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de acțiune

Intr-o atmosferă de cordialitate și înțelegere, evidențiind dorința reciprocă

de a conferi noi dimensiuni colaborării dintre cele două țări, ieri a continuat

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI NICOIAE CEAUSESCU I

I

Convorbiri oficiale

Campania agricolă de primăvară
desfășurată exemplar!

La Palatul de Stat au avut loc, 
marți, 8 martie, convorbiri ofi
ciale între președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu și președintele Consiliu
lui Național Provizoriu de Apărare 
al Republicii Ghana, Jerry John 
Rawlings.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășii 

Ion Dincă. prim viceprim-ministru 
al guvernului. loan Totu. ministrul 
afacerilor externe. Constantin Stan
ca. ministru secretar de stat la Mi- 

z nisterul Comerțului Exterior si Co
operării Economice Internaționale, 
Vasile Chivulescu. ambasadorul țării 
noastre în Republica Ghana.

Din partea ghaneză :
Kojo Tsikata și P. V. Obenga, 

membri ai Consiliului Național Pro
vizoriu ’ ‘ "
Ghana, 
pentru afacerile externe al C.N.P.A., 
alte persoane oficiale.*

Șeful statului ghanez a salutat cu 
multă cordialitate vizita oficială de 
prietenie pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o între
prinde în Ghana, relevi nd că vizita 
constituie un moment important in 
cronica relațiilor de colaborare din
tre cele două țări și popoare. în ace
lași timp, președintele Jerry John 
Rawlings și-a manifestat satisfacția 
de a se intîlni și a avea convorbiri 
cu președintele Nicolae Ceaușescu, 
in probleme de interes comun, sub
liniind admirația deosebită față de 
dezvoltarea economico-socială a 
României. înalta apreciere de care 
se bucură,in Ghana, în toate țările 
Africii personalitatea șefului statu
lui român. inițiativele și acțiunile 
sale întreprinse pe plan mondial. în 
vederea întăririi păcii. înfăptuirii 
dezarmării, promovării înțelegerii și 
cooperării între națiuni, și care au 
adus un prestigiu internațional atit 
de mare României.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
mulțumit. în numele său si al tova
rășei Elena Ceaușescu. pentru calda 
ospitalitate de care s-a bucurat in 
Ghana încă de la sosire, evidențiind 
că vede în aceasta o expresie a sen
timentelor de 
si le nutresc 
celor două 
Nicolae Ceaușescu a transmis în nu
mele său si al poporului român un 
salut călduros si cele mai bune urări 
de succes poporului ghanez în dez
voltarea economico-socială. indepen
dentă a patriei, exprimînd. de ase
menea, încrederea că noul dialog la 
nivel înalt va contribui la lărgirea 
și întărirea Pe mai departe a cola
borării. pe multiple planuri, dintre 
România si Ghana.

în acest cadru, au fost subliniate 
posibilitățile existente pentru extin
derea pe baze echitabile, reciproc 
avantajoase, a colaborării si coope
rării economice, tehnico-științifice si

de Apărare al Republicii 
Obed Asamoah. secretar

orietenie be care 
reciproc popoarele 

țări. Tovarășul

In alte sfere de activitate, precum si 
pentru creșterea si diversificarea 
schimburilor comerciale, bilaterale.

S-a apreciat că amplificarea con
tinuă a conlucrării dintre România 
și Ghana este în folosul ambelor 
țări și popoare, servește progresului 
si prosperității lor. cauzei păcii. în
țelegerii si cooperării intre națiuni.

Schimbul de păreri cu privire Ia 
situația actuală internațională a pus 
în evidentă apropierea punctelor de 
vedere ale celor două țări în pro
blemele abordate. A fost exprimată 
îngrijorarea fată de situația deose
bit de complexă si gravă care se 
menține în lume, apreciindu-se că 
popoarele, forțele progresiste de Pre
tutindeni trebuie să-si intensifice 
lupta pentru oprirea cursului peri
culos al evenimentelor spre confrun-

tare șl război, pentru înfăptuirea 
dezarmării si. in primul rind, a celei 
nucleare, pentru instaurarea unei 
păci trainice pe Planeta noastră.

A fost reliefată necesitatea elimi
nării forței și amenințării cu forța 
din viața internațională, reglemen
tării pe cale pașnică, prin tratative, 
a tuturor problemelor litigioase din
tre state.

în cadrul convorbirilor, o atenție 
deosebită a fost acordată situației 
de pe continentul african. în acest 
context, s-a reliefat rolul important 
ce revine Organizației Unității Afri
cane în întărirea conlucrării state
lor de pe acest continent. In vederea 
reglementării politice a stărilor 
tensiune existente in Africa, a 
luționării problemelor complexe 
confruntă aceste țări.

de 
șo
ca

Tovarășul Nicolae 
afirmat, și cu acest 
tatea și sprijinul României față de 
lupta popoarelor africane pentru 
lichidarea totală a colonialismului 
și neocolonialismului. pentru apă
rarea și consolidarea independenței 
lor naționale și înaintarea liberă pe 
calea progresului economic și social.

în legătură cu Situația economică 
mondială, s-a relevat că se impune 
să se facă totul pentru soluționarea 
problemelor subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru ' promovarea 
unor relații economico-financiare ba
zate pe deplină egalitate si echitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat însemnătatea organizării 
unei conferințe internaționale, în 
cadrul O.N.U., la care să participe.

Ceaușescu a re- 
prilej, solidari-

cu drepturi egale, toate țările In 
curs de dezvoltare si țările dezvol
tate. pentru a se ajunge la soluții 
reciproc acceptabile in problemele 
economice, inclusiv in problema da
toriilor externe extrem de mari ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

S-a relevat că un rol important în 
viața internațională, în imprimarea 
unui curs nou pe arena mondială 
revine țărilor mici și mijlocii, țări
lor in curs de dezvoltare și celor 
nealiniate, care reprezintă marea 
majoritate a statelor lumii și sînt 
direct interesate într-o politică de 
pace, de respect al independenței na
ționale. de colaborare egală intre 
toate națiunile.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, la recenta plenară 
lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii. Industriei 
Silviculturii și 
în acest an va 
cele mai mari 
turtle. Pentru 
ră a acestui 
s-au făcut din 
țioase în toate județele, de la utilaje, 
semințe, sisteme de irigații, fertili
zări pină la instruirea și calificarea 
oamenilor. într-un cuvînt. s-a făcut 
totul pentru aplicarea tehnologiilor 
fără nici un rabat de la normele 
prevăzute. Acestea constituie, desi
gur, un punct de plecare esențial 
în obținerea producțiilor stabilite, 
dar nu și singurul lucru de care tre
buie să se tină seama acum, in 
campania însămințărilor de primă
vară.

în cuvintarea rostită la plenara 
Consiliului Național al Agriculturii, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Este necesar să se por
nească cu toată fermitatea de Ia fo
losirea rațională și în întregime a 
fondului funciar, aceasta constituind 
baza pentru înfăptuirea tuturor 
obiectivelor din agricultură". înde
plinirea acestei sarcini presupune ca 
la toate culturile să se acționeze cu 
răspundere sporită pentru a se in- 
sămînța întreaga suprafață prevăzu
tă în perioada și-in condițiile de ca
litate stabilite. Ridicăm această 
chestiune intrucit învățămintele ani
lor trecuți dovedesc că din motive 
diverse unele suprafețe de teren 
arabil nu au fost insămințate deloc 
sau au fost insămințate cu mare in- 
tîrziere. Este vorba chiar de întirzie- 
rea însămînțării unor culturi de 
bază, cum sint porumbul și soia, ceea 
ce. evident, punea sub semnul în
trebării, de la bun început, realiza
rea producției totale stabilite prin 
planul de stat Ia culturile respective.

Pentru a argumenta, aducem in 
discuție situația de anul trecut, care 
trebuie să îndemne în acest an la 
măsuri hotărîte în vederea asigură
rii însămînțării in perioada optimă 
a întregii suprafețe arabile de care 
dispun unitățile agricole prevăzută 
în planul de cultură. Din datele 
furnizate de Ministerul Agriculturii 
rezultă că anul trecut s-au însă- 
mințat după 1 mai. deci după perioa
da optimă, peste 140 000 de hectare. 
Culturile care au avut cel mai mult 
de suferit din această cauză au fost 
floarea-soarelui și porumbul. Mari 
suprafețe cu aceste culturi au fost 
insămințate în luna mai în județele 
Călărași, Dolj, Caraș-Severin. 
Neamț, Vaslui și altele. Cauzele cel 
mai adesea invocate — băltiri și 
umiditate excesivă — au avut ca 
punct de pornire lipsa de preocupare 
a unităților agricole, a consiliilor 
agroindustriale, a întreprinderilor de 
execuție și exploatare 
îmbunătățiri funciare, 
ganelor agricole din 
pective, care n-au 
promptitudinea necesară pentru a se 
crea cele mai bune condiții in ve
derea pregătirii terenului și insă- 
mințării culturilor 
Tocmai 
parcelă 
ultimul 
timp și , 
nice, care să asigure o răsărire uni
formă a plantelor și o bună dez
voltare ulterioară.. eliminarea aces
tor cauze trebuie să constituie în pe
rioada actuală principala preocupare 
a tuturor unităților agricole.

Aducem in discuție și situația 
nefirească in care se află unele tere
nuri care, deși figurează in planu-

Național
Alimentare, 

Gospodăririi Apelor, 
trebui să se realizeze 
recolte la toate cul- 
realizarea exempla- 

important obiectiv 
timp pregătiri minu-

a lucrărilor de 
ca și a or- 
județele res- 
aptionat cu

de primăvară, 
pentru ca fiecare solă sau 

cit de mică, mergînd pină la 
hectar, să fie însămințată la 
după toate regulile agroteh-

RECEPȚIE OFICIALA OFERITA ONOAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

în onoarea președintelui 
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a 
Elena Ceaușescu a fost oferită, marți 
seara, o recepție oficială de către 
președintele Consiliului Național 
Provizoriu de Apărare al Republicii 
Ghana, Jerry John Rawlings, și 
doamna Nana Konadu Agyeman- 
Rawlings.

Republi- 
tovarășul 
tovarășei

președintele Jerry 
și președintele

în acest cadru, 
John Rawlings 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, 
urmărite cu viu interes de cei pre
zenți. care au evidențiat satisfacția 
pentru rezultatele dialogului la nivel 
Înalt româno-ghanez, convingerea că 
acesta este un moment de referință 
în dezvoltarea raporturilor de co
laborare dintre cele două țări, a con
lucrării lor în viața internațională,

în probleme ale păcii, prieteniei și 
progresului popoarelor.

La recepție au luat parte Ion 
Dincă. loan Totu, celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc în vizita sa 
pe șeful statului nostru.

Au participat membri al Consiliu
lui Național Provizoriu de Apărare 
al Ghanei, alte persoane oficiale.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Accra.

In timpul recepției, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut cordial cu 
Jerry John Rawlings și doamna Nana 
Konadu Agyeman-Rawlings. cu alte 
personalități prezente la recepție, 
care au salutat și cu acest prilej 
cu sentimente de stimă și prețuire 
pe distinșii oaspeți români.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

- Revista presei ghaneze -
• 0 contribuție larg re
cunoscută la afirmarea 
idealurilor păcii și pro

gresului
PAGINA A 111-A

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor,
Doresc ca, în numele meu și al 

tovarășei mele, să exprim mul
țumirile noastre pentru ospitalita
tea și manifestările prietenești de 
care ne-am bucurat pe pămîntul 
țării dumneavoastră.

îmi este deosebit de plăcut să 
folosesc acest prilej pentru a vă 
adresa dumneavoastră și întregu
lui popor ghanez prieten, din 
partea noastră și a poporului ro
mân, un salut călduros și cele mai 
bune urări.

Noua vizită pe care o facem în 
tara dumneavoastră constituie o 
expresie a evoluției pozitive a ra
porturilor de colaborare și solida
ritate dintre România și Ghana, a 
dorinței comune de a le dezvolta 
tot mai mult, în interesul po
poarelor noastre, al cauzei păcii, 
cooperării și înțelegerii în lume.

In convorbirile pe care le-am

avut în aceste zile, am ajuns îm
preună la concluzia că există mari 
posibilități de dezvoltare în conti
nuare a colaborării reciproc 
avantajoase româno-ghaneze, co
respunzător aspirațiilor de dezvol
tare independentă, de progres, de 
bunăstare, de pace și înțelegere 
între popoare.

Dăm o apreciere deosebită 
eforturilor dumneavoastră pentru 
dezvoltarea Ghanei, realizărilor 
obținute de poporul ghanez pe ca
lea progresului, a întăririi inde
pendenței și suveranității. Ca prie
teni, adresăm poporului ghanez 
urarea de a obține succese tot mai 
mari !

Poporul român, care a cunoscut 
și el multă vreme dominația și 
asuprirea străină, este angajat cu 
hotărîre în înfăptuirea unor pro
grame ample de făurire a socia
lismului, de dezvoltare liberă,

(Continuare in pag. a IlI-a)

Toastul președintelui 
Jerry John Rawlings

distinsei 
bun ve- 
este pri- 
pe pă- 
încă vie

Stimate domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Membri ai Consiliului 
Național Provizoriu de Apărare 
al Ghanei,

Doamnelor și domnilor,
Am deosebita plăcere de a vă 

adresa dumneavoastră și 
doamne Elena Ceaușescu 
nit în Ghana. Aceasta nu 
ma dumneavoastră vizită 
mintul nostru. Păstrăm
amintirea ultimei dumneavoastră 
vizite efectuate cu peste un de
ceniu în urmă. Sîntem fericiți să 
constatăm că, în aproximativ un 
deceniu, vă aflați pentru a doua 
oară în țara noastră. Aceasta este 
o expresie a dorinței de a promo
va o strînsă cooperare și prietenie 
între țările și popoarele noastre. 
Vizita dumneavoastră ne oferă 
prilejul de a discuta nu numai 
probleme de interes comun, ci și

să consolidăm relațiile noastre. 
Ghana prețuiește relațiile strinse 
cu România și noi vom face totul 
pentru ca acestea să devină și mai 
puternice.

După cum cunoașteți domnule 
președinte, cooperarea dintre ță
rile noastre datează de la începu
tul anilor ’60, cînd Ghana a sta
bilit .relații diplomatice cu țara 
dumneavoastră. în afara contacte
lor la diferite niveluri, relațiile 
noastre au fost impulsionate prin 
extinderea cooperării economice. 
Numeroase acorduri au fost con
venite cu prilejul sesiunilor Comi
siei mixte româno-ghaneze, dintre 
care unele se află în stadii avan
sate de realizare. Avem convin
gerea că instrumentele juridice 
convenite împreună în cadrul Co
misiei mixte de cooperare econo
mică, științifică și tehnică

(Continuare în pag. a IlI-a)

vor

rile de cultură de mai multi ani, nu 
au putut fi insămințate. Este vorba 
de aproape 20 0(10 de hectare care 
fie n-au fost redate la timp in cir
cuitul productiv, din cauza depășirii 
de către unitățile de construcții a 
termenelor de execuție stabilite prin 
plan, fie n-au fost recuperate prin 
aducerea la potențialul productiv 
inițial de către beneficiarii de inves
tiții. Sint datoare să readucă în pro
ducție aceste suprafețe pe care le 
ocupă de mai multi ani unități de 
construcție aparținind Ministerului 
Agriculturii. Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor. Minis
terului Energiei Electrice, Ministeru
lui Minelor si Ministerului Petro
lului.

Trebuie arătat că necultivarea a- 
cestor terenuri constituie o mare 
pierdere pentru economie. Luind în 
calcul o producție de 10 000 kg de 
poruihb la hectar, rezultă că se pot 
obține de pe suprafețele respecti
ve intr-un an 200 000 de tone 
de porumb, ceea ce echivalează cu 
circa 40 000 de tone de carne. Dar 
dacă înmulțim aceste cifre cu nu
mărul anilor în care terenurile res
pective n-au fost cultivate, vom avea 
clar dimensiunea risipei de care se 
fac răspunzătoare organizațiile de 
construcții aparținind ministerelor 
mai sus_ arătate. Trebuie combătută 
cu toată tăria practica potrivit că
reia unele unități agricole dețină
toare de terenuri. în loc să acționeze 
ferm pentru aplicarea prevederilor 
legale și să-i determine pe construc
tori să le redea terenurile, se mul
țumesc să încaseze anumite supte ca 
despăgubiri. Nu este aceasta nici pe 
departe o soluție, intrucit porumbul, 
soia, floarea-soarelui, precum și pro
dusele ce se pot obține din acestea 

fi înlocuite cu bani contabili-
dusele
nu pot _ ___ ______ _____
zați în evidentele unităților agricole.

Este cu totul de neînțeles de ce 
fac cele mai mari greutăți cultivă
rii in totalitate a terenurilor tocmai 
unitățile de construcții ale agricul
turii. Acestea sint datoare să redea 
producției în județul Brăila 2 1.32 
hectare, in Călărași — 1 088 hectare 
in Ialomița — 1 227 hectare, în Galați 
— 968 hectare etc.. în urma execu
tării unor lucrări de amenajări pen
tru irigații și orezarii. De asemenea, 
în județul Constanta, după încheie
rea lucrărilor la Canal au rămas 
1 541 hectare care nu pot fi folosite 
în cultură din cauza denivelărilor, a 
băltirilor, precum și a faptului că nu 
a fost readus în poziția inițială stra
tul fertil de către unitățile de con
strucții ale M.T.Tc., așa cum a fost 
stabilit prin proiecte. Continuă să 
fie nerezolvată problema haldelor 
din județul Gorj care intră in răs
punderea Ministerului Minelor. Ex
periența bună dobîndită cu ani in 
urmă în plantarea și cultivarea unor 
suprafețe pe halde ar trebui extinsă 
în întreaga zonă pentru a transfor
ma aceste sole neproductive in tere
nuri arabile. în livezi și vii. finețe și 
plantații silvice. Ar mai fi o scrie 
de lucruri ...de sous sj de..făcut si. in 
ce privește readucerea în circuit a 
unor terenuri degradate din diverse 
cauze, ceea ce intră, deopotrivă, in 
sarcina unităților agricole și a consi
liilor populare.

Folosirea completă, protejarea și 
ameliorarea pămîntului. precum și 
luarea de urgență a tuturor măsuri
lor pentru readucerea suprafețelor 
necultivate în circuitul productiv și 
Insămînțarea lor in totalitate in 
această primăvară constituie în
datoriri primordiale ale tuturor de
ținătorilor de terenuri și ale organe
lor puterii și administrației de stat, 
ale tuturor cetățenilor.

OLTENIȚA : Nave in avans la export
La Șantierul naval Oltenița s-au 

semnat documentele de recepție de 
către parteneri externi a încă două 
nave de mare tonaj executate de 
acest harnic și destoinic colectiv. 
Amindouă navele au fost fabricate 
în avans față de termenele con
tractuale și la un înalt nivel cali
tativ. Printr-o mai bună organiza
re a muncii, prin aplicarea unor 
tehnologii moderne, prin întărirea 
ordinii și disciplinei, navaliștii din 
Oltenița obțin realizări remarcabile

In Îndeplinirea planului. în pre
zent se fac ultimele finisări pe cala 
de montaj la nava care poartă nu
mărul de ordine 100 din seria celor 
de 5 000 tone, care va fi lansată 
cu aproape o lună in devans, 
colectivul de aici onorindu-și ast
fel angajamentul pe care și l-a 
asumat la inceputul anului in 
adunarea generală a reprezentanți
lor oamenilor muncii. (Mihail Du
mitrescu).

FOCȘANI : Mașini și utilaje noi prin autodotare
La întreprinderea de aparațaj e- 

lectric pentru instalații din Foc
șani. modernizarea producției are 
in vedere și realizarea de noi ma
șini și utilaje prin autodotare. în 
acest sens, s-au conceput și finali
zat mașini de stanțat, perforat ■ și 
indoit repere metalice pentru apa- 
rataj electric. Față de mașinile ce 
se importau pină acum, acestea

prezintă o serie de avantaje : con
sumă cu 60 la sută mai puțină e- 
nergie electrică, se reduce cu 50 la 
sută consumul de metal la fabrica
rea sculelor necesare la stanțare și 
au un randament sporit. Tot prin 
autodotare au fost realizate
Sini de filetat, dispozitive de ali
mentare automată a mașinilor de 
filetat și altele. (Dan Drăgulescu).

ma-

■; 1 ■■ . -
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PENTRU REALIZAREA ÎN BUNE CONDIȚII A PLANULUI Campania agricolă de primăvară
Peste 70 la sută din piesele de schimb 

- asigurate prin recondiționare!
— desfășurată exemplar!

călărași: Start bun la însămințări

Rezultate deosebite puse in evidență de o dezbatere la Centrala industrială de reparații auto (II)

In ziarul „Scînteia*  din 6 martie a.c. am prezentat prima parte 
a dezbaterii organizate cu specialiști din Centrala industrială de repa
rații auto București pe tema recondiționârii pieselor de schimb. Con
tinuăm azi relatareo problemelor aduse in discuție și a punctelor de 
vedere exprimate, înfățișarea argumentelor ce pledează in favoarea aces
tei importante acțiuni economice.

Cum se poate crește gradul 
de recuperare a pieselor 

de schimb ?
Red : fn acest an, pe ansamblul 

centralei, valoarea pieselor recondi
ționate — exprimată în prețul piese
lor noi — depășește 2.6 miliarde lei. 
Este o cifră semnificativă pentru 
amploarea deosebită pe care o are 
activitatea de recondiționare, pentru 
experiența dobindită in domeniu. 
Pornind de la această experiență, 
care considerați că sint posibilitățile 
de extindere a acestei activități ?

Ing. Gheorghe Popescu. director 
tehnic al C.I.R.A. : Pentru fie
care reparație am normat canti
tatea de piese noi și, respectiv, re- 
foiosibiie care se pot utiliza. Pe mă
sura creșterii experienței noastre, an 
de an a crescut proporția de piese 
recondiționate, iar în anul 1988, pe 
ansamblul centralei, vom ajunge la 
72.04 Ia sută, depășind cu mult ni
velul mediu pe economie.

Ce se cuvine însă să precizez : 
există tendința unor factori de re
sort de a absolutiza, de a acor
da acestui indicator virtuți stimu
lative pentru intensificarea activită
ții de recondiționare mai mari decît 
dispune în practică. în fond, acest 
indicator reprezintă o medie și are 
limitele sale determinate de condiții 
obiective. Astfel, trebuie avut în ve
dere că pentru unele repere nu 
există rezervă de recondiționare, în- 
trucît se uzează integral intr-un sin
gur ciclu de folosire a vehiculului : 
segmenți, semeringuri, rulmenți, gar
nituri etc. Pentru alte repere, re- 
cpndițlonarea nu a fost avizată de 
institutele de specialitate — cfeși, din 
punct de vedere tehnic, ar fi fost 
posibilă — tocmai pdntru a asigura 
o maximă securitate în circulație. îp 
această situație se află fuzetele, pen
tru care nu s-a acceptat recondițio- 
narea la actualele tehnologii utiliza
bile. Pentru o serie de repere însă 
gradul de revalorificare ajunge la 
95 la sută. Blocul cilindrilor, spre 
exemplu, care are o valoare de 10 
mii lei. se refolosește în această pro
porție. conducind deci la o serioasă 
reducere a costului întregii repara
ții. Cu toate acestea, nivelul de 95 
la sută nu poate fi menținut conti
nuu pentru că ciclul recondiționări- 
lor posibile de realizat este limitat, 
întrucît, în timp, apar modificări in

structura materialului din care este 
confecționată piesa, deci apare ne
cesară înlocuirea cu o piesă nouă.

0 mentalitate anacronica 
și consecințele sale

Red : Cu aceasta ați auus in dis
cuție o problemă dintre cele mai im
portante : cum este asigurată baza 
materială, absolut indispensabilă ac
tivității de recondiționare 2

Ing. Gheorghe Catrinu : întrebarea 
este bine venită deoarece, oricit ar

r,
RECUPERAREA 
RECONDIȚIONAREA
REFOLOSIREA

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

Ing. Gheorghe Catrinu, din cadrul 
serviciului tehnic al C.I.R.A.: Noi am 
reușit să „întîrziem" destul de mult 
acest moment. Iată, spre exemplu, 
in cazul arborelui cotit, am trecut 
de la 4 la 6 trepte de reparații, ceea 
ce mărește viața fiecărui arbore co
tit în parte cu încă 50 la sută. Vine 
totuși un moment cind acesta trebuie 
să fie înlocuit.

Octavian Mărcii, inginer-șef al 
I.M.R.A.U.T. Baia Mare : La între
prinderea mecanică de reparații auto 
și utilaj pentru transporturi Baia 
Mare s-a reușit, pentru unele re
pere, să se asigure o refolosire in 
proporție de aproape sută la sută ; 
pistoanele, bunăoară, după ce supor
tă mai multe trepte de reparație, 
sint folosite ca materie primă re
cuperată pentru fabricarea de noi 
pistoane. Inițial, se aprecia că 30 la 
sută din masa topită poate fi consti
tuită din pistoane scoase din uz. 
Ca urmare a unei colaborări cu In
stitutul de cercetări metalurgice, am 
ajuns la concluzia că. prin corecții 
tehnologice, putem aduce această 
proporție pînă la 50 la sută, fără 
să scadă calitatea noilor pistoane. 
In procesul topirilor repetate se pier
de însă magneziu șl. nedorit, se In
corporează fier în masa metalică. 
Soluția ? Completarea masei topite 
cu metal nou în proporția stabilită. 
Și este bine să se rețină că un pro
cent mai mic de metal nou decît cel 
prevăzut duce Ia compromiterea 
structurală a compoziției, deci a pis- 
toanclor care vor fi fabricate, așa 
încît nu se realizează nici o econo
mie. ci. dimpotrivă, o risipă. Cu toa
te acestea, intîmpinăm mari greutăți 
în asigurarea cu aluminiu, fiind si
liți — contrar interesului economiei 
— să folosim un procent mai mare 
de metal recuperat, ceea ce. așa cum 
arătam. slăbește calitativ noile 
piese.

fl de eficientă recondiționarea, ea 
implică un anumit consum de mate
riale. incomparabil mai redus decit 
pentru o piesă nouă, dar și acesta 
trebuie asigurat în mod corespunză
tor. Dacă nu avem o sută de grame 
de oțel aliat și 3 kilowați-oră ener
gie electrică, economia națională va 
consuma... mai multe kilograme de 
oțel și zeci sau sute de kilowați-oră 
pentru producerea unei piese noi. 
Ceea ce. evident, este anormal, con
travine logicii eficienței. în această 
privință avem de pe acum o serie de 
bune realizări, ca urmare a spriji
nului primit din industria orizontală. 
Un exemplu recent il furnizează în
treprinderea de sîrmă și produse din 
sîrmă Buzău, care, la solicitările 
noastre, a asimilat in producție un 
nou tip de electrod, cu parametri 
Corespunzători, permițindu-ne astfel 
să realizăm recondiționări prin me
talizare la nivelul calitativ urmărit.

Ion Avramescu, inginer-șef al 
I.R.A. Craiova : Din păcate, sint 
mult mai numeroase exemplele 
care se pot cita pentru situația in
versă, In care neasigurarea bazei 
materiale îngreunează realizarea re- 
condiționărilor. conducind, pe an
samblul economiei, la consumuri ma
teriale suplimentare. La întreprinde- 
reg de reparații auto Craiova, do 
exemplu, se recondiționează cabine 
de autovehicule. Aceasta presupune 
Insă un consum de carbid, pe care 
nu tl avem asigurat. De asemenea, 
sint necesare și o serie de alte re
pere pe care industria orizontală le

furnizează mult sub nivelul con
tractelor.

Ing. Octavian Marcu : Aceeași si
tuație este valabilă și pentru nu
meroase repere de mică valoare, 
executate în unități ale Ministerului 
Industriei Constructoare de Mașini 
la cote de reparații, m cantități in
suficiente. ceea ce stinjenește acti
vitatea de recondiționare.

Ing. Gheorghe Catrinu ; în afara 
acestor situații, in care greutățile se 
datorează nerespectării de către fur
nizori a contractelor încheiate, sîn- 
tem nevoiți să înlocuim în totalitate 
o serie de subansamble pentru că 
furnizorii refuză contractarea unor 
componente de mică valoare, pentru 
unele din acestea neexistind nici mă
car prețuri. Astfel, trebuie să înlo
cuim în întregime lămpile de sem
nalizare. deși ne este necesar numai 
dispersorul (furnizor : „Electrobanat" 
Timișoara), robinetele de comandă 
frină in lipsa unor supape conice 
(furnizor: - întreprinderea de piese 
auto Sibiu), releele pentru semnali
zarea direcției pentru că nu se li
vrează o serie de tranzistori. diode, 
rezistențe (furnizor : întreprinderea 
de piese radio și semiconductoare 
Băneasa) și multe altele. Un cal
cul estimativ arată că, numai pentru 
piesele menționate mai sus livrarea 
componentelor ar contribui, anual, la 
diminuarea costului reparațiilor cu 
1,5 milioane lei.

Red : Ce trebuie întreprins pentru 
preîntâmpinarea neajunsurilor in a- 
provizionare la care vă referiți ?

Ing. Gheorghe Popescu î Consider 
că numitorul comun al situațiilor 
prezentate In legătură cu neajunsu
rile în aprovizionarea tehnico-ma- 
terială I! reprezintă mentalitatea 
unor coordonatori de balanță și a 
unor furnizori potrivit căreia între
prinderile specializate In reparații și 
recondiționări trebuie trecute undeva 
la coada listei de priorități in livrări. 
Ceea ce este cit se poate de greșit 
in actualele condiții, in care recon- 
diționarea este pusă In prim-planul 
atenției. Deci se impune o schimbare 
de optică, de mentalitate care, tnsă 
nu se va produce de la sine, ci numai 
dacă forurile de resort vor acționa 
In consecință, vor da tndrumările 
necesare furnizorilor, coordonatorilor 
de balanță.

Din prima zi a acestei săptămlni,. 
și în județul Călărași a început să 
se lucreze din plin la însămințări. în 
scopul bunei desfășurări a lucrări
lor. totul a fost organizat temeinic : 
semințele se află nu numai în de
pozite. ci și direct, la capul locului, 
mașinile și utilajele se află, de ase
menea. in cîmp. organizate în forma
ții complexe. Deși nu peste tot s-a 
putut lucra In ritm intens, situația 
operativă purtind numărul 1. in toc
mită la direcția agricolă județeană, 
consemnează insămințarea a peste 
400 hectare cu mazăre pentru boabe, 
560 hectare cu legume, 130 hectare 
cu plante de nutreț și alte culturi. 
Cele mai bune rezultate au fost obți
nute in unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Borcea. Je- 
gălia. Cuza Vodă, Perișoru și Ulmeni.

..Realizările din prima zi ale cam
paniei de primăvară sint semnifica
tive — ne spune tovarășa Florica 
Sălăi. director cu producția vegetală 
la direcția agricolă județeană. Spun 
aceasta, întrucît au fost insămînțate 
suprafețe mici, doar acolo unde umi
ditatea din sol permite intrarea in 
cimp a utilajelor. Totuși, cîteva con
cluzii se pot desprinde. Peste tot se 
urmărește efectuarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate, menite să 
asigure obținerea de recolte mari in 
acest an. Nu este o simplă declarație 
de principiu, ci o constatare certă de

pe teren, care se traduce In buna 
organizare a muncii. in eforturile 
specialiștilor de a depista fiecare 
solă bună de lucru, pentru a fi în- 
sămințată cu prioritate. Aceasta este 
nota caracteristică in care a început 
actuala campanie agricolă de primă
vară".

Am pornit și noi la izvoarele aces
tei aprecieri, adică pe teren. Ne 
aflăm la ferma nr. 1 a cooperativei 
agricole Borcea II. Ing. Leliana 
lonescu. șefa fermei, ne spune: „Deși 
nu am putut lucra decît o jumătate 
de zi. am însămințat 20 hectare din 
cele 60 hectare prevăzute a se cultiva 
cu mazăre pentru boabe. Sintem bine 
organizați, incit mîine vom încheia 
lucrarea pe întreaga suprafață și 
vom trece la insămințarea celorlalte 
culturi". Dincolo de Borcea. pe tere
nul dintre ape. in ..baltă" cum ii 
spun localnicii, la I.A.S. Grădiștea — 
aceeași muncă intensă. După burnița 
din ziua precedentă, pe alocuri tere
nul este moale. „Nu ne temem de 
ploaie, dimpotrivă, avem nevoie de 
ea. pentru a crește rezerva de apă 
din sol — ne spune inginerul Viorel 
Dragomir, directorul întreprinderii. 
Avem de semănat 300 de hectare cu 
mazăre pentru boabe, plante de 
nutreț și legume. Sintem hotărîți ca 
in 2—3 zile să încheiem însămința- 
rea culturilor din prima urgență. 
Avem pregătite 100 hectare și, in

mai puțin de o zi, am semănat 60 
hectare".

Trecem In consiliul agroindustrial 
vecin. Jegălia. Pe inginerul Mihai 
Stanciu, președintele cooperativei 
agricole Jegălia. il intilnim pe o solă 
de 200 hectare, unde incepuse semă
natul inului pentru ulei. „Ne grăbim 
încet, pentru că vrem să facem nu
mai lucrări de cea mai bună cali
tate — ne spune președintele coope
rativei. Experiența din anii trecuți 
ne-a demonstrat că numai în acest 
fel pot fi obținute recolte mari la 
hectar". La asociația economică de 
stat și cooperatistă Jegălia, una din 
cele mai mari unități cultivatoare de 
legume din județ, au început semă
natul mazării de grădină și plantarea 
cepei. Legumicultura este aici o ade
vărată artă, confirmată de rezulta
tele obținute in anii precedenți și 
care, după aprecierile specialiștilor 
de aici și după modul tn care se des
fășoară primele lucrări, vor fi ase
mănătoare și fn acest an.

Peste tot, concomitent cu grăbirea 
semănatului, mecanizatorii, sub în
drumarea permanentă a specialiști
lor. urmăresc efectuarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate.

Mihai DUMITRESCU 
cprespondentul „Scînteii*

mehedinți: Grijă și răspundere pentru 
calitatea lucrărilor

Producții
1

Intr-un număr viitor al ziarului vom continua prezentarea $1 a altor 
probleme ridicate in cadrul dezbaterii, insistind asupra pîrghiilor prin care 
poate și trebuie stimulată valorificarea la maximum a potențialului de 
economisire a resurselor materiale oferit de recondiționarea pieselor de 
schimb.

Cornellu CARLAN 
Euqen RADULESCU

în județul Mehedinți. Insămințările 
de primăvară au început in zona 
terenurilor nisipoase, unde se poate 
lucra cu randament sporit si efec
tua un semănat de calitate bună. în 
unitățile din consiliu) agroindustrial 
Gogoșu, munca se desfășoară pe un 
front larg, specialiștii coordonează 
si supraveghează efectuarea fiecărei 
lucrări In parte. Pe sola unde ne-am 
oprit In ziua raidului nostru se 
aflau in cîmp două formații de 
tractoare. „în cursul zilei de astăzi 
terminăm semănatul furajelor pe 
primele 51 hectare — ne spune 
Nistor Marius, inginerul-șef al coo
perativei agricole Gogoșu. De mline. 
trecem pe cele 75 hectare reparti
zate trifolienelor. Terenul se lucrează 
bine si erija noastră este să facem, 
lucrări de bună calitate, să asigu
răm o densitate optimă a plantelor. 
Aceste terenuri sint amenajate pen
tru irigat, iar dacă va fi nevoie 
vom aplica si udările necesare, ast
fel Incit să obținem producții cit 
mai ridicate". Aflăm că secția de 
mecanizare ce servește unitatea, dis- 
Dunind de mașini suficiente, a tre
cut si la pregătirea terenului pen
tru cartofii timpurii, sfecla de za
hăr si floarea-soarelui.

Se lucrează intens si tn coopera
tivele agricole Balta Verde, Jiana, 
Dănceu și Cioroborenl din același

consiliu agroindustrial. „Am stabi
lit precis volumul de lucrări pe fie
care utilaj în parte — ne spune 
Viorica Vulpe, inginer-șef al con
siliului agroindustrial Gogoșu. Pro- 
cedînd astfel, reușim să încadrăm 
lucrările in perioada de timp pre
văzută: Pentru semănatul celor 136 
hectare cu furaje ne-am stabilit 
două zile. Practic. In cursul zilei de 
azi încheiem lucrarea. Prin mărirea 
numărului de tractoare si semănă
tori. cele 355 hectare cu trifoliene 
vor fi Insămînțate numai in trei 
zile. După aceea vom trece la se
mănatul sfeclei de zahăr si florii- 
soarelui pe 450 hectare".

Șl In unitățile vecine — din con
siliul agroindustrial Devesel — rit
mul de lucru crește de la o zl la 
alta. Sola pe care ne aflăm apar
ține cooperativei agricole Țigănași. 
Șeful secției de mecanizare. Pătru 
Drăghici. muncește alături de alti 
cinci mecanizatori la pregătirea te
renului. .Solul este mărunțit bine, 
nivelat uniform, fără nici un fel 
de greșuri. Ca pentru grădină. La 
cîtiva zeci de metri in urmă, trei 
semănători Înaintează cu viteza 
prevăzută tn ordinul de lucru. în
tocmit de inginerul-șef al unității. 
Maria Soreanu. Pînă In seară, după 
cite ne spune inginerul-șef. mazărea 
de pe cele 100 hectare va ti tnsă-

mînțată. Cum aici există o bună ex
periență in cultura cartofilor tim
purii. cu multă atentie se pregătesc 
cele 25 hectase care vor fi plan
tate in zilele următoare. Cartofii se 
află, de altfel, la preîncolțit, La 
cooperativa agricolă din Crivina. 
mecanizatorii mai aveau doar citeva 
ore bune de lucru pentru a termina 
de semănat cele 50 hectare cu ma
zăre. Aici intilnim pe Ion Meilă. 
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial Devesel. care ne spune că, 
în unitățile controlate, s-a lucrat 
conform tehnologiilor indicate. A- 
ceasta înseamnă că specialiștii din 
unități privesc cu răspundere de la 
început sarcinile ce le revin. Cum 
semănatul mazării pe cele 250 hec
tare e pe terminate, tractoarele au 
fost repartizate la pregătirea tere
nului pentru cartofii, timpurii, sfe
clă de zahăr și in pentru ulei, culturi 
care vor ocupa tn acest consiliu 
agroindustrial peste 885 hectare.

Primele zile de muncă, primele 
realizări din campania agricolă de 
primăvară dovedesc că oamenii 
muncii din agricultura Mehedințiu- 
lui sint hotăriți să pună temelie 
puternică producțiilor mult sporite 
ce trebuie obținute tn acest an.

Virqiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii*

suplimentare prin valorificarea
SATU MARE ; Reparațiile sint bune,

dar furnizorii intirzie

superioară a masei lemnoase
Un recent act normativ. Legea pri

vind conservarea, protejarea și dez
voltarea pădurilor, exploatarea lor 
rațională, economică și menținerea 
echilibrului ecologic stabilește obli
gația unităților de profil de a valo
rifica superior masa lemnoasă ex
ploatată. Pentru transpunerea în 
practică a acestei prevederi și spo
rirea producției de mobilă, in con
dițiile reducerii volumului masei 
lemnoase exploatate. Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Arad a 
întocmit un program special de mă
suri, a căror eficiență a și început 
să se facă simțită în activitatea pro
ductivă. Ne vom referi la citeva din 
soluțiile și măsurile adoptate aici, 
dar care pot prezenta interes și pen
tru alte unități de profil.

Pînă in urmă cu 3—4 luni, la exe
cutarea diferitelor repere se valori
fica numai 65—75 la sută dintr-un 
metru cub de cherestea. Resturile 
rezultate' erau livrate altor unități, 
considerîndu-se că, astfel, întreaga 
masă lemnoasă era utilizată. Iată 
însă că a apărut ideea îmbinării în 
lungime a elementelor scurte de che
restea prin procedeul numit „in 
dinți". în colaborare cu Universitatea 
din Brașov, tehnologia a fost pusă 
la punct și s-a realizat mașina ne
cesară (îmbunătățită apoi la combi
natul din Arad). In prezent, la sec
ția a doua a unității din Arad func
ționează o linie de îmbinat „în dinți" 
elemente de cherestea scurtă. Cali
tatea reperelor astfel obținute este 
■certificată și de acordul dat de 
firmele partenere de a fi utilizate 
pentru fronturi de mobilier livrate 
pe piața externă. Cit de eficientă 
este soluția ? Un metro cub de ele
mente scurte de cherestea este va
lorificat acum la un preț de aproape 
șapte ori mai mare ca înainte. Anual, 
se recuperează o cantitate de lemn 
suficientă pentru circa două luni de 
consum productiv.

— Recent, reprezentanți al centra
lei, ai întreprinderilor și combinate
lor de prelucrare a lemnului din țară 
au participat. în unitatea noastră, la 
un ./LA ‘ .
utilizării tehnologiei de îmbinare a 
furnirelor scurte — ne spune ingi
nerul Dan Mateevicl. din cadrul ate
lierului de proiectare. Cu acest pri
lej, experiența noastră a fost primită 
cu interes, urmind să fie preluată. 
In cel mai scurt timp, și în celelalte 
unități din cadru! centralei de re
sort. Menționăm că dispozitivele și 
matrițele necesare aplicării acestei 
tehnologii au fost realizate tn cola
borare cu întreprinderea de articole 
metalice pentru mobilă și binale din 
Arad,

schimb de experiență pe tema

4 M 1JRIIÎNT• a înaintată
la t:ribuna Scinîeii

O altă serie de măsuri, care au 
fost deja aplicate, vizează : inlo- 
cuirea materiei prime din specii de
ficitare (stejar, paltin) cu alte spe
cii, înnobilate prin furniruire cu 
esențe valoroase ; placajul, și el un 
material valoros, este înlocuit azi cu 
plăci fibrolemnoase. mai ales la rea
lizarea spătarelor și a fundurilor de 
sertare ; mai multe zeci de mii de 
metri pătrați de furnire se economi
sesc intr-un an prin utilizarea unei 
hirtii speciale in locul furnirului, pe 
suprafețele care nu sint vizibile ; o 
importantă reducere a consumului de 
masă lemnoasă se realizează și prin 
folosirea unor plăci aglomerate cu o 
grosime redusă. Dacă pină de curind 
se utiliza PAL cu o grosime medie 
de 18 mm. incepind din acest an se 
folosește cel de 16 mm. De mențio
nat că toate aceste soluții tehnologi
ce. aplicate de acum în producție, 
au fost acceptate fără rezerve de par
tenerii externi ai unității arădene, 
ceea ce dovedește o dată in plus va
loarea lor deosebită.

Și din nou să facem apel la cifre 
pentru a demonstra efectele econo
mice ale măsurilor luate : in 1987 
dintr-un metru cub de masă lem
noasă s-a realizat o producție-marfă 
cu 6.6 Ia sută mai mare față de anul 
1986, pentru ca in acest an creșterea 
să ajungă la 25 la sută. După cum 
ne-a relatat inginerul Dan Popovi- 
ciu, director tehnic al combinatului, 
pentru a face acest „salt" s-au adus 
unele îmbunătățiri in organizarea 
muncii de concepție. De exemplu, 
s-a reorganizat atelierul de proiec
tare pe două activități distincte : aceea 
de proiectare a produselor și cea de 
proiectare tehnologică. în cadrul pro
iectării tehnologice s-a format un 
compartiment distinct, care are sar
cina de a găsi soluții pentru redu
cerea consumurilor, de a le aplica , 
in practică și de a le urmări în pro
ducție. Așa s-au introdus soluțiile 
tehnologice de inlocuire a cherestelei 
masive cu structură combinată, for
mată din PAL și lemn masiv, care 
asigură o economie anuală de 135 
metri cubi cherestea, iar plăcile 
fibrolemnoase cu pastă mecanică, de
ficitare, se înlocuiesc cu PAL cașe- 
rat cu htrtie șl texturat, fapt ce

aduce o economie de 180 000 lei 
pe an.

Se poate, așadar, aprecia că mul
titudinea de soluții eficiente găsite 
de specialiștii, tehnicienii și munci
torii de la Combinatul de prelucra
re a lemnului din Arad pentru spo
rirea producției și utilizarea su
perioară a masei lemnoase repre-

zintă dovada unui efort colectiv de 
a gospodări mai bine, de a valori
fica superior materia primă. Preocu
pări care continuă cu aceeași per
severență și în prezent, explorîn- 
du-se noi posibilități de obținere a 
unei eficiențe maxime printr-un con
sum minim de masă lemnoasă, prin 
creșterea ponderii produselor de mo
bilier tapițat în structura mobilei 
fabricate, prin promovarea tehnolo
giei de obținere a panourilor2 groa
se din structuri celulare (prin care 
se reduce cu 60 la sută consumul de 
masă lemnoasă la asemenea repere) 
și incă altele de acest fel.

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scînteii*

în comparație eu anii 
județul Satu Mare repararea 
toarelor si celorlalte mașini agricole 
s-a făcut in condiții mai bune. Cu 
prilejul probelor efectuate la supra- 
recentie. practic n-au fost consta
tate deficiente In privința calității 
reparațiilor. O remarcă se cuvine 
făcută si în legătură cu finalizarea 
acțiunii-de constituire a agregate
lor complexe pentru realizarea mai 
multor lucrări la o singură trecere. 
In vederea utilizării lor cu maximă 
eficientă, s-a realizat si o temeinică 
instruire a inginerilor-șefi. șefilor de 
ferme din unitățile agricole, precum 
și a șefilor secțiilor de mecanizare.

Pentru ca în campania agricolă de 
primăvară toate utilajele să poată 
fi folosite din plin, este nevoie să 
se asigure unele repere necesare în
locuirii celor uzate. Unele din aces
tea sint pe cale de a fi asigurate 
prin strădania factorilor de resort 
din cadrul județului. Inginerul Va- 
sile Marinescu, directorul Trustului

trecuți. tn 
trac-

județean de mecanizare a agricul
turii. ne-a spus că din acest an s-a 
realizat o bună cooperare cu unita
tea 
tru 
de 
De
cesarul de furtunuri de cauciuc — 
reper atit de important pentru 
evitarea scurgerilor de erbicide — 
s-a stabilit o convenție cu o între
prindere din județul Bihor. care 
confecționează furtunuri din masă 

' plastică. Supuse probelor. acestea 
s-au dovedit corespunzătoare și, ca 
atare, s-a trecut Ia înlocuirea celor 
de dimensiuni similare din caucîhc, 
care sint uzate. Neajunsul este că 
acestea sint din cele cu diametral 
mic. de 10 mm. Baza județeană pentru 
aprovizionarea tehnico-materială a 
agriculturii acționează la diverse u- 
nităti din tară In vederea procură
rii de furtunuri de dimensiuni mai 
mari, de 19. 28 și 32 mm.

O problemă destul de serioasă o

agroindustrială Satu Mare pen- 
realizarea unui număr însemnat 

simeringuri si inele din cauciuc, 
asemenea, pentru a asigura ne-

reprezintă si lipsa curelelor de ven
tilator pentru 200 de tractoare. Uni
tatea din Constanța, destinată să a- 
sigure si cerințele agriculturii săt
mărene. se află nu numai la o dis
tantă foarte mare de Satu Mare, dar 
și la început de drum cu producția 
de curele pentru ventilator. Motive 
în plus de îngrijorare pentru soarta 
aprovizionării unităților agricole săt
mărene cu acest reper atit de impor
tant pentru functionarea tractoare
lor. De asemenea, nu s-a asigurat 
numărul necesar de ninioane. rul
menți. lanțuri de transmisie la di
ferite mașini.

Eforturile mecanizatorilor pentru 
a efectua Ia timp toate lucrările din 
campania de primăvară trebuie spri
jinite. asigurîndu-se toate piesele 
care sint necesare. Si aceasta cit 
mai grabnic, pentru că. practic, cam
pania de însămințări a sosit.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii*

Semințe mai multe pentru grădinile de legume ale cetățenilor!
Tnfăptuirea programelor de autoconducere șl autoaprovizionare. ca și 

contractarea cu statul a unor cantități sporite de legume de către gospo
dăriile populației — sarcini de maximă însemnătate, subliniate in cuvin- 
tarea secretarului general al partidului la Conferința pe (ară a președin
ților consiliilor populare — implică utilizarea deplină a resurselor și posi
bilităților locale de creștere a producției, cultivarea intensivă a fiecărui 
metru pătrat de teren cu cele mai valoroase semințe și răsaduri de legume. 
Tocmai de aceea, acum, in preajma începerii lucrărilor agricole de pri
măvară. una dintre sarcinile majore constă in asigurarea semințelor și 
materialului săditor din cele mai valoroase soiuri și hibrizi. Ia fiecare 
din speciile de legume cultivate pentru consumul propriu și contractarea cu statul.

hibrizi mal puțin cunoscuți. cit și de 
popularizarea mai largă a avantajelor 
cultivării unor „legume rare" : an
dive. sparanghel, revent, bame etc.

Desprimăvărarea timpurie este un 
argument in plus, menit să explice 
graba — bine venită — a legumicul
torilor pentru Încheierea pregătirilor 
necesare cultivării legumelor timpu
rii. în special a celor de primă apa
riție : legumele-verdețuri. verita
bile surse de vitamine pentru con-

acestea fac obiectul vînzărilor zilnice. 
Mai mult decit in anii precedenți 
sint solicitate semințe din soiuri și 
hibrizi cu potențial productiv supe
rior. in special Ia tomate, ardei, ma
zăre de grădină cu perioade de ve
getație diferite etc.

• Magazinul situat tn Piața Ro- 
setti din Capitală, numai în primele 
două luni din acest an a vindut se
mințe in valoare de peste un milion 
de lei. fiind foarte aproape de reali-

De aceea, ini- 
semințe și in 

in vinzarea 
in cele de le-

„PULSUL PIEȚEI": FAVO
RABIL LEGUMELOR TIMPU
RII. Pentru început, o informație 
primită de la întreprinderea de va
lorificare a semințelor și materialului 
săditor : In acest an s-au asigurat și 
repartizat unităților de desfacere 
cantități de semințe de legume cu 
10—20 la sută mai mari în compara
ție cu cele din anul trecut. Și aceas
ta. la sortimente principale, dintre 
cele mai solicitate, adică verdețuri, 
rădăcinoase (morcov, pătrunjel, păs- 
tîmac), ridichi, varză, conopidă etc. 
De asemenea, specialiștii întreprin
derii amintite ne asigură că există 
cantități suficiente de semințe pen
tru producerea răsadurilor de toma
te, ardei, vinete și alte culturi pre
ferate de cetățeni.

O documentare la complexul de 
valorificare a semințelor din Capi
tală — cea mai mare unitate de acest 
profil din țară — prilejuiește con
statarea că,
făcut pregătiri minuțioase, selecțio-

intr-adevăr*  aici s-au

PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE
narea și condiționarea semințelor 
din citeva sute de specii, soiuri și 
hibrizi cu potențial productiv supe
rior fiind încheiate. Și o constatare 
îmbucurătoare : la nici unul din sor
timentele de semințe solicitate de ce
tățeni nu s-a răspuns „n-avem". 
După cum ne informează directorul 
complexului, ing. Aurel Cernahoschi, 
întreaga cantitate de semințe a fost 
analizată în laborator și se livrează 
însoțită de buletine de calitate ga
rantată. Față de anii precedenți, 
ponderea semințelor ambalate in sta
ția proprie a crescut la peste 70 la 
sută din totalul livrărilor, oferin- 
du-se cumpărătorilor certitudinea 
autenticității, cit și informații utile 
asupra caracteristicilor și cerințelor 
specifice cultivării unor anumite 
soiuri și hibrizi. Este insă nevoie de 
o mai eficientă reclamă comercială 
asupra însușirilor semințelor din cele 
mai valoroase creații de soiuri și

sumatori și. totodată, surse de veni
turi pentru producători. Desigur că 
și aprovizionarea magazinelor si ra
ioanelor specializate in desfacerea 
semințelor trebuie să țină seama de 
„pulsul pieței". De altfel, cantitățile 
de semințe vîndute populației, sint, 
de regulă, mai mari decît cele plani
ficate și. fapt important, marchează 
o tendință constantă de creștere de 
la an la an, ilustrind interesul pro
ducătorilor față de asigurarea unor 
legume timpurii.

OFERTA MAGAZINE
LOR SA RĂSPUNDĂ MAI 
PROMPT SOLICITĂRILOR. 
Un raid întreprins prin magazinele 
din Capitală specializate In vinzarea 
semințelor confirmă aprecierile că 
semințele de legume timpurii sint 
cele mai căutate. Dar nu numai

zarea planului trimestrial. în maga
zinul cu cel mai mare dever din 
Piața Obor, timpul de funcționare 
este corelat cu cel al halei. Măsură 
bine venită. întrucit. printre cumpă
rătorii de semințe sint și multi pro
ducători veniți să-și vindă legumele- 
trufandale la piață.
• O afluență apreciabilă de cum

părători constatăm tn magazinul de 
mai veche tradiție din str. 30 Decem
brie și în cel cu dever în formare 
din Calea Moșilor, unități bine apro
vizionate cu o gamă sortimentală 
variată de semințe. Datorită bunei 
organizări a activității și dotării co
respunzătoare. aproape întreaga can
titate de semințe este oferită in am
balaje atractive și de gramaj variat 
in raport cu cerințele grădinarilor. 
Să mai remarcăm că mulți cumpără
tori de semințe sînt din județele li
mitrofe. Totuși, numărul magazinelor 
de profil — doar patru In Capitală —

este mult prea redus, 
țiativa de a desface 
unitățile specializate 
uneltelor agricole sau 
gunie-fructe ar fi bine venită.

Printre unitățile de desfacere 
cele mai apropiate de grădinari sint 
cele ale cooperației sătești. După 
cum ne informa tovarășul Ion Vetri- 
neanu. director adjunct al Centrocoop, 
în acest an, vinzarea semințelor 
către gospodăriile populației se face 
prin cele 9 227 magazine sătești. Și un 
fapt esențial : cantitățile de semințe 
repartizate pentru desfacere în ma
gazinele cooperației sint mai mari 
decit cele vindute tn cursul anului 
trecut cu 50 la sută la ardei, 39 Ia 
sută la tomate și castraveți, peste 60 
la sută la varză și conopidă, cu 28—37 
la sută la morcovi și pătrunjel. Ac
țiunile întreprinse de consiliile popu
lare și unitățile cooperației au asi
gurat aprovizionarea magazinelor 
incă din iarnă in localități de veche 
tradiție tn cultivarea legumelor : 
Balta Doamnei, Gherghița, CioranI, 
Bucov și altele din județul Prahova 
sau Seini, Șomcuta Mare, Recea din 
Maramureș. Dar, în același timp, pri- 

/ mim de Ia corespondenții și cititorii 
noștri sesizări că în multe comune 
semințele de legume nu au ajuns 
încă. In județe ca Sălaj. Suceava, 
Dolj și altele, preluarea și transpor
tul semințelor de la complexele spe
cializate pînă in fiecare localitate 
Intirzie. Să fi uitat consiliile popu
lare că acum este nevoie să ajungă 
semințele la dispoziția cultivatorilor 
de legume ?

C. BORDEIANU
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Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

independentă, ce vor asigura 
trecerea României într-un stadiu 
nou — de țară socialistă mediu 
dezvoltată.

Punînd pe primul plan Înfăp
tuirea obiectivelor de dezvoltare 
economico-socială a țării, acor
dăm, totodată, o atenție deosebită 
evoluției evenimentelor internațio
nale, participăm activ la eforturile 
pentru soluționarea constructivă a 
problemelor complexe ce confrun
tă epoca noastră, la lupta pentru 
dezarmare și pace, pentru o largă 
colaborare între toate națiunile 
lumii.

Situația internațională se men
ține încă destul de gravă și com
plexă. Se mențin și se dezvoltă 
contradicții puternice — politice, 
economice și militare — ca urmare 
a continuării cursei înarmărilor, 
îndeosebi a înarmărilor nucleare, 
a intensificării unor conflicte mi
litare, a acțiunilor de amestec 
brutal în treburile interne ale di
feritelor state, a manifestării unor 
noi forme de dominație colonialis
tă și neocolonialistă, ale politicii 
monopolurilor și capitalului finan
ciar. care afectează profund în
deosebi situația țărilor în curs de 
dezvoltare.

Deși s-au înregistrat unii pași în 
soluționarea unor probleme pe ca
lea tratativelor și se vorbește mult 
despre necesitatea unei noi gindiri 
și a unui nou mod de activitate în 
problemele mondiale, în realitate 
nu se poate spune că s-a produs

Toastul președintelui Jerry John Rawlings
«

(Urmare din pag. I)

servi efectiv la promovarea prie
teniei noastre și a cauzei păcii.

Sînt sigur; domnule președinte; 
că ați fost informat de reprezen
tanții dumneavoastră în țara noas
tră despre eforturile pe care le 
face Consiliul Național Provizoriu 
de Apărare pentru creșterea bună
stării poporului și refacerea ima
ginii Ghanei ca membru demn, 
independent, activ și cu o poziție 
constructivă al comunității inter
naționale. în această privință, un 
accent deosebit a fost pus pe 
oprirea declinului economic. S-au 
asigurat probitate și încredere în 
viața publică, prevenindu-se me
diocritatea în elaborarea și concre
tizarea politicii. Deși am reușit, cu 
mari sacrificii, să stopăm declinul 
serios care caracteriza economia 
noastră națională, sîntem încă de
parte de realizarea obiectivelor pe 
care ni le-am propus cînd am 
început revoluția de la 31 Decem
brie 1981. Am trecut la cea de-a 
doua și cea mai importantă fază 
a programului de refacere econo
mică, care are ca obiectiv perfec
ționarea conducerii și realizarea 
programelor economice și sociale 
prioritare, menite să asigure îm
bunătățirea calității vieții poporu
lui nostru.

în domeniul politic ne străduim 
să facem ca democrația să aibă un 
sens pentru poporul nostru, asigu- 
rînd bazele participării sale în pro
cesul de luare a deciziilor. în a 

o schimbare radicală în modul de 
acțiune, de gîndire în viața inter
națională.

Este necesar să se facă totul 
pentru trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru asigu
rarea dreptului la existență liberă, 
independentă și demnă, la viață, 
la pace, al fiecărei națiuni.

Semnarea tratatului dintre Uniu
nea Sovietică și Statele Unite ale 
Americii cu privire la rachetele 
nucleare cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune reprezintă, fără 
îndoială, un eveniment de impor
tanță istorică. Dar, avînd în ve
dere uriașele stocuri de arme nu
cleare existente încă în lume, este 
necesar să se intensifice eforturile 
pentru reducerea acestora si apoi 
pentru lichidarea lor completă, 
pentru oprirea experiențelor nu
cleare și renunțarea la militariza
rea Cosmosului, pentru eliminarea 
totală a pericolului unui război 
nuclear. Este necesar să se renun
țe cu desăvîrșire la menținerea și 
perfecționarea armelor nucleare cu 
rază mai scurtă de acțiune, deoa
rece aceasta înseamnă, de fapt, 
continuarea înarmărilor nucleare 
și pune în pericol existența vieții 
însăși pe planeta noastră.

România participă activ la Con
ferința de la Viena consacrată 
dezarmării și cooperării în Euro
pa și este hotărîtă să contribuie la 
realizarea unor înțelegeri cores
punzătoare care să ducă la o Euro
pă unită, a păcii și colaborării în 
toate domeniile.

doua jumătate a anului vor avea 
loc alegeri în întreaga țară pentru 
a da posibilitate poporului să-și 
aleagă reprezentanții Săi la nivelul 
districtelor. Acesta-este primul pas 
spre democratizarea procesului re
voluționar.

Paralel cu eforturile pentru ri
dicarea nivelului de trai și asigu
rarea unei democrații eficiente 
pentru poporul nostru, ne preocu
păm și de asigurarea echității so
ciale nu numai între cetățeni, ci și 
între națiuni. Iată de ce politica 
noastră externă pune accent pe 
decolonizare, eliminarea discrimi
nării rasiale, crearea unui sistem 
mai echitabil de relații economice 
între națiuni. Din aceste motive, 
domnule președinte, Ghana apre
ciază cu profundă admirație rolul 
proeminent pe care România, 
sub competenta dumneavoastră 
conducere, îl joacă în cadrul Na
țiunilor Unite și al „Grupului 
celor 77". Noi apreciem, de ase
menea, atașamentul dumneavoas
tră față de lupta pentru crearea 
unei noi ordini economice inter
naționale, care să asigure o repar
tiție echitabilă a resurselor lumii. 
Demn de admirația noastră este și 
sprijinul pe care România îl acor
dă aspirațiilor politice ale țărilor 
lumii a treia.

Ghana, ca membru al Organi
zației Unității Africane, este ple
nar angajată în lupta pentru eli
berarea continentului african de 
dominația străină, de exploatare, 
opresiune și degradare inumană.

Țara noastră acționează consec
vent pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă a bunei vecină
tăți, a păcii și colaborări.i, fără 
arme nucleare și chimice, fără tru
pe și baze militare străine. Consi
derăm că recenta conferință a mi
niștrilor de externe care a avut 
loc la Belgrad și care s-a încheiat 
cu succes creează condiții pentru 
trecerea la organizarea unei confe
rințe la nivel înalt a șefilor de stat 
și guvern din țările balcanice — 
așa cum au propus România și 
Grecia.

România militează neabătut 
pentru eliminarea forței și ame
nințării cu forța in relațiile dintre 
state, pentru soluționarea conflic
telor existente în lume numai pe 
cale pașnică, prin tratative. Ulti
mele evenimente din Orientul Mij
lociu arată că trebuie să se facă 
totul pentru organizarea unei con
ferințe internaționale, pentru rea
lizarea unei păci trainice și juste 
în această regiune, care să asigure 
soluționarea, în primul rînd, a 
problemei poporului palestinian, 
pe baza dreptului la autodetermi
nare, Ia crearea unui stat propriu 
independent, precum și pentru a- 
sigurarea integrității și suverani
tății tuturor statelor din zonă, in
clusiv ale Israelului.

De asemenea, este necesar să 
se acționeze pentru a se pune ca
păt neîntîrziat războiului dintre 
Iran și Irak și pentru soluționarea 
politică, prin tratative, a proble
melor dintre cele două țări.

Remarcăm, în această privință, 
sprijinul pe care România îl acor
dă popoarelor din Africa de Sud 
și Namibia în lupta lor dreaptă 
pentru libertate și demnitate uma
nă. în ce ne privește, vom con
tinua să acordăm întregul sprijin 
pe care ni-1 permit resursele noas
tre eliminării sistemului diabolic 
de apartheid din Africa de Sud, 
astfel încît să asigurăm ca frații și 
surorile noastre din Africa de Sud 
și Namibia să trăiască în pace și 
libertate. Libertatea noastră ca po
por va fi fără sens atîta vreme 
cît frații și surorile noastre din 
aceste țări trăiesc sub jugul opre
siunii și rasismului.

Acțiunile inumane ale regimu
lui Africii de Sud împotriva po
porului acestei țări și a Namibiei 
și politica de destabilizare a sta
telor din „prima linie" impun,cu 
necesitate ca popoarele iubitoare 
de pace să-și coordoneze eforturile 
pentru a exercita presiuni asupra 
regimului rasist, astfel încît să fie 
stopată o inevitabilă vărsare de 
sînge.

Noile restricții impuse recent în 
Africa de Sud grupărilor care 
luptă împotriva apartheidului, 
precum și liderilor lor ne întă
resc convingerea că regimul Botha 
nu intenționează să desființeze a- 
partheidul. De aceea, credem că, 
în ciuda opoziției unor puteri oc
cidentale, singura cale pașnică de 
desființare a sistemului de apart
heid este aplicarea de sancțiuni e- 
conomice globale și obligatorii.

Poporul român sprijină activ și 
își exprimă deplina solidaritate cu 
lupta popoarelor din Africa pentru 
lichidarea totală a oricăror forme 
de colonialism, pentru consolidarea 
independenței naționale și dezvol
tarea economico-socială a fiecărei 
țări, pentru întărirea și mai pu
ternică a independenței și suvera
nității naționale.

Susținem lupta justă de elibe
rare națională a poporului nami- 
bian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru independența Namibiei.
Condamnăm cu 
tica rasistă, de 
Africa de Sud și

hotărîre poli- 
apartheid, din 
ne pronunțăm

pentru încetarea oricăror măsuri 
represive îndreptate împotriva 
populației majoritare din această 
țară, a oricăror acțiuni agresive 
împotriva statelor suverane și 
independente vecine.

România se'pronunță pentru li
chidarea subdezvoltării și reali
zarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru soluționarea 
echitabilă a problemei datoriilor 
externe, care împovărează tot mai 
greu țările în curs de dezvoltare, 
în acest scop, sîntem pentru orga
nizarea unei conferințe internațio
nale, sub egida O.N.U.. la care să 
participe atît țările în curs de dez
voltare, cît și cele dezvoltate, în 
vederea realizării unor înțelegeri
care să deschidă calea lichidării 
pentru totdeauna a subdezvoltării 
și instaurării unei noi ordini eco
nomice mondiale, progresului mai 
rapid al țărilor în curs de dez
voltare.

Facem apel la toți oamenii de 
bună credință să acționeze în a- 
cest scop. în același timp, recu
noaștem dreptul popoarelor din 
Africa de Sud și Namibia de a 
folosi orice mijloc posibil pentru 
a-și asigura libertatea. în aceste 
eforturi, domnule președinte, sîn
tem fericiți să constatăm că țara 
dumneavoastră împărtășește pe 
deplin obiectivele și aspirațiile po
poarelor din Africa.

Permiteți-mi să exprim, încă o 
dată, profunda noastră admirație 
pentru poziția principială a Româ
niei față de problemele spinoase 
cu care se confruntă lumea noas
tră, în mod deosebit pentru pozi
ția privind problemele păcii' și 
securității în lume. Am luat cu
noștință de decizia țării dum
neavoastră de a reduce cu 5 la

La Universitatea Ghanei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to

varășa Elena Ceaușescu au făcut. în 
cursul dimineții de marți, o vizită 
la Universitatea Ghanei.

Distinșii oaspeți au fost însoțiți 
de Ebo Tawian, membru al Consi
liului Național Provizoriu de Apăra
re al Ghanei, și Joyce Aryee, minis
tru la Președinția Republicii.

Au fost vizitate, cu acest prilej, 
Institutul de Studii Africane și 
laboratoare de cercetare ale secției 
de medicină a Facultății de științe, 
unde cadre didactice — unele din-

Soluționarea problemelor com
plexe ale epocii noastre impune 
participarea activă, în condiții de 
deplină egalitate, la viața interna
țională a tuturor statelor și, în 
mod deosebit, a țărilor mici și 
mijlocii, a țărilor în curs de dez
voltare și nealiniate.

în același timp, apreciem că 
trebuie să crească rolul Organiza
ției Națiunilor Unite, al altor or
ganisme internaționale în demo
cratizarea vieții mondiale, în so
luționarea problemelor complexe, 
în realizarea păcii și securității in 
lume. Viața demonstrează că la 
baza relațiilor dintre state trebuie 
să stea principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectului inde
pendenței, suveranității, neameste
cului în treburile interne și 
avantajului reciproc, respectarea 
dreptului fiecărei națiuni Ia dez
voltare liberă, independentă, așa 
cum o dorește fiecare popor.

Sînt încredințat că vizita pe care 
o facem în Republica Ghana, con
vorbirile și înțelegerile la care am 
ajuns vor contribui Ia întărirea și 
mai puternică a prieteniei și co
laborării dintre țările noastre.

Vă adresez, domnule președinte, 
cele mai bune urări și vă aștep
tăm cu multă plăcere în România.

Doresc să toastez :
— Pentru progresul și fericirea 

poporului ghanez prieten'!
— Pentru întărirea continuă a 

prieteniei și colaborării dintre ță
rile și popoarele noastre !

— Pentru pace și colaborare în 
întreaga lume ! (Aplauze).

sută cheltuielile militare. Noi 
sprijinim eforturile dumneavoas
tră îndreptate spre realizarea 
dezarmării. Credem că pentru ță
rile mici și mijlocii, cum sînt și 
țările noastre, numai o lume 
liberă de arme nucleare le poate 
asigura stabilitatea și prosperita
tea. împărtășesc credința dum
neavoastră că fondurile cheltuite 
pentru producerea și stocarea de 
arme periculoase ar trebui folosite 
pentru sprijinirea țărilor mai 
sărace în lupta lor împotriva 
nedreptății economice.

Domnule președinte, vă dorim 
o ședere plăcută în Ghana.

Trăiască România !
Trăiască Ghana 1
Trăiască relațiile dintre Româ

nia și Ghana !
Vă mulțumesc ! (Aplauze).

tre ele absolvente ale lnvățămlntului 
superior din România — efectuează 
lucrări științifice în domeniul . per
fecționării ocrotirii sănătății. Au fost 
înfățișate măsurile întreprinse de 
guvern în vederea dezvoltării învă- 
țămintului și creșterii aportului 
acestuia la formarea și pregătirea 
de specialiști, la implicarea lui mai 
amplă în realizarea planurilor de 
dezvoltare a țării.

Tot în cursul dimineții de marți au 
fost vizitate cartiere ale capitalei 
ghaneze.

REPUBLICA GHANA
0 contribuite larg recunoscută la 

afirmarea idealurilor păcii si progresului 
Revista presei ghaneze

Vizita oficială de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o efectuează in Republica Ghana, la invitația președintelui 
Consiliului National Provizoriu de Apărare, Jerry John Rawlings, este sa
lutată cu vie satisfacție de opinia publică ghaneză. Ziarele publică in 
deschiderea paginii intii ample relatări de la primirea înalțUor oaspeți 
români pe aeroportul internațional din Accra. Cotidianele prezintă pe 
larg ceremonia oficială a sosirii, subliniază atmosfera de prietenie in care 
s-a desfășurat, înaltele onoruri cu care au fost intîmpinați tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.

România — relevă ziarul „PEO
PLE’S DAILY GRAPHIC" — este 
apreciată astăzi ca un stat care 
și-a asumat responsabilități pentru 
pacea lumii. Numele acestei țări în 
conștiința contemporaneității este 
sinonim cu recunoașterea contribu
ției sale la afirmarea și împlinirea 
idealurilor tuturor popoarelor. 
Această politică este cunoscută ca 
fiind direct legată de gindirea și 
acțiunea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. eminent om 
politic, apreciat și stimat pentru 
ideile sale de interes major nu 
numai pentru națiunea sa, ci și 
pentru destinele tuturor națiunilor 
care doresc pacea, libertatea și in
dependența.

„România — Ceaușescu" — două 
nume care se contopesc într-unul 
singur al cărui prestigiu interna
țional este unanim recunoscut — 
relevă ziarul. Prestigiul României 
de astăzi se leagă strîns de gîn- 
direa și acțiunea omului care o 
conduce de peste două decenii, om 
politic de excepție, arhitectul poli
ticii interne și externe a României, 
președintele Nicolae Ceaușescu.

„România — Ceaușescu — Pace" 
este astăzi o axiomă a politicii ex
terne a României, apreciată în 
întreaga lume. Prin cea mai auto
rizată voce a sa. aceea a președin
telui Ceaușescu, România a prezen
tat lumii. în repetate rînduri. do
rința sa fierbinte de pace și dezar
mare. de renunțare la amenințarea 
cu folosirea forței, opțiuni spri
jinite fără nici o rezervă de po-
porul ghanez. care aduce un
omagiu președintelui român. cu
ocazia vizitei sale oficiale în
Ghana.

„THE GHANAIAN TIMES" subli
niază : Președintele 
Nicolae Ceaușescu promovează o 
politică externă activă și dinamică. 
Contribuția președintelui Româ
niei este bine cunoscută tn ceea ce 
privește instaurarea unor relații 
noi între state, bazate pe neames
tec în treburile interne, nerecurge- 
rea la forță și la amenințarea cu 
forța. Numitorul comun al acestor 
relații noi. democratice, de drepta
te și echitate în relațiile dintre , 
state îl constituie asigurarea inde
pendenței naționale.

Sub conducerea președintelui 
£Nicolae Ceaușescu. om politic 
remarcabil, respectat în lume pen
tru inițiativele sale valoroase. 
România contemporană s-a afirmat 
ca o campioană a păcii.

Ziarul prezintă concepția Româ
niei, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, inițiativele și 
acțiunile sale în vederea înfăptuirii 
dezarmării, reducerii cheltuielilor 
militare, soluționării tuturor con
flictelor pe cale pașnică, prin tra
tative. instaurării unei păci juste 
și trainice pe planeta noastră.

Săptămînalul „TIMES INTERNA
TIONAL" publică un articol amplu, 
însoțit de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se face 
o analiză asupra necesității de a se 
trece la schimbări în viața eco
nomică și politică internațională. 
Opera socială și politică a 
președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, care cuprinde 
vaste domenii științifice, de la 
științele economice la cele politice 
și ideologice, de la istorie la mo
rală și drept, abordează in mod 
deosebit aceste probleme — arată 
publicația. Dar aceasta nu este 
totul, opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu dă răspunsuri 
profunde unor astfel de probleme 
care interesează lumea contem
porană. Aceste răspunsuri nu sînt 
numai teoretice, ele apar în poli
tica externă a României și acțio
nează pentru o nouă ordine eco
nomică internațională.

Potrivit președintelui României, 
asigurarea unui progres real pen

tru toate statele nu este numai un 
scop final al noii ordini economi
ce internaționale, ci și o necesitate 
obiectivă a zilelor noastre. Men
ținerea decalajelor generează crize. 
Cele mai afectate sînt statele din 
„lumea a treia". Dar faptele ac
tuale și evoluțiile viitoare urmea
ză să afecteze, de asemenea, statele 
industrializate. Criza este globală. 
Și șeful statului român a subliniat 
de repetate ori — soluțiile trebuie 
să fie, de asemenea, globale.

Unul din factorii care împiedică 
procesul de dezvoltare reală a tutu
ror țărilor j îl constituie, în concep
ția României, datoria externă. Este 
atunci natural — subliniază pre
ședintele României* — ca regle
mentarea datoriei externe să fie o 
condiție fundamentală pentru o 
nouă ordine economică internațio
nală. Deoarece aceasta este sin
gura cale de prevenire a deterio
rării situației economice generale 
din întreaga lume, în mod deosebit 
în țările în curs de dezvoltare.

Abordînd legătura dintre dez
voltare și dezarmare, revista relevă 
în continuare că încetarea escala
dării cursei înarmărilor, a înarmă
rilor nucleare în mod deosebit, pe 
Pămînt și în spațiu, este o altă 
condiție fundamentală pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. Problemă pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu o 
abordează pe larg in cuvîntările 
sale. Și se poate spune că pre
ședintele României a fost unul 
dintre primii oameni politici care 
au subliniat relația dintre dezarma
re și dezvoltare.

în articolul „O operă dedicată 
științei și progresului în România". 
„PEOPLE’S DAILY GRAPHIC" 
relevă : „Oricine studiază experi
ența României în domeniul dez
voltării economice și sociale va 
observa, de la început, atenția deo
sebită acordată științei, factor de 
progres multilateral al tării. A- 
ceasta este demonstrată de dez
voltarea accelerată a României In 
cele peste două decenii de cînd pre
ședintele Nicolae Ceaușescu se 
află în fruntea partidului și a tă
rii. La. sfîrșitul .actualului plan 
cincinal. In 1990. România își va 
atinge scopul strategic propus pen
tru- această perioadă istorică, acela 
de a deveni tară socialistă mediu 
dezvoltată din punct de vedere 
economic.,

Articolul evidențiază contribuția 
de mare însemnătate a tovarășei 
Elena Ceaușescu la dezvoltarea 
științei. învătămîntului si culturii 
românești.

Academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. exemplu strălucit 
de om politic și de știință, subli
niază ziarul, desfășoară o activi
tate multilaterală, aducînd o con
tribuție remarcabilă la progresul 
științei în lume în domenii dt 
virf. la cercetarea fundamentală ș 
aplicarea rezultatelor acesteia îr 
practica economică și socială. S< 
poate afirma pe bună dreptate ci 
este o mare șansă pentru un popo 
să aibă, atît în conducerea politică 
cît și în domeniul științific dii 
tara sa. un savant care acționeaz; 
cu atîta abnegație și curaj pentr' 
sporirea contribuției națiunii sal 
la patrimoniul creației universale 
Ca o expresie esențială a unt 
activități științifice, de înaltă res 
ponsabilitate în conducerea statu 
iui, activitatea academicianuli 
Elena Ceaușescu se distinge pri 
multilateralitatea sa. printr-un Iar 
orizont de creație pentru dezvo' 
tarea tării, pentru cauza păcii 
cooperării libere între popoare.

Ziarul înfățișează, de asemene 
bogata activitate desfășurată c 
tovarășa Elena Ceaușescu în frui 
tea Comitetului National Romi 
„Oamenii de stiintă și pacea".

REALIZĂRI IN ECONOMIE O remarcabilă reușită tehnică: „cristalul de Bistrița"
PAȘCANI : Produse 

din materiale recuperabile
Colectivul de la întreprinderea 

„Integrata" de țesături subțiri dm 
in din Pașcani se preocupă susți
nut de valorificarea superioară a 
materialelor secundare recuperabi
le, provenite din procesul de pro
ducție. Astfel, din cupoanele texti
le, benzile și capetele de materia
le, neutilizate eficient pînă acum, 
s-a trecut la confecționarea de 
bluzoane. cămăși, pantaloni și alte 
obiecte de îmbrăcăminte pentru 
adulti si copii. în continuare, co
lectivul de aici este hotărit să va
lorifice astfel întreg stocul existent 
de materiale textile recuperabile, 
din care se vor realiză diverse con
fecții in valoare de peste trei mi
lioane lei în acest an. (M. Corcaci).

MOINEȘTI : Noi sonde 
in circuitul economic

Răspunzînd chemărilor adresate 
de secretarul general al partidului 
de a da patriei tot mai mult țiței, 
petroliștii din cadrul Trustului de 
foraj-extracție Moinești înscriu în 
cronica întrecerii socialiste noi și 
semnificative fapte de muncă. în 
aceste zile, pe cimpurile petrolie
re din raza de activitate a schele
lor de foraj Tîrgu Ocna, Zemeș și 
Comănești au fost puse în circui
tul productiv alte 8 sonde de me
die și mică adincime. La Cuiejd, 
sondorii din formația condusă de 
maistrul Nicolae Elisei au terminat 
înainte de termen forajul la o

nouă sondă de mare adincime. 
Cele mai multe din cele peste 20 
de noi sonde forate în acest an au 
fost terminate înainte de termen, 
fapt ce se va reflecta pozitiv în 
producția de țiței. Succesul se da
torează unei mai bune organizări 
a muncii, introducerii unor noi 
tehnologii de lucru, folosirii sape
lor cu 3 lame și a fluidelor de 
mare eficiență — toate conducînd 
la sporirea vitezei de foraj plani
ficate cu 12 metri pe instalație. 
Inginerul Ion Arion, șeful servi
ciului foraj din cadrul trustului, 
ne spunea că se află într-un sta
diu avansat de execuție alte 11 
sonde care vor fi conectate la cir
cuitul economic pină la sfîrșitul 
acestui trimestru, (Gheorghe Baltă)

TÎRGU MUREȘ : Utilaje 
de înaltâ tehnicitate

La întreprinderea „Electromu- 
reș“ din Tirgu Mureș a început 
fabricarea, în premieră, a unor 
produse de inaltă tehnicitate și 
productivitate. Intre acestea se nu
mără echipamentul de programare 
asistat de calculator a mașinilor- 
unelte cu comandă numerică 
„EPAC-l". Acest sistem este con
ceput ca un instrument rapid șl 
ușor utilizabil de obținere a benzii 
perforate pentru comanda diferite
lor tipuri de mașini-dnelte, cum ar 
fi cele destinate electroeroziunii 
cu fir, frezelor, trasării în coordo
nate. indiferent de tipul fabricați
ei. Acestui produs i s-au alăturat 
noi sortimente de conductori elec
trici. mașina electrostatică de co

piat „Electromureș-112" cu progra
mator electronic al copiilor și de
veloparea acestora cu perie mag
netică. precum și combina muzica
lă în trei variante constructive. 
(Gheorghe Giurgiu).

BACĂU : Premieră tehnică
La întreprinderea de mașini- 

unelte Bacău a fost finalizată și 
pusă în funcțiune, în cadrul pro
gramului de modernizare și per
fecționare a producției și a mun
cii, prima celulă automată pentru 
prelucrarea pieselor prismatice. 
Realizată, In premieră, după o 
concepție originală, noua celulă 
flexibilă denumită prescurtat 
CPFH-800 reprezintă un produs 
de vîrf in domeniul construcțiilor 
de mașini-unelte solicitate de eco
nomia națională și pe piața exter
nă. Referindu-se la caracteristici
le tehnico-funcționale ale aces
teia, tovarășul Dumitru Bontaș, 
inginerul-șef al întreprinderii, 
precizează : „Noua celulă prisma
tică permite prelucrarea pieselor 
cu dimensiuni mari și cu o pro
ductivitate foarte ridicată. Cele 
cinci posturi de pregătire a repe
relor de configurație diferită, 
manipulatorul de preluare a pale
telor, magazia de scule, ca și cen
trul de prelucrare acționat cu co
mandă numerică asigură scurtarea 
la o treime a timpului de prelu
crare a pieselor și un nivel cali
tativ superior celui realizat cu 
alte tipuri de mașini-unelte ase
mănătoare". (B. Gheorghe).

Primul pas 7 Acum șapte 
ani. Atunci, la întreprin
derea de sticlărie pentru 
menaj din Bistrița, un en
tuziast grup de muncitori 
și specialiști finaliza o do
rință mai veche. Pentru 
care au pus la bătaie și 
muncă, și inteligență teh
nică, și dăruire. Este vorba 
despre realizarea primei 
șarje de cristal obținute 
exclusiv pe bază de mate
rii prime existente in 
țară. Izbinda a coincis 
cu vizitarea unității de 
către secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Prilej 
fericit pentru sticlarii bis- 
trițeni să prezinte o su
perbă vază din cristal „de 
Bistrița".

Cîți pași au urmat de 
atunci pentru acest harnic 
și destoinic colectiv 7 Ne- 
numărați. Cum s-ar putea 
măsura aceștia 7 Poate și 
prin drumul cristalului 
făurit de mîini măiestre la 
Bistrița, drum pe care s-a 
cucerit, cum se spune, nu 
numai un loc sub soare, ci 
și admirația unor îndrăgos
tiți de cristalul românesc 
din țări de pe trei conti
nente.

Poate, parcurgind • aceste 
rînduri, unii dintre cititori 
să-și pună întrebarea : și 
ce e spectaculos în toate a-

cestea 7 Nu este oare nor
mal că asemenea perfor
manțe să intre in firesc 7 
Ba da, așa e. Se știe insă 
că reușita nu vine de la 
sine. Mai ales într-un do
meniu nou, lipsit de re
perele tradiției.

La mijloc de februarie, 
reporterul s-a aflat la o 
premieră pe plan national 
a cristalului de Bistrița. 
De față era și Teodor Be- 
jan, șef de secție la o cu
noscută fabrică ce nu mai 
are nevoie de prezentări. 
Am numit întreprinde
rea „Vitrometan" Mediaș. 
Oaspetele din Mediaș pu
nea și repunea în lumini 
și penumbre o vază, a că
rei strălucire cucerea pri
virile.

— Are un tușeu de nota 
zece — l-am auzit spunînd. 
Bine țucrată, și nu mai pu
țin bine lustruită.

— După cite știm, unita
tea medîeșeană are o insta
lație de lustruire chimică a 
cristalului. Face o treabă 
mai bună decît cea bistri- 
țeană, pusă astăzi In func
țiune 7

Cei trecuți prin greul 
meseriei nu se pronunță 
cu una cu două.

— Să mai dăm o șan
să timpului să decidă. 
Oricum, ceea ce s-a reali
zat la Bistrița e o reușită 
care face cinste, deopotri

vă, proiectantului șl execu
tantului.

în ce constă lustruirea 
chimică a cristalului 7 Spus 
în două cuvinte, acizii, in 
anume concentrații, „ata
că" straturile superficiale 
ale sticlei, le corodează, 
pentru ca. după un timp 
bine determinat, suprafe
țele obiectelor să rămină 
ultrafine și deosebit de 
limpezi.

— Pe oamenii care, îna
inte, executau manual a- 
ceastă operație îi socoteam 
drept „minerii" noștri — 
aflăm de la maistrul prin
cipal specialist loan Măr
ginean, secretarul comi
tetului de partid pe între
prindere. Cu toată străda
nia lor însă, ei nu puteau 
executa de-a lungul unui 
schimb mai mult de 120 de 
produse. Procesele chimice 
se apreciau mai ales după... 
ochi și, în acest caz, chiar 
dacă nu am avut multe 
probleme de calitate, ne
ajunsurile nu puteau fi 
ocolite în totalitate.

Chiar și în aceste con
diții — inerente oricărui 
început de drum — produ
sele bistrițenilor au început 
să fie tot mâi solicitate. în 
țară și la export. Colecti
vul atelierului de creație, 
cercetare și proiectare, con
dus de Voichița Cismaș, 
nu mai prididește să facă 
față solicitărilor, să imagi

neze noi și noi produse 
care să corespundă, func
țional, estetic, gusturilor 
atît de diverse. în această 
conjunctură, centrala de 
resort — și *în  special un 
inimos grup de specialiști 
de la Institutul de cerceta
re și proiectare tehnologică 
pentru sticlărie și cera
mică fină București, con
dus de Cornel Popa — a 
proiectat o instalație com
plet automatizată de lus
truire chimică a cristalului. 
Cei care și-au asumat răs
punderea să o monteze au 
fost chiar beneficiarii ei — 
sticlarii bistriteni.

Instalația este cu ade
vărat o... bijuterie. Ingi
nerul automatist Radu Mi
ron, inginerul mecanic 
Adrian Popeșcu, colabora
torii lor, mecanicii Mihai 
Drăgan, Gelu Tacaci, 
maistrul Gheorghe Bența, 
sudorii loan Motișan și 
Partenie Țogoreanu au 
fiecare partea lor de con
tribuție la nașterea acestui 
utilaj datorită căruia cris
talul . de Bistrița a căpătat 
noi străluciri. Pe parcursul 
a aproape trei ani, această 
instalație — creație a inte
ligentei tehnice românești 
— a dominat veghea nop
ților, preocupările zilelor. 
La aceste eforturi au con

tribuit și specialiști în su
dura maselor plastice di 
la Institutul de sudură ș 
încercări de materiale Ti 
mișoara, inginerii Săbii 
Cleșiu și Dumitru Simion 
ca, subinginerul Sabin Du 
șan.

...Un om la pupitrul au 
tomat de comandă. Cîte u 
laborant, electrician și in 
stalator. alături de d< 
manipulanți... Iată oamen 
care, aici, la Bistrița, lut 
truiesc chimic, de acui 
înainte, într-un sing, 
schimb, In jur de 2 000 r 
produse din cristal. Pr< 
ductivitatea muncii sal 
de zeci de ori la aceas 
operație.

— Prin modernizările - 
flux pe care le aduce 
acum secțiilor șlefuire 
gravură definitivăm o î 
treagă linie de fabrica 
specializată — ne-a dec) 
rat Francisc Schweller, < 
rectorul unității. Efec 
în producție 7 Ritm opt 
de lucru. Spor de prodi 
tivitate. Și, mai cu sear 
ridicarea la noi parame 
a calității cristalului.

Cristalul de Bistrița 
un rîu de alb pur și tra: 
parent, cu susur crista

Gheorghe CRIȘAK 
corespondentul „Scînt<
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PREGĂTIREA ECONOMICĂ - ÎN PAS CU DEZVOLTAREA HOIMUE CONFMEIPREHUIUH CONSUfll

INTENSIVA A INDUSTRIEI POPULARE - MOBILIZATOR PROGRAM RE ACȚIUNE
Cu fiecare orânduire socială se 

eonfirmă tot mai evident teza de o 
excepțională Însemnătate teoretica 
si practică a socialismului științific 
privitoare la rolul hotărâtor al pro
ducției de bunuri materiale, ca sin
gura bază a existentei ți progresu
lui societății omenești. Contribuind 
decisiv la satisfacerea nevoilor de 
consum productiv și neproductiv ale 
societății, producția bunurilor mate
riale antrenează consumul cel mai 
mare de resurse natural-materiale, 
financiare si umane, fiind totodată 
îi domeniul în care se manifestă cel 
mai puternic contradicția dintre ne
voi si resurse.

Pe cât de adevărat este faptul că 
gîndirea si acțiunea economică a 
celor ce prognozează. proiectează și 
planifică trebuie să se caracterizeze 
printr-un înalt spirit de raționalita
te. de eficientă economico-socială si 
ecologică, izvorite din luarea in con
siderare a tendințelor dominante 
care se manifestă, a intereselor ge
nerale. de durată ale societății, e- 
sențial rămine modul în care se ac
ționează in producția nemijlocită de 
valori de întrebuințare — bunuri 
materiale si servicii — acolo unde 
se hotărăște definitiv soarta calită
ții îi competitivității.

Tn acest domeniu decisiv al re
producției sociale, gîndirea si acțiu
nea economică ale oamenilor muncii 
pentru transpunerea în practică a 
strategiei adoptate trebuie să tină 
•eama de faptul că orice cheltuire 
ie resurse materiale, financiare și 
imane care se concretizează în bu- 
îuri sau servicii ce nu corespund 
levoii sociale reale, sau sint infe- 
ioare calitativ exigențelor acesteia, 
ompetitivității internaționale, re- 
irezintă risipă de resurse, o valo- 
ificare necorespunzătoare a muncii. 
>r. producătorul nemijlocit de va- 
>ri de întrebuințare, o dată ce a 
heltuit resursele care i-au fost in- 
redințate si nu a obținut ceea ce 
ebuie — cantitativ, structural și 
Uitativ — nu mai poate reveni 
intru îndreptarea lucrurilor t chiar 
ică se mai pot recupera even- 
lale materiale, nu se mai poa- 

recupera timpul pierdut, iar 
tisfacerea nevoii sociale se a- 
ină sau se realizează în mod 
(corespunzător. Iată de ce, gîn- 
rea îi acțiunea economică a ee- 
r care produc valorile de intrebu- 
tare au un rol primordial în me- 
nismul reproducției socialiste lăr*  
«e. în înfăptuirea planurilor si pro- 
amelor de dezvoltare economico- 
■ială a țării. In această sferă a 
tivității umane se rezolvă una 
itre cele mai importante ecuații 
> progresului econom ico-eoclal : în 

timp obținem valorile de intre- 
ințare de care avem nevoie îi ou 
cheltuieli da resurse ?
ivind in vedere interdependențele 
ective. tehnico-economice, care sa 
eară in structura de ramură si 
Itorială a economiei naționale, 
direa șl acțiunea economică ale 
ducătorilor trebuia să pornească

Cineclubul - cerc de creație, g 
mijloc de educație

au înfăptuit si ce proiecte au, 
se prezintă activitatea. care 
situația cinecluburilor din siste- 
caselor de cultură ale sectoare- 
lapitalei — iată obiectul acestei 
ele asupra mișcării de cinea- 
ri.

„Ecran Util", cineclubul Casei 
ultură a sectorului 1, s-au fă- 
ncercări si in specia reportaju- 
li in cea a portretului, și in cea 
(ului sau a poemului cinemato- 
: ; s-au realizat si filme „in 

directă", și filme cu actori 
tori). Temele abordate nu sânt 
e de diversitate. Domină peli-
• consacrate vieții de familie 
frate pentru Alexandru" —

at de Dan Plesoianu si Despina 
ezo). preocupate de condițiile 
iță asigurate azi copiilor („Pași 
viitor" — semnat : Stela Mo
și Vasile Găina). Se rețin în- 
i de a aprofunda sentimentul 
tismului prin relevarea rădă-
• ființei, a legăturii cu pămin- 
ital și civilizația românească, 
îento" de Mihaj Crivăț și Dan 
anu). Ultimele producții adin- 
uiiversul muncii : „Telefoane 
i „Noi despre ei" — semnate 
Bîrian si V. Găina. Acesta din 
ne și mărturisea faptul că
asemenea pelicule suscită un 

: mai viu si au un efect for
mai direct Să sperăm că vom 
această convingere in filmele 

e. care nu trebuie să întirzie. 
casa de cultură din str. Slă- 
t care tine strinse legături cu 

profesioniști si cu cineclubul 
mporanul". există si un curs 
iere in arta cinematografică ; 
îl curs de acest fel care a 
’iețuit" in sistemul caselor da 
bucureștene in 1987 1

i Studio-1", foto-cineclubul de 
da cultură „înfrățirea intre 

s". un cineclub înființat în 
care numără in prezent doar 
îembri, este animat cu dărui- 
ompetență de Gh. Eftlmescu. 
m din dialogul cu pasionatul 
or că cineclubul a intrat in 
iLtimei ediții a Festivalului 
. „Cîntarea Rcsuâniei" cu un 
populariza o originală ini- 

privitoare 1*  ridicarea nive- 
rozootehnic. Ni se mai men- 
un film experimental de 

: (autor : Iulian Radu) ajuns 
municipală. Ni se mai spune 
ici s-au mai produs diapora- 
acrate Bucureștiului in ,.lu- 
elor patru anotimpuri, apoi 

Vatra Domet De aseme- 
lă diaoorame pentru între-
i Laromet. Menționând rea- 
■ecum „Familia", se cuvine 
r-căm : este loc pentru mai 
oe teme mai direct educati- 
cum au fost unele pelicule 
anterior.

ia de cultură a sectorului 4 
activitate a fost partial in- 
de indisponibilitățile crea- 

paratiile capitale ale clădi- 
n că „Film 16", înființat
ii decenii, ara și azi adepți, 
sare a conducerii, cum pre- 
irectorul Dan Anghelescu 
rtorul Gh. Teașcă, continuă 
■marea și pregătirea de noi 
Să sperăm că prin finali- 
>iectului cel mai apropiat 
m si cu valoare de docu- 
urprinzind metamorfozele
bucureștene ale Dimbovi- 

i intra într-un ritm deexis- 
nah 

de la înțelegerea faptului că orice 
dereglare în funcționarea circuitului 
economic poate avea repercusiuni în 
lanț asupra reproducției din diferite 
întreprinderi, cu consecințe chiar a- 
supra echilibrului structurii econo
miei naționale. De aceea, pe baza 
acoperirii obiectivelor dezvoltării e- 
conomico-sociale cu resursele nece
sare și a concordanței lor cu nece
sitățile reale ale societății, este esen
țial ca fiecare producător să-și orga
nizeze în așa fel producția incit rea
lizarea ritmică a planului, in volu
mul. structura și de calitatea stabi
lite și cu cheltuieli de mijloace ma
teriale, financiare și umane în limi
ta celor considerate socialmente ne
cesare. să constituie criteriul obiectiv 
de apreciere a eficienței autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii e- 
conomico-financiare, oglinda în care 
se reflectă gindirea și acțiunea eco
nomică ale tuturor colectivelor da 
oameni ai muncii.

Este adevărat că aprovizionarea cu 
cele necesare desfășurării procesului 
de producție constituie o condiție e- 
sențială pentru eficiența lui. dar tot 
asa de adevărat este că materiile 
prime, combustibilul, energia, mași
nile și utilajele trebuie mai tntii 
produse pentru ca apoi să intre în 
circuitul economic. Or. dacă produc
ția este privită ca un scop în sine 
si nu este permanent subordonată 
nevoilor reale ale consumului pro
ductiv sau neproductiv, atunci apro
vizionarea poate. intr-adevăr să de
vină o piedică în desfășurarea nor
mală a circuitului economic ; acest 
lucru iși are cauze. în primul rînd, 
în activitatea celor ce extrag șl pro
duc materiile prime și energia și. în 
al doilea rînd, în activitatea celor 
care fundamentează consumurile ma
teriale și corelează nevoile cu resur
sele. De aici rezultă una din legită
țile procesului de formare a gîndirii 
și acțiunii economice ale tuturor ce
lor care organizează, planifică șl 
conduc activitatea economică, șl anu
me că nu se poate repartiza pentru 
consum decît ceea ce s-a produs, că 
de fapt atît repartiția, cit și schim
bul si consumul sînt determinate, ca 
volum si structură, de producția ne
mijlocită reală, fizică în primul rind, 
ci nu valorică.

Practica arată că orice depășire a 
consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, combustibili și e- 
necgie într-un domeniu, in condițiile 
unor corelații bine fundamentate în
tre necesități și resursele materiale, 
poate avea efect destabilizator asu
pra circuitului economic, lipsind sec
toare de activitate de mijloacele ne
cesare îndeplinirii în condiții nor
male a planului. Nemaivorbind da 
faptul că dacă depășirea consumuri
lor materiale are loc fără a realiza 
producția fizică planificată, atunci 
gravitatea abaterii este deosebită, ea 
însemnînd de fapt risipirea inadmi
sibilă a resurselor poporului.

în aceste condiții, formarea gîn
dirii economice a producătorilor 
trebuie să aibă în vedere că o ase

în rest ? „Nu. nu avem cineclub!". 
„Nu mai avem cineclub !". Iată răs
punsul pe care l-am primit în multe 
locuri. Mal exact: din cele opt case 
de cultură — aparținind celor 6 sec
toare ale Bucureștiului — o activi
tate ce poate fi luată cit de cît in 
considerație se desfășoară doar în 
cele două, trei amintite. (Și. aspect 
asupra căruia vom reveni, lucrurile 
nu stau mai bine nici în casele de 
cultură ale științei și tehnicii pentru 
tineret, inclusiv la cea a cărei titu
latură părea că o predestina (si) ci- 
nefiliei : „Ecran-club“. care, iarăși, 
nu mai găzduiește activități de cine- 
amatori !).

Evident, o asemenea situație nu 
este de înțeles nici chiar dacă pri
vim cinecluburile doar ca Pe un ca
dru organizat, prielnic unei îndru
mări adecvate, de formare si stimu
lare a unor talente multiple : ca pe 

un loc propice unei sensibile comu
nicări intre oameni ai muncii care, 
formind microgrupuri, impărtășeso 
și vor să iși cultive, in timpul lor 
liber, aceeași pasiune. Dar cineclubul 
a fost considerat si rămine in con
tinuare cu mult mai mult : un im
portant mijloc educativ vizînd un 
număr cu mult mai mare de „su
biecți" decît membrii săi — tocmai 
prin intermediul fructificării creației 
acestora ; yn instrument fertil (dacă 
este bine ,,Întreținut" și valorificat) 
în îndeplinirea obiectivelor cultural- 
educative ale casei de cultură.

Se simte nevoia, de aceea, a orga
nizării, reorganizării mișcării de ci
neaști amatori din Capitală si a în
drumării ei în mod centralizat si 
permanent. Iată o propunere formu
lată si de instructori (Gheorghe Efti- 
mescu, Gh. Teașcă). și de cineama- 
tori (Vasile Găina. C. Birlan). șl da 
directori ai caselor de cultură (Dan 
Anghelescu).

Să nu-și afle oare explicații situa
ția necorespunzătoare si în faptul că 
la Centrul de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
amatori postul de instructor pe 
probleme de cinecluburl a fost „gol" 
de aproape un an și că deci respec
tiv*  îndrumare (in cadrul deja fixat) 
este inexistentă ?

Revigorarea, atit de necesari, a 
mișcării de cineamatori implică «tlț 
inițiative si măsuri privind îndru
marea ideologică si artistică, precum 
și unele legate de crearea condiții
lor materiale ale activității lor — 
asa cum au relatat toti interlocuto
rii noștri.

în privința subiectelor si perspec
tivelor tratării nu este greu de con
statat că. nu o dată, cineamatorii de 
care vorbim nu reușesc să fixeze pe 
peliculă aspecte de relief, caracteris
tice pentru realitățile noastre con

menea situație trebuie de la bun în
ceput exclusă din mecanismul ac
țiunii economice a colectivelor de 
muncă, atît printr-un proces de con
știentizare profundă a consecințelor 
ei in cadrul economiei naționale, 
printr-o înaltă pregătire profesională 
a celor ce muncesc, cit si prin adop
tarea unor asemenea măsuri econo
mice care să sancționeze corespunză
tor cauzele Si să asigure suportarea 
directă a consecințelor. Aceasta în
seamnă că dacă lucrătorii trebuia să 
răspundă pentru munca prestată — 
cointeresîndu-i corespunzător — în 
fiecare unitate economică, acest lu
cru trebuie înfăptuit cu aceleași 
mijloace și măsuri și pentru relațiile 
dintre producători — pe orizontală 
•— dar și pentru relațiile dintre în
treprindere, centrală și organele su
perioare — pe verticală, pentru e- 
ventualele necorelări.

în acest fel. nici o întreprindere 
nu va mai dori să se rentabilizeze 
pe seama altei întreprinderi sau a 
consumatorului final, nici un organ 
superior nu va mai manifesta su
perficialitate în corelarea nevoilor 
cu resursele disponibile, fiecare ve
rigă a structurii economiei naționale 
va lua toate măsurile să asigure, 
din punctul ei de vedere, oele nece
sare desfășurării normale a proce
sului de reproducție, efortul produ
cătorilor nemijlociți va fi îndreptat 
în direcția reducerii costurilor si îm
bunătățirii calității produselor, creș
terii productivității muncii și măririi 
gradului de valorificare superioară 
a materiilor prime si energiei.

Subordonată direct țelului suprem 
al orînduirii socialiste, creșterea 
rentabilității unităților economice 
presupune compatibilitatea reducerii 
costurilor si sporirii productivității 
muncii cu Îmbunătățirea calității 
produselor, astfel încât ceea ce este 
avantajos și eficient pentru cel ce 
produce să fie și pentru cel ce con
sumă productiv sau neproductiv mij
loace de producție, bunuri de con
sum și aervicii. O asemenea inter
pretare a mecanismului de realizare 
e rentabilității unităților economice 
are o determinare obiectivă în esen
ța proprietății socialiste, în faptul că 
oamenii muncii, organizați în colec
tive, cărora li s-a încredințat în gos
podărire o parte din avuția naționa
lă. proprietate a întregului popor, 
sint deopotrivă și producători nemij
lociți, dar și beneficiari a tot ceea 
ce se creează în societate. Corespun
zător acestei viziuni, apare limpede 
că orice economie de muncă socială 
care are ca rezultat o calitate mai 
slabă sau orice sporire de rentabili
tate fără reducerea costurilor sau 
îmbunătățirea calității produselor, 
fără creșterea productivității muncii 
care s-ar realiza la producătorul ne
mijlocit. apare la consumatorul final 
sub formă de risipă ; pe ansamblul 
societății nu se creează nici un atom 
de valoare nouă, de venit net. fiind 
de fapt o falsă economie și rentabi
litate.

înțelegerea acestei noi viziuni, de

temporane. De aici si „surpriza" ne
plăcută clnd peliculele lor nu bene
ficiază de promovări in concursuri, 
de recunoașterea publică necesară.

Rațiunile mișcării de amatori în 
cadrul festivalului muncii si al crea
ției cer o permanentă amplificare a 
„legăturii cu viata", acțiuni concer
tate in acest sens. Prin strădania fo
rurilor in drept — atenția cine- 
amatorilor poate fi canalizată că
tre înfăptuiri deosebite, către per
sonalități ale muncii din Capitală. 
Acest demers se poate îmbina cu un 
altul privind reflectarea activității 
din unități economice, de Pe șantie
re. din „zonele fierbinți" ale con
strucției. Și nu în ultimă instanță — 
cu un aspect legat de unele facili
tăți de ordin economic (in sensul 
unor „comenzi" din partea comitete
lor sindicale ale unor întreprinderi 
care nu au fotocineclub propriu). 
Căci nu se cuvin lăsate la voia în- 
timplării nici unele dificultăți ma
teriale cu care se .confruntă cine
amatorii. Să numim chiar lipsa de 
peliculă — lipsă pe care nu o resimt 
cei din rețeaua sindicatelor, cărora 
forul lor tutelar le asigură din timp 
(in chip planificat și centralizat 
deci) cota necesară (alături de alte 
substanțe si materiale). Și pe urmă, 
chiar nu se găsește nimeni care să 
optimizeze dialogul cu comerțul, 
dezlegind „misterul" peliculei care 
se găsește în magazine doar după 
ce îi expiră garanția 7

Dată fiind dotarea tehnică actuală 
e caselor de cultură, se impunea de 
foarte mult timp finalizarea unui 
vechi deziderat (după multi cine- 
clubiști — chiar o „promisiune") : 
crearea, la Centrul de îndrumare a 
creației populare (Dan Anghelescu) 
sau in incinta unui cineclub (Gh. 
Eftimescu). a unui laborator care să 
deservească toate formațiile de cine
amatori care nu au atare posibilități. 
De ce nu ar avea sorți de izbindă 
la nivel de Capitală ceea ce s-a rea
lizat. admirabil, la nivelul unor cine- 
cluburi muncitorești tinere ? Acest 
laborator ar putea fi asociat după 
unele opinii (Gh. Eftimescu) unui 
,.cineclub-pilot“ în cadrul scolii 
populare de artă. în care să funcțio
neze cursuri de cultură și artă foto, 
cinematografică și să se desfă
șoare si o activitate de cenaclu. Un 
asemenea cenaclu ar constitui si cli
matul ideal pentru implicarea artiș
tilor profesioniști în îndrumarea 
eineamatorilor.

Amatorii din București sînt insu
ficient informați, unii cu privire Ia 
realizările, soluțiile si performantele 
altora, și mai ales cu privire la pro
ducțiile unor colective cu experien
ță din tară. La „Centrul" pe Capita
lă preconizat s-ar putea întreprinde 
si acțiuni de cultură, informare ci
nematografică. dar. mai ales, s-ar 
putea favoriza schimbul. de expe
riență reciproc si cel cu artiștii pro
fesioniști. implicînd mai eficient si 
Asociația cineaștilor.

Nu putem Încheia fără • aminti 
un alt aspect ce trebuie remediat. Se 
lucrează mai mult pentru concurs. 
Filmele eineamatorilor, în majorita
tea cazurilor, zac in seifuri. Se cer 
cît mai grabnic glndite. si nu doar 
la nivelul caselor de cultură, căi sis
tematice ale „ieșirii lor in lume", 
asa încit să poată fi văzute si apre
ciate. să se poată adresa cit mai 
multor oameni ai muncii.

Natalia STANCU 

către toți producătorii de bunuri ma
teriale și de servicii trebuie să se 
concretizeze într-un ansamblu de 
acțiuni economice convergente, la 
nivelul tuturor unităților economice, 
ale căror efecte să fie compatibile 
și pentru cei ce produc si pentru cei 
ce beneficiază de ele.

Pentru aceasta este necesar ca. in 
spiritul orientărilor și cerințelor for
mulate de conducerea partidului, 
de secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, gindirea și acțiu
nea economică ale producătorilor să 
se îndrepte cu toată energia nece
sară în direcția organizării pe cri
terii de eficientă a producției și a 
muncii in toate secțiile și sectoarele 
de activitate ale întreprinderilor, 
perfecționării conducerii unitare a 
eoesteia si autoconducerii muncito
rești. asigurării unei concordante 
depline între gradul de dotare teh
nică. nivelul de calificare și comple
xitatea lucrării ce se execută. în a- 
ceste direcții trebuie să acționeze și 
mecanismul pîrghiilor economico-fi- 
nanciare. sistemul nivelurilor orien
tative si normativelor de plan. în
treaga activitate de fundamentare a 
sarcinilor de plan, de repartizare a 
lor pe centrale și întreprinderi, pe 
secții și locuri de muncă, astfel in
cit în toate etapele și cu toate mij
loacele economice să se accelereze, 
pe baze eficiente, circuitul aprovi
zionare. producție și desfacere, pu- 
nînd temeliile trainice ale unei cir
culații monetare sănătoase, ale echi
librului structural dinamic al eco
nomiei naționale.

Funcționarea autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economlco- 
financiare este de neconceput fără 
implicarea activă a tuturor oameni
lor muncii în problemele pe care le 
ridică perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, planificării și 
conducerii activității economice, la 
toate nivelurile. Or, așa după cum 
se cunoaște, sensul acestui proces 
complex, cu caracter permanent, nu 
poate fi decit fundamentarea pe 
baze științifice, realiste a celor mai 
bune măsuri de sporire a producti
vității muncii și de reducere a chel
tuielilor materiale, de ridicare a ca
lității și competitivității produselor 
pe care le fabricăm. Noua unitate 
care trebuie să se formeze între teh
nic și economic in condițiile dezvol
tării intensive impune cu necesitate 
integrarea organică a segmentului 
economic în pregătirea și perfectio
narea profesională a tuturor oame
nilor muncii, pe toate treptele aces
tui proces. în formele și modalitățile 
cele mai adecvate vîrstei șl dome
niului de activitate. In contextul ri
dicării nivelului de pregătire econo
mică a muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor, rolul economistului nu 
numai că nu trebuie să scadă, ci 
dimpotrivă este necesar să se ridi
ce pe o treaptă nouă, superioară 
calitativ.

Conf. dr.
Constantin C. POPESCU

Imagine din cartierul Mărâștl din Cluj-Napoca

Meseria se învață temeinic încă de pe
Liceul industrial cu profil petro

lier din Moinești și-a cîștigat un 
bun renume în pregătirea teore
tică și practică a tinerilor absol
venți. Un argument care vine să 
susțină această afirmație îl consti
tuie si declarația inginerului Gheor
ghe Dona, directorul Trustului de 
foraj extracție din localitate, unita
te care patronează școala : „Aproape 
toti cei 2 200 de absolvenți din ulti
mii ani ai liceului nostru au fost 
repartizați în producție în schelele 
petroliere de la Zemeș, Comănești, 
Modirzău. Tîrgu Ocna si constatăm 
cu satisfacție că ei sînt oameni de 
nădejde, buni meseriași, fruntași in 
muncă si in activitatea obștească, 
multi dintre ei devenind conducători 
ai formațiilor de lucru, oameni cu 
munci de răspundere". Cuvinte de 
laudă atît pentru cei care lucrează 
în producție, cît si pentru cei care 
s-au străduit să-i învețe meseria de 
petrolist încă de Pe băncile scolii. Că 
se muncește cu seriozitate si tragere 
de inimă, intr-o perfectă ordine si 
disciplină, pentru o pregătire temei
nică a tuturor celor aproape 2 700 de 
elevi pentru muncă si viată ne-am 
convins vizitînd liceul, care se află 
situat în imediata vecinătate a 
cîmpului de sonde de la Lucăcești. 
Am vizitat cele 21 de cabinete si la
boratoare pentru disciplinele de cul
tură generală, complexul de ateliere- 
scoală și noua hală industrială pen
tru mașini-unelte. poligonul de in
struire practică, dotat cu sonde de 
foraj și extracție, clubul și biblio
teca înzestrate cu modernă aparatu
ră audio-vizuală, sala de sport, că
minele. cantina, celelalte obiectiva 
care formează baza materială * șco
lii. Instruirea teoretică și practică 
a elevilor care frecventează cursuri
le de zi si serale pentru * învăța 
meseria de sondor, mecanic nentru

Partlcipanții la Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare, însușindu-și concluziile și 
orientările formulate în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au adoptat in unanimitate acest 
excepțional document ca program de muncă și acțiune 
revoluționară, care definește rolul șl răspunderile ce 
revin în etapa actuală organelor locale ale puterii 
și administrației de stat, pentru înfăptuirea cu succes

a planurilor de dezvoltare economico-socială, a sar
cinilor noii revoluții agrare, a programelor de siste
matizare a localităților, de autoaprovfzionane, autofi
nanțare etc.

Solicitați să prezinte unele dintre primele acțiuni 
ale primăriilor în această perioadă, președinții consi
liilor populare din comunele Dagița - lași și Peclca — 
Arad ne-au relatat i

„Vom spori contractele de livrare Ia fondul de stat“
Una din problemele căreia recen

ta Conferință pe țară a președinți
lor consiliilor populare i-a acordat 
o deosebită atenție este organizarea 
în cit mai bune condiții a contractă
rilor de produse agricole — acțiune 
de mare însemnătate în cadrul au- 
toaprovizionării. al dezvoltării 
schimbului de mărfuri dintre sat și 
oraș.

în legătură cu aceasta, referin- 
du-mă la comuna Dagîta din jude
țul Iași, amplasată într-o zonă co- 
linară, s-ar cuveni subliniat faptul 
că ea are, pe lingă cultura cîmpului, 
și un puternic sector zootehnic atît în 
cadrul cooperativei agricole de pro
ducție, cît și în gospodăriile populați
ei. Sint aici foarte mulți locuitori care 
cresc pe lingă casă vaci, oi, porci, 
precum și iepuri și păsări. Pentru 
ca aceste animale să fie bine hră
nite si îngrijite, consiliul popular, 
prin deputății săi. discută cu fiecare 
gospodar în parte să folosească lo
turile în folosință pentru a cultiva 
pe o parte din ele furaje, să adăpos
tească animalele în grajduri cores
punzător amenajate, trainice, con
struite din materiale locale. In ul
timii ani a fost luată șl o inițiativă 
interesantă, care se aplică cu bune 
rezultate. Este vorba de sprijinirea 
cetățenilor care cresc mai multe 
animale, cu porțiuni de pășuni și fi
nețe repartizate in fiecare an în ra
port de volumul contractelor înche
iate cu statul. Totodată, crescătorii 
de animale sint ajutați cu repartiții 
de furaje din cultura dublă reali
zată în miriștea de orz și grlu. In

Pe calea sistematizării: de la comuna de azi Ia orașul de mîine
Conferința Pe tară a președinților 

consiliilor populare a pus intr-o pu
ternică lumină implicațiile largi si 
complexe ale acțiunii de organizare 
a teritoriului si de sistematizare a 
localităților, in această privință — 
ca si in celelalte sfere de activitate 
socială — cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu conturând un am
plu program de măsuri.

In ce privește comun*  noastră, 
procesul de sistematizare, care se 
bazează pe dezvoltarea multilatera
lă. economică si socială, are ca per
spectivă trecerea comunei Pecie*.  1*  
sfîrșitul «cestui cincinal. în rlndul 
centrelor urbane.

mașini si utilaje petroliere sau elec
tronist este asigurată de aproape 100 
de cadre didactice, ingineri specia
liști și maiștri instructori cu înaltă 
pregătire profesională. Pe profeso
rul Gheorghe Goșa. directorul liceu
lui. l-am găsit în poligonul de in
struire practică. Asista la „o oră de 
foraj", condusă de maistrul-instruc- 
tor Alexandru Pintilie. Totul de
curgea normal, cu nimic deosebit de 
activitatea desfășurată la o sondă 
dintr-o schelă de foraj. O impunea.

Din experiența pregătirii viitorilor petroliști 
la Liceul industrial Moinești, județul Bacău

de altminteri, instalația — care este 
dintre cele mai moderne tipuri : 
C-100. îndeplinind funcțiile de son
dor. operator, laborant sau mecanic, 
fiecare dintre elevi se străduia să 
nu greșească cu nimic în misiunea 
ce o avea de îndeplinit.

— Ne dăm silința să-i ajutăm 
să-si însușească cît mai temeinic 
meseria pentru care au optat încă 
de pe băncile scolii — ne spune di
rectorul. Pentru aceasta, in atelie
rele de lăcătuserie. electronică. în 
halele de producție Industrială ele
vii sint ajutați de maiștrii-instruc- 
tori și ingineri să execute un sorti
ment variat de piese, aparatură, uti
laje si masini-unelte necesare nen
tru autodotare. cit si pentru realiza
rea planului de producție. Dar. ade
vărata meserie — mal ales cind e 
vorba de cea de sondor — o învață 
aici, in poligonul de instruire prac
tică.

Directorul liceului a ținut să pre
cizeze insă că in poligon învață me

1987. spre exemplu, au fost culti
vate cu diverse culturi duble 200 
hectare. Consiliul popular s-a Îngri
jit ca terenul respectiv să fie arat 
și semănat, crescătorii de animale 
au efectuat lucrările de întreținere 
și recoltare, astfel că în toamnă au 
fost împărțite însemnate cantități de 
furaje pentru iarnă. Drept urmare, 
locuitorii au putut introduce la ier
nat un număr mai mare de animale 
decît în anul precedent. Așa se ex
plică faptul că, la recentul recensă- 
mînt al animalelor, s-au înregistrat 
în comuna noastră creșteri de 10 la 
sută la porci, 12 la sută la oi. 5 000 
la păsări și 1 500 la iepuri. Și un alt 
fapt pozitiv : a crescut cu peste o 
sută numărul familiilor care se ocu
pă acum de creșterea animalelor.

Ca urmare s-au putut încheia 
contractele pe 1988 de la gospodă
riile populației peste nivelul plani
ficat : 102 bovine. 190 porcine. 287 hl 
lapte da oaie. 80 hl lapte de vacă. 
5 000 kg came de pasăre, 4 500 kg 
came de iepure, peste 70 000 ouă și 
alte produse. Din acestea s-au și 
predat în primele două luni ale anu
lui 6 bovine. 25 de porci. 26 hl lapte 
de vacă, 500 kg came de pasăre, 400 
kg came de iepure, 2 500 ouă.

Intre cetățenii fruntași ai comunei, 
care au contractat la fondul de stat 
cantități mai mari de produse, se 
evidențiază Helciug Gheorghe și 
Florescu Octav din satul Bălușești, 
Pintea Teodor și Macovel Ion din 
satul Piscul Rusului, ing. agronom 
Andrei Gheorghe din Dagița și Bor- 
nărașu Ion din satul Mănăstirea,

Oamenii au fost dintotdeauna har
nici la Pecica. dar munca lor n-a 
fost niciodată atit de rodnică si pli
nă de sensuri ca in acești ani. Pri- 
vind în urmă, drumul străbătut 
trezește mindria cetățenilor de aici, 
despre care odinioară se știa doar 
că sînt foarte buni cultivatori ai pă- 
mintului. E drept, și azi agricultura 
se face aici cu pasiune si pricepere, 
în 1987. bunăoară, toate cele 5 uni
tăți cooperatiste au obținut pesta 
8 000 kg griu la hectar ; cooperati
vele „Ogorul" si „Avîntul" au depă
șit 20 000 kg știuleți porumb la hec
tar ; la I.A.S. Pecica. producția da 
lapte a atins 5 651 litri Pe cap da 
vacă. An de an, unitățile locale au 
primit noi titluri de „Erou al Mun
cii Socialiste" sau de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare".

Oridt de mari ar fi Insă produc
țiile. despre Pecica nu se mai poate 
vorbi doar din Perspectiva agricul
turii. Dacă in 1968. anul reorganiză
rii teritorial-administrative a tării, 
producția industrială realizată in 
comuna Pecica era de 64 milioane 
lei. azi e*  atinge 348 milioane leL 
Au apărut noi obiective industriale, 
s-a Înființat o secție de mobilier 
pentru export a Combinatului de 
prelucrare a lemnului din Arad, dar 
mal ales a apărut o nouă profesie 
— cea de petrolist Oamenii s-au în
dreptat spre activitățile din industrie 
cu hărnicia si priceperea dovedite la 
lucrarea pămintului. Schimbările in 
calitatea vieții au tinut și ele pasul 
cu marile transformări : volumul 
desfacerilor de mărfuri și al prestă
rilor de servicii către populație a 
sporit de peste trei ori față de anul 
1968, s-au construit 157 apartamente 
și peste 500 case noi, o școală, un 
complex de alimentație publică, a 
fost dezvoltată și modernizată baza 
materială a ocrotirii sănătății celor 
aproape 14 000 de locuitori, s-au creat 
peste 1 500 noi locuri de muncă. Ce
lor ce părăsesc băncile școlii, viața 
economico-socială * comunei ie 
oferă, de la an la an. tot mai multe 
șanse de a opta pentru profesiuni 
noi, recent apărute in comună.

Locuitorii comunei sînt hotărițl să 
facă din comuna lor. în timp scurt, 
un frumos oraș agroindustrial. Este 
ambiția lor de oameni harnici, gata 
mereu să întreprindă ceva nou, de 
mare interes pentru viața comunei. 
Așa cum ne-a indicat secretarul ge
neral al partidului, sîntem hotărițl 
ca, plnă in anul 1990, să încheiem 

serie de fapt numai elevii din cla
sele mici (a IX-a și a X-a). Cei 
din clasele terminale (a XI-a și a 
Xll-a) merg la schelele de foraj și 
producție din cadrul trustului, unde, 
sub directa îndrumare a celor mai 
buni maiștri si specialiști, lucrează 
la sondele la care vor munci de fapt 
și după absolvirea scolii. De notat 
că întreaga activitate de instruire 
practică a elevilor, atît în atelierele 
școlii, în poligon, cit și în schelele 
petroliere este urmărită permanent 

de comisia de pregătire tehnologică 
Si practică formată din specialiști si 
cadre de conducere din liceu si uni
tăți economice, care analizează pe
riodic modul în care viitorii petro
liști reușesc să aplica în viată cu
noștințele teoretice dobîndite la 
orele de curs.

Dar. preocupat în permanentă da 
pregătirea temeinică a elevilor, co
lectivul liceului din Moinești nu sca
pă nici un moment din vedere in
struirea lor multilaterală. „Deși 
avem un profil industrial, nu negli
jăm nici activitățile de cultură ge
nerală — spune profesoara Mari*  
Aniței. director adjunct. Dorim ca 
fiecare absolvent al scolii noastre să 
fie un om cult, să posede cunoștințe 
cit mai temeinice de istorie, geogra
fie, matematică, chimie, să cunoască 
limbi străine, să fie un bun cetățean 
și patriot". Și, pentru * ne convinge 
parcă de acest adevăr, directoarea 
ne-a arătat cabinetele pentru studiul 
limbii române si *1  limbilor moder- 

care au și predat de pe acum cite 
un porc. însemnate cantități de 
lapte, came de pasăre și de iepure. 
Important de menționat este și fap
tul că, absolut toti cetățenii din sa
tul Bălușești au încheiate contracte 
pentru porci, lapte, cama de pa
săre, ouă etc,

Răspunzînd mobilizatoarelor În
demnuri ale secretarului general al 
partidului adresate de la tribuna 
Conferinței pe țară a președinților 
consiliilor populare, sîntem hotăriți 
să facem din 1988 anul celor mai 
bune rezultate în domeniul eut.o- 
aprovizionării, al livrărilor la fondul 
de stat. Pentru aceasta, sfătuindu- 
ne cu deputății, am hotărât. împreu
nă. să inițiem în fiecare sat com
ponent al comunei o largă acțiune 
de curățire a izlazurilor de spini și 
mărăcini, urmărind totodată împrăș- 
tierea mușuroaielor, transportare*  
Îngrășămintelor naturale pe toate lo
turile de pășune (fixate pe raza fie
cărui sat) pentru pășunatul taurine
lor contractate. în numai cîteva zile 
s-au și curățat peste 200 hectare 
de pășune și s-au transportat peste 
1000 tone gunoi de grajd. Iar acțiu
nea continuă. In acest fel gospodă
riile populației din comună vor pu
tea crește un număr sporit de ani
male, depășind astfel volumul pla
nificat al produselor agroalimentare 
livrata la fondul de stat

Griqore CALIN 
primarul comunei Dagița, 
județul lași

prima etapă a sistematizării și or
ganizării teritoriale a comunei. încă 
de anul trecut, acționind în spiritul 
Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie 1986 cu privire la utilizarea ra
țională a terenurilor și reducerea 
perimetrelor construibile, am reac
tualizat schița de sistematizare a 
comunei. Cu sprijinul unor colective 
de specialiști au fost găsite soluții 
de disponibilizare a terenurilor slab 
ocupate, astfel ineît 170 hectare au 
fost redate circuitului agricoL iar in 
1988, această suprafață va fi și mai 
mare. Tot ce se construiește in co
mună respectă în mod riguros schi
țele de sistematizare. Clădind grupat, 
folosind judicios fiecare metru pătrat 
de teren și dezafectînd 218 locuințe, 
în următorii doi ani, perimetrul 
construibil al comunei se va reduce 
cu peste 5 hectare. Pînă in 1990, vom 
mai construi Încă 214 apartamente 
pentru specialiștii din agricultură și 
petrol, pentru alte categorii de oa
meni ai muncii, vom dezvolta rețeaua" 
comercială de Ia parterul noilor 
blocuri cu circa 2 000 metri pătrațl, 
iar activitățile de prestări servicii 
vor beneficia și ele de no! spații. 
Se vor asfalta încă 20 km de străzi 
și se v*  extinde canalizarea cu Încă 
3 km, se vor finaliza lucrările la un 
nou turn de apă. în atenția noastră 
stau ridicarea unui nou centru admi
nistrativ. a unei policlinlci-dlspensar, 
a unui liceu agroindustrial, deschi
derea unui ștrand termal etc.

Ca temelie economică a procesu
lui apropierii de oraș, se va dez
volta puternic industria mică, prin 
folosirea bazei materiale locale, va
loarea producției realizate urmlnd să 
sporească în următorii doi ani cu 
circa 80 milioane lei. De asemenea, 
acordăm o atenție deosebită găsirii 
de noi posibilități pentru lărgirea 
gamei produselor pentru export 
Mutații semnificative se vor produce 
și în domeniul ocrotirii sănătății, al 
învățămîntului. al vieții culturale în 
ansamblul ei.

La Pecica, viața cunoaște un nou 
puls. înnoirile au mobilizat oamenii 
— conștient! că viitorul localității se 
află in mîinile lor harnice și că nu 
peste mult timp vor „aduce orașul" 
in comună.

Teodora FIRCA 
primarul comunei Peelca, 
județul Arad

băncile școlii
ne, pentru geografie, istorie, labora
toarele de chimie, biologie, matema
tică, toate dotate cu aparatură mo
dernă, realizată în cea mai mare 
parte in cadrul acțiunii de autodo
tare. Trecind pe culoarele liceului, 
atenția îti este reținută de un fapt 
mărunt, dar demn de toată cinstea : 
pereții sînt tapetați cu portrete ale 
savantilor, oamenilor de știință și 
cultură din tara noastră, clasici și 
contemporani, însoțite de scurte date 
biografice si despre operele respec
tive.

Din discuțiile purtate cu alte cadre 
didactice si specialiști din liceu, am 
reținut și faptul că. in afara orelor 
de curs si practică, elevii se pregă
tesc în cadrul unor cercuri tehnico- 
aplicative. organizează simpozioane, 
expoziții, sesiuni de referate si co
municări științifice, la care îsi aduc 
contribuția specialiști și cadre di
dactice din invătămintul superior. 
Inginerul Stelian Ivan, bunăoară, na 
spunea că în cadrul cercurilor teh- 
nico-aplicative elevii studiază si rea
lizează aparatură de interes națio
nal. cum ar fi dispozitivul pentru 
acționare hidrostatică a mesei ro
tative de la instalația de foraj, opti
mizarea randamentului volumic 1*  
sondele In pompaj si alte elemente 
de mecanizare si automatizare cu 
mare eficientă economică In pro
ducție.

Muncindu-se tn acest fel. rezulta
tele sînt cele scontate. Procentul de 
promovabilitate de 98 la sută con
stituie un argument în plus in acest 
sens. Sînt date, cifre și fapte care 
vorbesc despre eforturile depuse de 
acest colectiv didactic pentru a asi
gura viitorilor petroliști o pregătire 
temeinică pentru muncă si viată încă 
de pe băncile scolii.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „ScInteW"
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund mișcat de mesajul binevoitor pe care mi l-ați transmis 
eu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere.

Mulțumindu-vă pentru acest gest amabil, doresc să vă adresez, la rîn- 
dul meu, aceleași sentimente prietenești. Sînt încredințat că relațiile de 
prietenie și cooperare dintre țările noastre se vor dezvolta pe mai departe.

In același timp, permiteți-mi să vă adresez cele mai bune urări, de 
sănătate personală, de progres și prosperitate poporului român.

Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerații.

SAN YU
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc pentru amabilul mesaj de felicitare pe care mi 
J-ați adresat cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a Zilei naționale a Ku
weitului.

împărtășind sentimentele dumneavoastră de prietenie, îmi este plăcut 
** vă transmit, la rindul meu, calde salutări și cele mai bune urări.

JABER AL AHMAD AL 5ABAH
Emirul Kuweitului

Cronica zilei

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEll"

In cadrul unei tntîlniri pe care a 
•vut-o, marți, cu reprezentanți ai 
presei centrale și corespondenți ai 
presei străine la București, însărci
natul cu afaceri al reprezentanței 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei in România, Ismail Moha

tv
*0.00 Telejurnal
80,25 Priorități in economie. Tn obiec

tiv : Programul de modernizare
80.45 Pe calea progresului multilateral 

al țării. Două decenii de la reor

BULETIN RUTIER
informații de la Inspectoratul General al Miliției 

— Direcția circulație

în această perioadă, tn estul și 
nord-estul țării, precum și în zonele 
depresionare. seara și dimineața, vi
zibilitatea este mai redusă din cau
za ceții. Fiind însoțită, adeseori, șî 
de depunere de chiciură, ceața de
termină, totodată, și o aderență re
dusă a pneurilor. De altfel, ca ur
mare a precipitațiilor, există încă 
multe drumuri alunecoase, mal ales 
în vestul, centrul și nordul țării, 
ceea ce impune din partea automobi- 
liștilor o manieră de conducere pre
ventivă. Aceasta înseamnă că tre
buie să se circule cu viteze mode
rate și‘ în condiții de vizibilitate re
dusă, să Se folosească faza de ln- 
tilnire a farurilor. Acolo unde, in 
cursul nopții, temperaturile înregis
trează scăderi mai accentuate, se vor 
Intîlni și porțiuni de ghețuș, mai ales 
pe sectoarele de drum în pantă cu 
succesiuni de curbe. Se recomandă 
automobiliștilor ca, în astfel de îm
prejurări, să ruleze cu autovehiculele 
în trepte inferioare de viteză, să 
folosească frîna de motor, să nu 
bruscheze comenzile și să evite de
pășirile riscante.

Din sondajele efectuate de agenții 
de circulație reiese că își mai fac 
uneori apariția în trafic automobi- 
liști carp urcă la volan sub influen

med, a înfățișat unele aspecte ale 
evoluției situației din Orientul Mij
lociu și, îndeosebi, acțiunile repre
sive ale Israelului împotriva popu
lației palestiniene din teritoriile a- 
rabe ocupate.

(Agerpres)

ganizarea teritorial-administrativă 
(color). Azi. Județul Ialomița

«,00 Cadre la nivelul exigențelor pro
gresului economic și social al 
României (color) • Un invătă- 
mint modern. revoluționar pe 
platformele școlii superioare ro
mânești

J1.50 Omul și sănătatea • Automedica- 
țla și abuzul de medicamente

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

ta alcoolului. Este lucru știut că, 
și în cantități mici, alcoolul dimi
nuează reflexele și acuitatea vizua
lă, iar automobilistul respectiv nu 
mai apreciază corect distanțele, nu 
mai are un control deplin asupra 
mașinii. La cantități mai mari, apare 
starea de euforie, pe fondul căreia 
pericolul de accident se amplifică. 
Astfel, în localitatea Sindominic din 
județul Harghita, un automobilist a 
pierdut controlul asupra mașinii, care 
a părăsit șoseaua și s-a răsturnat. 
Cauza accidentului, in urma căruia o 
persoană s-a rănit grav, a fost vite
za excesivă cu care cel de la volan 
a circulat sub influenta alcoolului. 
Nu o dată, agenții de circulație s-au 
văzut nevoiți să întrerupă pentru 
un timp deplasările unor automobi- 
liști depistați sub influența alcoo
lului, fapt care punea in pericol 
siguranța circulației pe drumurile 
publice. Alcoolul reprezintă un pe
ricol nu numai la volan, ci și atunci 
cind cei care-1 consumă fără mă
sură folosesc drumul public in cali
tate de pietoni, bicicliști sau căru
țași. în localitatea Tuzla din jude
țul Constanța, un pieton care se afla 
sub influenta alcoolului s-a dezechi
librat și a căzut de pe trotuar, fiind 
grav rănit de un autoturism care 
circula regulamentar.

BACĂU : Venituri mari 
din... industria mică

In centrele muncitorești de pe 
văile Trotușului și Bistriței, in 
viitoarele centre agroindustriale 
Sascut. Podu Turcului. Dărmănești, 
Răcăciuni și in alte localități din 
județul Bacău au fost înființate 
peste 100 de noi unități de mică 
industrie și prestatoare de servicii 
aparținind consiliilor populare, co
operației meșteșugărești și coope
rației de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor. Multe dintre 
unitățile de mică industrie au fost 
dotate cu mașini și utilaje moder
ne de înaltă tehnicitate și produc
tivitate. care valorifică superior 
materiile prime locale in vederea 
realizării unor produse de bună 
calitate pentru piața internă și 
pentru export. Acționindu-se cu 
hotărire pentru infăptuirea progra
melor de dezvoltare și diversificare 
a producției industriei mici și 
prestărilor de servicii, in actualul 
cincinal numărul secțiilor, ateliere
lor șî punctelor de lucru cu activi
tăți în acest profil a crescut cu 341. 
în prezent. în orașele și comunele 
județului Bacău ființează aproa
pe 3 000 de asemenea unități în- 
tr-o gamă diversificată de servicii 
pentru populație. Numai unitățile 
de mică industrie realizează anual 
un volum de producție cu un mi
liard de lei mai mare decit in. 
1985. (Gheorghe Baltă).

CLUJ : Sporește 
zestrea social-edilitarâ

La Cluj-Napoca. în cartierul 
Zorilor, unde au fost înălțate pină 
acum noi ansambluri de locuințe, 
s-a dat in folosință unul din cele 
mai mari complexe comerciale din 
municipiu. In ultimii doi ani, zes
trea social-edilitară a județului 
Cluj a sporit cu peste 8 000 de 
locuințe noi, din care aproape 800 
în localități rurale, cu spații pen
tru învățămînt, unități comerciale 
și de prestări servicii pentru popu
lație. In 1988 vor fi construite în 
județ alte 4 100 locuințe noi și 
obiective social-culturale de larg 
interes cetățenesc. (Marin Oprea).

MUREȘ : Acțiuni 
gospodărești

Mobilizați de consiliile populare, 
cetățenii din orașele și comunele 
județului Mureș participă, alături 
de deputați, la realizarea unor o- 
biective social-edilitare de larg in
teres. Astfel, participarea lor la 
lucrările de dezvoltare și înfrumu
sețare a localităților in care mun
cesc și trăiesc s-a materializat. în
tre altele, in repararea de drumuri 
și trotuare, construirea de poduri 
și podețe, realizarea unor lucrări 
țle îmbunătățiri funciare pe 785 Tia, 
curățirea și amenajarea' de pășuni, 
în acest an, cetățenii mureșeni 
s-au angajat ca, împreună cu de
putății lor, să efectueze lucrări so
cial-edilitare în valoare de, peste 
140 milioane lei. (Gheorghe Giur
giu).
i

IAȘI : Cartiere noi, 
moderne

Ia Tomești și tn satul Dancu din 
comuna Holboca, localități aflate 
în apropierea Iașiului, s-au Înălțat 

în ultimii ani un mare număr de 
apartamente construite în blocuri 
moderne. Ele au fost puse la dis
poziția oamenilor muncii din noile 
unități economice din aceste zone. 
Astfel, la Dancu s-au înălțat pină 
acum peste 1 100 apartamente, iar 
la Tomești — 850 apartamente. In 
același timp, la parterul acestor 
blocuri s-au deschis numeroase 
unități comerciale și de prestări 
servicii pentru populație. în acest 
fel. atit la Dancu. cit și la Tomești 
se conturează, de fapt, noi cartiere 
ale municipiului Iași. (Manole 
Corcaci).

BISTRITA-NĂSĂUD :
Materiale recuperabile 
in circuitul economic

Făcînd dovada că știu , să gospo
dărească tot mai eficient mate
riile prime și materialele pe care 
le prelucrează, oamenii muncii din 
industria județului Bistrița-Năsăud 
și-au sporit substanțial realizările 
în primele două luni ale anului și 
in ceea ce privește repunerea în 
circuitul economic a materialelor 
recuperabile și refolosibile. Planul 
pe lunile ianuarie și februarie a 
fost depășit cu 8 400 tone otel, 275 
tone fontă, 139 tone plumb, 213 
tone hîrtie. 44 tone zinc, 41 tone 
aluminiu, precum și cu alte însem
nate cantități de bronz, alamă și 
cupru recuperate și refolosite in 
circuitul productiv. (Gheorghe 
Crișan).

VRANCEA : Apicultorii 
la lucru

Nici în apicultura activitatea nu 
cunoaște răgaz, mai ales cind pre
ocupările vizează o dezvoltare 
substanțială a acestui sector. 
Vrincenii și-au propus ca în acest 
an’să sporească numărul familiilor 
de albine cu încă 5 000 fată de 1987. 
Ponderea o vor deține gospodăriile 
populației. Acum se lucrează la 
realizarea stupilor de diferite ti
puri, a ramelor și a altor suban- 
samble necesare tehnologiei apico
le. S-au asigurat biostimulatori și 
medicamente, se află în plină des
fășurare cursuri de inițiere și de 
perfecționare, urmînd să se organi
zeze și instructaje practice pentru 
apicultori. (Dan Drăgulescu).

TELEORMAN : 
In sprijinul 

constructorilor de locuințe
Prin folosirea la capacitate a ma

șinilor și utilajelor din dotare, prin 
aplicarea unor tehnologii moderne, 
colectivul Fabricii de prefabricate 
din beton Alexandria a obținut în 
primele două-luni ale anului suc- 
cese remarcabile tn activitatea pro
ductivă. Urmărindu-se materiali
zarea întocmai a prevederilor din 
programul de modernizare a pro
ducției. a fost elaborată o nouă 
tehnologie pentru realizarea blocu
rilor din panouri prefabricate din 
beton cu o mai bună izolație ter
mică și cu un grad sporit de con
fort. De asemenea, au fost elabo
rate noi tipuri de fațade pentru 
blocuri de locuințe, care asigură 
Îmbinarea elementelor arhitectonice 
moderne cu cele tradiționale. (Stan 
Stefan).

UN NOU ITINERAR DE PRIETENIE SI COLABORARE, 0 NOUA 
EXPRESIE U POLITICII DE PACE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Liberia, la confluența 
prezentului cu viitorul

Poposind la Monrovia, capitala Re
publicii Liberia, vizitatorul sosit de 
pe alte meleaguri are in față unul 
dintre cele mai pitorești și mai atră
gătoare orașe ale Africii de vest. 
Situat pe țărmurile Atlanticului, la 
gurile riului Saint Paul, acesta se 
înfățișează privirilor ca un oraș-gră- 
dină, străbătut de străzi drepte, măr
ginite de arbori exotici. Alături de 
construcții moderne. înălțate in ulti
mele decenii,, pot fi zărite o sume
denie de case mărunte ridicate în 
diferitele etape ale îndelungatei și 
frămîntatei existențe a orașului. Mon
rovia are o vechime de aproape 170 
de ani, ea luînd ființă la 7 martie 
1822, cind un grup de negri ameri
cani, eliberați din sclavie (de aici 
și numele țării), au pus aici 
piatra de temelie a unei așezări 
(Christopolis). Un sfert de secol 
mai tîrziu. la 26 iulie 1847. emigran
ts și indigenii, legați prin aceleași 
năzuințe comune de libertate, au 
proclamat constituirea statului Libe
ria. prima republică de pe conti
nentul african. Din acel timp vechiul 
Christopolis a devenit capitala nou
lui stat.

Acest moment de seamă din viața 
Liberiei nu a fost urmat însă de o 
dezvoltare corespunzătoare a centru
lui ei politico-administrativ. Vreme 
de aproape un veac, Christopolis, 
care din 1924 a luat numele dn Mon
rovia. a fost o așezare destul de mo
destă. Populația sa nu depășea 50 000 
de locuitori. Industria era ca și ine
xistentă. După al doilea război mon
dial însă, capitala liberiană a pășit 
într-o etapă nouă, marcată de o ra
pidă dezvoltare pe plan economic, 
edilitar și demografic. Pe cuprinsul 
ei și-au făcut apariția întreprinderi 
industriale (rafinării, fabrici de ci
ment. de prelucrare a lemnului și de 
produse alimentare) ; poarta mariti
mă a fost extinsă și modernizată, 
Monrovia devenind unul dintre cele 
mai mari porturi ale Africii. Adon- 
tînd practica „pavilioanelor de com
plezență’. Liberia a ajuns să înregis
treze una dintre cele mai mari flote 
din lume. în ce privește orașul în
suși, acesta și-a sporit numărul lo
cuitorilor la peste 300 000. schimbin- 
du-și, totodată, in mare parte, înfă
țișarea. In imediata apropiere a ora
șului vechi, fondat o dată cu sosirea 
primilor imigranți, se înalță orașul 
nou. Aici, pe porțiunea cea mai înal
tă a Monroviei — Mamba Point — 
se disting siluetele a numeroase con
strucții de dată recentă, în frunte cu 
principalele edificii guvernamentale, 
profilurile unor mari hoteluri și ma
gazine. zona respectivă reprezentînd 
districtul cel mai puternic angajat 
tn procesul de transformări înnoi
toare.

Pentru a înțelege drumul parcurs 
de Monrovia de la înființare și pină 
azi. trebuie avut în vedere că in 
acest, răstimp Liberia a străbătut 
două perioade distincte. La început, 
Cind statul nou creat își căuta încă 
identitatea, principala ocupație a lo
cuitorilor săi a constituit-o agricul
tura. Se cultiva cafea, cacao, trestie 
de zahăr, orez, banane, palmierul da 
ulei și mai ales arborele de cauciuc 
(hevea). Ca rezultat al acestei orien
tări, la Harper., pe țărmul Oceanului 
Atlantic, a luat ființă cea mai mare 
și mai eficientă plantație de cauciuc 
din lume, compusă din 11 milioane 
de arbori. Cauciucul a ajuns să re
prezinte un produs de bază al eco
nomiei liberiene, acoperind 35 la sută 
din volumul exportului.

In anul 1955 însă, în evoluția eco
nomiei naționale a intervenit un eve
niment care avea să-i marcheze pro
fund întreaga evoluție ulterioară. 
Cercetările geologice efectuate în 
regiunea muntelui Nimba din nord- 
estul țării au dus la descoperirea 
unui uriaș zăcămînt de minereu de 
fier de cea mai bună calitate. Acest 
fapt a determinat declanșarea unei 
vaste activități industriale. La Nim
ba, care a căpătat supranumele de 
„Muntele de fier", a luat ființă un 
mare complex de extracție și înno
bilare a minereului, legat printr-o

Suprafața : 111 369 kmp.
Populația : 2 336 000 locui

tori.
Limba oficială : engleza ; se 

mai folosesc unele limbi suda
neze (kpelle, bassa).

Capitala : Monrovia (306 000 
locuitori). Alte orașe : Green
ville, Robertsport, River Cess, 
Harper.

Organizarea statală : repu
blică. Președintele republicii : 
Samuel Kanyon Doe.

kilometri de portul Buchanan, de pe 
coasta Atlanticului. In acest termi
nal, minereul, cu un conținut de 65 
la sută fier, este încărcat pe vase 
și exportat în diferite țări ale lumii. 
Dezvoltarea luată de noul sector al 
economiei liberiene este ilustrată cu 
cîteva cifre : în 1963, extracția de 
minereu de fier însuma 7 500 000 
tone ; in 1972 producția minelor din 
munții Nimba și din regiunea Boni 
Hills (nord-vestul țării) era de 24,6 
milioane tone, adică s-a triplat. As
tăzi. Liberia realizează 40 la sută din 
producția continentului și este al 
patrulea mare exportator de minereu 
de fier, din lume. Tot în ultimele 
decenii au fost descoperite impor
tante rezerve de bauxită, aur, crom, 
mangan și diamante, iar in zona pla
toului continental, zăcăminte de 
petrol.

Intr-un cuvînt. Liberia dispune de 
uriașe bogății naturale ale solului și 
subsolului, care o situează printre 
cele mai înzestrate țări ale continen
tului și creează premise deosebit de 
favorabile pentru o rapidă dezvol
tare economică. Acest fapt se află 
în permanență In atenția actualei 
conduceri a țării. încă din . primul 
moment al preluării puterii (aprilie 

1980), președintele Samuel Kanyon 
Doe a ținut să precizeze că venitu
rile provenite din valorificarea bogă
țiilor naturale vor fi folosite pe sca
ră largă in vederea accelerării dez
voltării economice și a ridicării ni
velului de trai al populației. Ca ur
mare a acestei orientări, în cursul 
ultimilor ani a fost adoptat un șir 
intreg de măsuri menite să faciliteze 
realizarea intr-un timp cit mai scurt 
a obiectivelor propuse. O atenție deo
sebită este acordată revitalizării unor 
exploatări miniere, valorificării da 
noi zăcăminte de fier, dezvoltării 
agriculturii prin crearea de fer
me model in fiecare regiune a 
țării. O dovadă a locului important 
pe care-l o.cupă agricultura in cadrul 
planurilor economice o constituia 
faptul că la începutul anului 1986 a 
fost lansat „Programul revoluției 
verzi", care își propune ca în peri
oada imediat următoare să se ajungă 
la o producție de bunuri alimentare 
suficientă pentru satisfacerea nevoi
lor de consum intern și a renunța 
astfel la importuri. Se află în curs 
de realizare proiectul unui mare 
complex de cultivare a orezului — 
hrana de bază a populației — în re
giunea Loffa. Tot ca o expresie a 
atenției acordaie valorificării mal 
judicioase a resurselor naturale., nu 
de mult, în orașul Gbanga a intrat 
în funcțiune prima fabrică, proprie
tate de stat, pentru prelucrarea cau
ciucului. Acest fapt are o semnifi
cație deosebită, deoarece decenii la 
rînd întreaga producție de cauciuc 
era prelucrată de companiile străine.

Preocupată să-și apere indepen
dența și să-și accelereze dezvoltarea 
economică. Liberia promovează o po
litică externă activă de extindere r 
relațiilor cu toate statele. Ea depune, 
de asemenea, eforturi susținute pen
tru înfăptuirea dezideratului vital al 
dezarmării, și In primul rînd al 
dezarmării nucleare, pentru realiza
rea noii ordini economice internațio- 

„nale, pentru creșterea rolului țărilor .s 
mici și mijlocii in rezolvarea mari- ’ 
lor probleme cu care este confrunta- 
tă omenirea. * *

• lacob : PATRIA (11 86 25) — 9;
11.30; 14: 16,30: 19. GLORIA (47 46 75)
— 9: 11.30: 14; 16.30: 19. CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11.30: 14; 16.30: 19
• Zlmbet de soare : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11: 13; 15: 17: 19. ME
LODIA (11 13 49) — 9 ; 11: 13: 15;
17; 19
• Extemporal ia dirtgenție : CIU

Prieten sincer al popoarelor afri- ; 
cane, al tuturor popoarelor car» au (j 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, România socialistă urmă
rește cu interes și simpatie eforturile 
depuse de poporul liberian pe calea 
făuririi unei vieți noi. între Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Liberia s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare, întemeiate 
pe respect mutual, deplină egalitate 
în drepturi șl avantaj reciproc, care 
cunosc un curs mereu ascendent. O 
contribuție importantă la realizarea 
acestei evoluții pozitive au adus-o 
convorbirile de la București, din oc
tombrie 1986, dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu șl președintele 
Samu$ Kanyon Doe, acordurile și 
înțelegerile convenite, cu acel prîlej 
desQhizînd noi perspective conlucrării 
româno-liberiene. * ' "'

înscriindu-se într-un asemenea 
context, nu încape nici o îndoială că 
apropiata vizită oficială de prietenie 
pe care o va efectua în Republica 
Liberia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va marca un nou șl im
portant moment în cronica relațiilor 
dintre cele două țări, constituind, 
totodată, o contribuție de seamă la 
cauza păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Nicolae N. LUPU

RADIORECEPTOARELE 
LA ORA 

COMPETITIVITĂȚII
Radioreceptoarele portabile sau 

staționare fac parte, se știe, din 
„recuzita'*  epocii modeme.

Din 1890. cind Hertz descoperea 
undele de propagare, din 1899, cind 
Marconi realiza prima legătură de 
radio, pină in zilele noastre, aceste 
aparate au fost supuse tuturor me
tamorfozelor impuse de progresul 
tehnic, fără precedent în lumea 
electronicii. In tara noastră, elec
tronica devine industrie doar cu 
puține decenii in urmă. Comparativ 
cu țări care-și revendică paterni
tatea lansării, de-a lungul decenii
lor. a numeroase tipuri de aparate 
de acest gen. și pe bună dreptate- 
specialiștii români au reușit in pu
țin timp să propulseze marca elec
tronicii românești dincolo de frun
tariile țării. Dispunem deci, la ora 
actuală, de tipuri de aparate por
tabile și staționare care pot sta 
alături de multe din suratele lor 
lansate de firme de tradiție din 
străinătate. Și asta si explică de ce 
o serie de radioreceptoare porta
bile. ca Iris, Song, Terra, Solo 100
— cu două lungimi de undă. Top
— cu una singură — aparate eu 
sursă de alimentare la baterii — 
sint din ce în ce mai solicitate. 
Aprecierea aparține unuia dintre 
veteranii acestui comerț. Traian 
Guțilă, de la magazinul universal

teatre
• Teatrul Național (14 7171. Sala 
mare) : Caligula — 18 ; (sala Ate
lier) : Autograf — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(13 68 75, Ateneul Român) : Cvartetul 
de contrabași „MOBILE" (Dorin 
Marc, Botond KBstyak, Lucian CIo- 
râța. Sandu Kis) — 18
• Opera Romans (18 18 57) : Cocoșa- 
tul de la .N'otre-Dama — 18
• Teatrul de operetă (15 «3 48) : Con
tesa Marltza — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 73 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 : (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii 
munților — 18
• Teatrul Mic <14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
• Teatrul Toarte Mie (14 89 83) : 
Anonimul Venetian — 18,30
• Teatrul de oomedie (15 64 60) : 
Preșul — 18
• Teatrul „Nottara" (59 Si 83. aala 
Magheru) : Livada eu vișini — 18 ; 
(sala Studio) : Concura de împreju
rări — 18,38

„Titan11. Li se alătură o a doua ca
tegorie. cu sisteme de alimentare 
combinată (baterii si rețeaua elec
trică). printre care Cosmos-7. cu 
trei lungimi de undă. Duo și Mil- 
cov, cu două lungimi. Solo și Glo
ria, cu patru lungimi de undă. 
Dintre aparatele staționare, foarte 
căutat la ora actuală este Olimpic, 
cu pick-up. Și pentru că veni vor
ba de ele. majoritatea raioanelor 
de profil ale magazinelor comerțu
lui de stat au la vinzare o bogată 
gamă sortimentală, majoritatea cu 
amplificare proprie, prin una sau 
două boxe.

Pentru proprietarii de autoturis
me sint recomandabile radiocaseto- 
foanele Rally, care permit o bună

• Teatrul Giuleștl (sala Majestic.
14 72 34) : Să nu-țl faci prăvălie cu 
scară — 18
• Teatrul evreiesc de stat (28 39 70, 
la sala Giulesti) : Cum se cuceresc 
femeile — 18
• Teatrul „Ion Oreangă' (50 28 35) : 
Pistruiatul — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scutita Roșie
— 10 ; 15 ; (sala Cosmonautilor,
11 12 04) : Cartea cu jucării — 15
• Circul București (10 41 93) 1 Ca
valcada circului — 18.30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(13 72 59) : Visul unei nopți de vară
- 18.30

cinema 

recepționare a emisiunilor radio in 
orice colț al tării.

Am pomenit doar cîteva din a- 
ceste aparate, in intenția de a 
aminti doritorilor că unitățile de 
profil și raioanele specializate ale 
magazinelor comerțului de stat 
din întreaga tară dispun de radio
receptoare portabile si staționare, 
realizate într-un design modern, 
majoritatea cu carcase de plastic 
metalizat, in diverse nuanțe colo- 
ristiee. Ele s-au impus prin longe
vitate, inaltă fiabilitate, audiție 
clară. Și oricare din aparatele a- 
mintite poate fi o companie deloc 
costisitoare, agreabilă și foarte... 
informată.

Marta CUIBUȘ

LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13: 15; 17; 
19. VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15: 
17: 19. COSMOS (27 54 95) — 9: 11 ; 
13: 15: 17: 19
• Totul se plătește : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17: 19
• Omagiu femeii zilelor noastre.
Grupaj de filme : VICTORIA
(16-28 79) — 9: 11 ; 13: 15; 17; 19
• Nu e ușor cu bărbații : SCALA 
(II 03 72) — 9: 11 ; 13: 15: 17.15: 19.30
• Un pas greșit : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9:11: 13: 15; 17; 19
• Miss Iugoslavia : DACIA (50 35 94)
— 15: 17: 19. DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: 17: 19
• Misiune specială : LIRA (31 71 71)
— 9: 11; 13: 15; 17; 19. PACEA 
(71 30 35) — 9: 11; 13: 15; 17; 19
• Vînătorul de șerpi : SALA MICA 
A PALATULUI — 17.15: 19,30
• Mesagerul Invincibil : MUNCA 
(21 30 97) - 15: 17: 19
• Biciul fermecat : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17; 19
• Taina reginei piraților : FEREN
TARI (80 49 85) — 15: 17; 19
• Lăcomia: VIITORUL (10 67 40) — 
13; 17; 19
• Program de desene animate : 
DOINA (16 35 38) — 1.1.30: 13
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
GIMNASTICA. Proba masculină 

din cadrul concursului internațional 
de gimnastică de la Fairfax (S.U.A.) 
s-a încheiat cu victoria sportivului 
român Marius Tobă, urmat in cla
samentul final la individual compus 
de Igor Korobcinski (U.R.S.S.), 
Kevin Davis (S.U.A.). Dan Hayden 
(S.U.A.). Sven Tippelt (R.D.G.), An
tonio Trecate (Italia). Casimiro Sua
rez (Cuba). Trakahiro Yamada (Ja
ponia). Gimnastul român — relatea
ză corespondenții agențiilor de pre
să — a făcut o excelentă 'impresie 
spectatorilor prin acuratețea tehni
că a exercițiilor și stilul său a- 
crobatic. La feminin, pe locul întii 
s-a clasat Phoebe Mills (S.U.A.), ur
mată de Svetlana Baitova (U.R.S.S.), 
Cheile Stack (S.U.A.). Gabriela Po- 
torac (România) etc.

ATLETISM. • La Havana, tn con
cursul internațional de atletism „Me
morialul Barrientos", proba femini
nă de 200 m a revenit sportivei ro
mânce Daniela Pleșcan, cronometra
tă cu timpul de 23”66/100. Pe lacu
rile următoare : Alice Jackson 
(S.U.A.) — 24”08/100 Și Liliana Al
len (Cuba) — 24”26/100. • La cea 
de-a 33-a ediție a Crosului Păcii și 
Prieteniei țărilor din Balcani. des- 
fășurată la Istanbul, sportivii români 
s-au numărat printre protagoniștii 
întrecerii, cucerind șase titluri de 
campioni balcanici. Victoriile au fost 
obținute de Violeta Beclea (la se
nioare), Lucia Olaru (la junioare), 
Constantin Gavrilă (la tineret), pre
cum și de echipele române în 
probele respective.

TENIS DE MASĂ. Concursul in
ternational feminin de tenis de masă 
desfășurat la Sofia. în cinstea „Zi
lei de 8 Martie", a fost ciștiga.t de 
echipa Cehoslovaciei, urmată de 
România, Polonia. Ungaria. R.F. 
Germania. Bulgaria și Grecia.

vremea
Institutul de meteorologie ți hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 9 martie» ora 20 — 12 mar
tie. ora 20. Tn țară : Vremea va fi in 
general închisă. Vor cădea precipitații 
locale, mai ales sub formă de ninsoa
re. în sudul și sud-estul țării și sub 
formă de ninsoare, pe alocuri, în res
tul teritoriului, in prima parte a in
tervalului. Apoi se vor semnala nin
sori locale, în a doua parte a interva
lului, în regiunile din nord-vest, cen
trul si nordul tării. Vtntul va sufla 
moderat, cu intensificări locale, prado-

BIATLON. Proba de ștafetă 3X5 
km din cadrul campionatelor mon
diale feminine de biatlon, desfășu
rate la Chamonix (Franța), a reve
nit echipei U.R.S.S. (57’17”l/10). ur
mată de formațiile Norvegiei (57’56”) 
și Suediei (58’1 l”l/10).

FOTBAL. • Pe stadionul 
„Steaua" din Capitală se va dispu
ta âstăzi. de la ora 15,30. meciul din
tre echipele Steaua și Oțelul Galați, 
contind pentru etapa a 19-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal. • Ul
timul meci din cadrul ,.16-imilor" 
de finală ale „Cupei României" la 
fotbal se va disputa astăzi intre e- 
chipele Carpați Agnita și Sportul 
studențesc București. Jocul va începe 
la ora 14.30.

SCHI. • Campionatele republica
ne de schi s-au incheiat cu proba 
feminină de slalom special. în care 
victoria a revenit Claudiei Postolache 
(Dinamo Brașov). înregistrată in cele 
două manșe cu timpul de l’20”54/100. 
Pe locurile următoare : Mihaela 
Fera (C.S.Ș. Șoimii I.P.A. Sibiu) — 
l’20”59/100 șl Liliana Ichim (A.S.A. 
Brașov) — l’2r’59/100. • „Cupa
Mondială" la schi a programat pe 
pîrtia de la Aspen (Colorado) o 
probă feminină de slalom uriaș, 
cîștigată de vest-germana Christina 
Meier, cu timpul de 2’23”16TOO. Pe 
locurile următoare s-au situat Blan
ca Fernandez-Ochoa (Spania) — 
2’23”44/100 și Ulrike Maier (Austria) 
— 2’23’73/100.

HANDBAL. Meciurile disputate In 
prima zi a turneului internațional 
feminin de handbal de la Neubran
denburg (R.D. Germană) s-au înche
iat cu următoarele rezultate : Norve
gia — R.P. Chineză 30—20 (14—8) ; 
R.D. Germană — Bulgaria 24—22 
(12—12) ; Ungaria — R.D. Germană 
(B) 26—12 (12—5) ; Suedia — Aus
tria 20—19 (9—10).

mlnînd din sectorul nord-est, In pri
ma zi în regiunile estice șl sud-estice, 
apoi în a doua parte a intervalului 
numai în estul țării, viscolind tempo
rar zăpada. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 7 și 3 grade, iar 
cele maxime se vor situa, In general, 
între minus 2 și 6 grade. Local se va 
semnala ceață, în nord-vest și centrul 
țării. In București : Vremea va fi, în 
general, închisă. Temporar, în primele 
zile, vor mai cădea precipitații, mai 
ales sub formă de ninsoare. Vîntul va 
mai prezenta unele intensificări în 
prima zi, predominlnd din nord-est, 
apoi va slăbi treptat în intensitate. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și 2 grade, iar maximei*  
intre 1 ii S grade.

DE LA CASA DE ECONOMII Șl CONSEMNAȚIUNI
Deprinderea de a fi econom și de 

a avea spirit de prevedere este o 
trăsătură de • caracter a poporului 
nostru, care s-a transmis din ge
nerație in generație pină in zilele 
noastre, cultivată cu grijă in con
știința fiecărui membru al socie
tății noastre.

într-o cugetare asupra necesității 
economisirii, Marin Preda arăta : 
„Mai bine să economisim ban cu 
ban și. in loc să împrumutăm de 
la alții, să ne împrumutăm de la 
noi inșine".«Pentru realizarea aces
tui deziderat. Casa de Economii și 
■Consemnațiuni pune la dispoziția 
populației forme și instrumente va
riate de economisire.

Una dintre formele eficiente și 
practice de economisire permanen
tă, lună de lună, o reprezintă de
punerile Ia C.E.C. prin virament pe 
bază de consimțămînt scris. Depu
nerile prin această formă se pot 
efectua, la alegere, ce libretul de 
economii preferat sau in contul 
curent personal, beneficiind,, tot
odată. de avantajele pe care C.E.C. 
le acordă depunătorilor pe aceste 
instrumente de economisire.

Prin folosirea acestei forme de 
economisire se asigură efectuarea^ 
sistematică a depunerilor fără ca 
depunătorul’ să se deplaseze de 
fiecare dată la unitatea C.E.C., a- 
ceste operații fiind făcute de ser
viciul financiar al întreprinderii 
sau al instituției la care acesta lu
crează.

Dacă doriți să utilizați acest 
sistem practic de economisire, este 
necesar să solicitați unității unde 
sinteți încadrați ca să vi se depună 
la C.E.C., chenzinal sau lunar, suma 
pe care doriți s-o economisiți.

Sumele astfel economisite sint 
înscrise în libretul de economii Ia 
ghișeul C.E.C. de la locul de mun
că sau la unitatea C.E.C. unde s-a 
virat depunerea. înscrierea in con
tul curent personal a sumelor vi
rate se efectuează automat de uni
tatea C.E.C. la care este deschis 
contul, ceea ce face ca acest in
strument de economisire să fie cel 
mai avantajos ' pentru depunerile 
prin virament.

Deoarece depunerile la C.E.C. au 
un caracter strict voluntar, dum
neavoastră puteți să majorați suma 
depusă sau s-o micșorați, după do
rință, ți chiar să dispuneți anu
larea consimțămintului dat.

Depunerile pe bază da consim- 

țămint scris, la care se adaugă 
sumele provenite din dobinzi, ofe
ră depunătorilor posibilitatea reali
zării într-un termen mai scurt a 
dorințelor personale privind pro
curarea obiectelor de valoare mare 
ți de folosință îndelungată.

★
Titularul unui instrument de eco

nomisire are oricind posibilitatea 
să ceară înscrierea in acesta a unei 
clauze de împuternicire, prin care 
să acorde dreptul de a dispune de 
sumele economisite și altor per
soane (cei mult două) pe care le 
indică pe documentul de depunere, 
în instrumentul de economisire res
pectiv se inscriu de către C.E.C. 
numele, prenumele și anul nașterii 
persoanelor împuternicite.

De clauza de împuternicire pot 
beneficia numai persoanele majore, 
ea acționind numai pe timpul vieții 
titularului instrumentului de econo
misire. •

Clauza de Împuternicire poate fi 
modificată sau anulată In timpul 
vieții titularului numai de către 
acesta.

Dacă la emiterea libretului nu a 
fost introdusă clauză de împuter
nicire, ulterior, cu ocazia unei ope
rații de depunere chiar și pentru 
suma de 5 lei, titularul instrumen
tului poate introduce clauză da 
Împuternicire.

Depunătorii care efectuează de
puneri pe numele altor persoane 
pot cere la prima depunere intro
ducerea In favoarea lor sau a altor 
persoane a clauzei da împuterni
cire.

Minorii nu pot fi trecuți la clauza 
de împuternicire.

Minorii care efectuează depuneri 
pe numele lor pot introducă clauza 
de împuternicire numai dacă au 
împlinit vîrsta de 14 ani.

Titularul unui instrument de eco
nomisire are dreptul să stabilească 
prin „dispoziție testamentară" per
soanele fizice sau juridice care să 
dispună de sumele economisite la 
C.E.C. după decesul său. Dispoziția 
testamentară se Înscrie In fișa da 
cont a Instrumentulu! de economi
sire. Ea poate fi revocată sau mo
dificată numai da «âtrq «ltularuî 
depunerilor.

Minorii ears efectuează depuneri 
pe numele lor pot introduce dispo
ziții testamentara numai dacă au 
Împlinit vîrsta da 14. nni *i  ra ta- 
trețln singuri. . ,



MIȘCAREA PACIFISTĂ DIN R.F.G. CERE LICHIDAREA 
TUTUROR ARMAMENTELOR DE DISTRUGERE IN MASĂ

BONN 8 (Agerpres). — Pentru 
eliminarea rachetelor nucleare cu 
rază scurtă de acțiune și noi mă
suri de dezarmare s-a pronunțat 
conferința federală a Asociației 
pentru problemele salariaților din 
R.F.G. (A.F.A.). Intr-o rezoluție 
adoptată de participants la reu
niune se lansează un apel guver
nului vest-german de a acționa in 
favoarea distrugerii tuturor arme
lor biologice și chimice.

In același timp, necesitatea unor 
noi măsuri de dezarmare a fost

subliniată de președintele organi
zației tinerilor democrati din R.F. 
Germania. Ernst-Christoph Stolper, 
la o reuniune desfășurată la Koln. 
Pentru ca eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune să nu ră- 
mînă un eveniment izolat, se im
pune continuarea luptei pentru de
zarmare, a spus el.

La reuniunea de la Koln, vor
bitorii au abordat și probleme pri
vind combaterea manifestărilor 
neofasciste.

Negocierile indirecte
GENEVA 8 (Agerpres). — La Ge

neva continuă negocierile indirecte 
afgano-pakistaneze, prin intermediul 
reprezentantului personal al secre
tarului general al O.N.U.. Diego 
Cordovez. După cum informează 
agențiile de presă, Cordovez a avut, 
marți dimineața, convorbiri separate 
cu fiecare dintre cele două delegații.

într-o conferință de presă, repre-

afgano-pakistaneze
zențantul personal al secretarului ge
neral al O.N.U. a relevat că părțile 
elaborează patru documente consa
crate reglementării situației din Af
ganistan, care urmează să fie sem
nate la încheierea tratativelor. El a 
arătat că în cadrul discuțiilor s-au 
înregistrat progrese, dar procesul de 
elaborare a documentelor nu s-a în
cheiat.

ORIENTUL MIJLOCIU
Noi ciocniri între populația palestiniană și autoritățile 

israeliene în teritoriile arabe ocupate

In favoarea soluționării pașnice a situației 
din America Centrala

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și-a reafir
mat sprijinul față de activitatea 
Grupului de Ia Contadora, Grupului 
de sprijin șl a statelor centro- 
americane pentru soluționarea pro
blematicii din America Centrală — 
a declarat ministrul mexican al re

lațiilor externe, Bernardo Sepulveda, 
la reîntoarcerea sa de la New York. 
El a relevat că, în cursul unei între
vederi cu secretarul general al 
O.N.U., a prezentat datele fundamen
tale legate de desfășurarea acțiuni
lor celor două grupuri în favoarea 
păcii in întreaga regiune centro- 
americană. *

Demonstrație în Panama împotriva 
amestecului străin

CIUDAD DE PANAMA 8 (Ager
pres). — Sute de oameni ai muncii 
panamezi au participat la un marș în 
capitala tării, scandînd „NU. ames
tecului Statelor Unite în Panama !“ 
— transmite agenția EFE. Intr-un 
discurs pronunțat cu acest pri

lej, coordonatorul Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii Organizați 
(C.O.N.A.T.O.), Rolando Ordonez, a 
cerut Administrației S.U.A. să înce
teze amenințările împotriva Repu
blicii Panama.

Mișcări greviste în Portugalia
LISABONA 8 (Agerpres). — Un 

val de acțiuni revendicative a cu
prins în aceste zile Portugalia. Marți 
s-au aflat în grevă lucrătorii din 
transportul subteran de la Lisabona, 
aceasta fiind a opta întrerupere a 
activității în sectorul respectiv in
tr-un interval de mai puțin de o 
lună. Acțiunea a fost declanșată in

sprijinul unor revendicări privind 
condițiile de muncă și nivelul de 
trai.

Pentru miercuri, a fost convocată 
greva lucrătorilor din sectorul de 
distribuire a energiei electrice, iar 
pentru perioada 13—29 aprilie s-a 
anunțat întreruperea activităților, pe 
perioade de timp determinate, în 
sectorul sanitar.

Agențiile de presă informează că 
în teritoriile ocupate de pe malul 
vestic al Iordanului și Gaza s-au 
înregistrat noi ciocniri între popu
lația palestiniană și autoritățile is
raeliene. în localitatea Adana, din 
apropierea orașului El Khalil, sol
dați israelieni au înconjurat așe
zarea, deschizînd focul asupra popu
lației. Au fost înregistrate victime 
în rîndurile palestinienilor. Armata 
a efectuat percheziții în locuințe și 
a operat arestări. Potrivit postului de 
radio Israel — citat de agenția 
T.A.S.S. — incidente similare au 
avut loc și în alte localități din te
ritoriile ocupate. în tabăra de re- 
fugiați palestinieni Ash-Shatak din 
sectorul Gaza, unde au avut loc de
monstrații ale locuitorilor, au fost 
instituite restricții de circulație.

(Agerpres)
TUNIS 8 (Agerpres). — Robert 

Mugabe,» președintele Republicii 
Zimbabwe, președintele în exercițiu 
al mișcării de nealiniere, a adresat 
un mesaj președintelui Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, în 
care condamnă cu fermitate măsurile 
represive ale autorităților militare 
israeliene împotriva populației pales
tiniene din teritoriile ocupate. Robert 
Mugabe și-a exprimat sprijinul față 
de revoltele populației palestiniene.

CAIRO 8 (Agerpres). — în cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
la încheierea vizitei sale în Egipt, 
Claude Cheysson, membru al Comi
siei C.E.E., a condamnat practicile 
represive ale autorităților israeliene 
împotriva populației palestiniene 
din teritoriile ocupate. El a subliniat

importanta participării tuturor păr
ților implicate, inclusiv Israelul și 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. la negocierile de pace din 
Orientul Mijlociu.

De asemenea, Claude Cheysson a 
arătat că C.E.E. cere punerea în apli
care a rezoluției 598 a Consiliului de 
Securitate asupra conflictului dintre 
Iran și Irak.

O explozie provocată de un auto
mobil capcană s-a produs într-un 
cartier din sudul Beirutului, provo- 
cînd importante pagube materiale — 
informează agenția MENA.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Trei 
palestinieni au atacat un autobuz cu 
pasageri israelieni pe șoseaua din
tre Dimona și Beersheba, din de
șertul Negev, luînd nouă ostatici, a 
anuntat un purtător de cuvînt mi
litar israelian. In urma acestei o- 
peratiuni și a schimbului de focuri 
cu forțele israeliene de intervenție, 
trei pasageri și cei trei palestinieni 
au fost uciși. Totodată. 10 persoane 
au fost rănite, transmite agenția 
D.P.A.

TUNIS 8 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt palestinian a anun
tat la Tunis că responsabilitatea 
pentru moartea a șase persoane în 
urma atacului lansat asupra unui au
tobuz în apropiere de localitatea 
Dimona revine autorităților mili
tare israeliene.

Un alt purtător de cuvînt militar 
a] O.E.P. a anuntat anterior că o- 
peratiunea a fost lansată punîndu-se 
în aplicare rezoluția Consiliului Na
tional Palestinian privind intensifi
carea operațiunilor împotriva obiec
tivelor militare israeliene.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK

Datoria externă - obstacol major In calea progresului 
țărilor latino-americane

MONTEVIDEO 8 (Agerpres). — 
Ministrul Uruguayan al relațiilor ex
terne, Enrique Iglesias, președinte
le ales al Băncii Interamericane de 
Dezvoltare (BJ.D.j, a evidențiat ne
cesitatea unei noi dinamici a dez
voltării latino-americane. Intr-un in
terviu acordat agenției Inter Press 
Service. Iglesias a afirmat că va 
căuta să impulsioneze rolul B.I.D. de 
canalizatpr de resurse financiare spre 
America Latină pentru a contribui, 
cel puțin în parte, la soluționarea 
problemei exodului de devize deter
minat de plata datoriei externe a 
țărilor din zonă, estimată la peste 
400 miliarde dolari.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Datoria externă a țărilor în curs de 
dezvoltare va crește in cursul aces
tui an cu incă 55 miliarde dolari, 
ajungind la cifra de 1 245 miliarde 
dolari, estimează Banca Internațio
nală pentru Reconstrucție și Dezvol
tare (B.I.R.D.) într-un raport dat 
publicității la Washington.

La încheierea anului 1987, potrivit 
B.I.R.D., datoria externă acumulată 
a țărilor în curs de dezvoltare se 
ridica la 1 135 miliarde dolari. Anul 
trecut, datoria externă a acestor 
state a crescut cu 6.25 la sută față 
de anul precedent — menționează 
raportul.

TEHERAN 8 (Agerpres). — For
țele armate iraniene au lansat alte 
două rachete sol-sol asupra a 
două centre militare din Bagdad, 
a anuntat agenția I.R.N.A. De ase
menea. avioane militare iraniene au 
bombardat centre economice și mi
litare din orașul Mossul din Irak. în 
același timp, au fost ținta tirului 
iranian cu rachete și de artilerie 
instalații din mai multe orașe ira
kiene. Forțe navale iraniene au 
atacat platforma petrolieră irakiană 
Al-Omaya.

Pe de altă parte, potrivit agenției 
I.R.N.A., s-au înregistrat victime în 
rîndul populației civile iraniene și 
pagube materiale în urma unor noi 
bombardamente și atacuri cu rache
te lansate de Irak asupra orașelor 
Teheran, Hamadan și Bakhtaran.

BAGDAD 8 (Agerpres). — Forțele 
armate irakiene au lansat noi atacuri 
cu rachete sol-sol asupra Teheranu
lui, a anuntat un ■ purtător de 
cuvînt militar la Bagdad, citat de 
agenția I.N.A. Totodată, avioane de 
luptă irakiene au pătruns în adînci- 
mea teritoriului Iranului, bombar- 
dînd orașele Arak. Hamadan și Ker- 
manshah.

Agenția I.N.A. relatează că o zonă 
de locuințe din Bagdad a fost lovită 
luni de o rachetă iraniană sol-sol. 
care a provocat victime în rîndul 
populației civile si pagube mate
riale. De asemenea, o rachetă ira
niană a fost lansată asupra orașului 
Mossul din nordul Irakului.

Cartiere de locuințe din mai multe 
orașe irakiene din sudul. . centrul 
sau nordul tării au fost bombardate 
de artileria grea iraniană. în nordul 
Golfului, cinci ambarcațiuni militare 
iraniene dintr-un grup de 14. care 
încercau să se apropie de un port 
irakian, au fost scufundate, iar cele
lalte au fost respinse. •

în cadrul consultărilor desfășura
te in Consiliul de Securitate, repre
zentantul permanent al U.R.S.S. a 
cerut convocarea urgentă a Consi
liului ' pentru examinarea situației 
create în urma escaladării conflic
tului dintre Iran si Irak, transmite 
T.A.S.S. Reprezentantul sovietic a 
propus, totodată, adoptarea de că
tre Consiliul de Securitate a unei 
rezoluții prin care să se ceară în
cetarea neîntârziată a „războiului 
orașelor".

(din actualitatea POLITICĂ)

nato- : „Modernizarea" arsenalelor nucleare 
sau o nouă fază a cursei înarmărilor ?

In ouvîntarea rostită la recenta Conferință pe țară a președinților 
consiliilor populare, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, referindu-se la evo
luțiile vieții internaționale, a subliniat că, deși s-au înregistrat anumiți 
pași în soluționarea prin tratative a unor probleme, nu se poate spune că 
s-a produs o schimbare radicală în modul de gindire și acțiune în viața 
internațională. In acest context, președintele României a apreciat ca de 
neînțeles declarațiile unor oameni politici occidentali și intențiile unor 
state membre ale N.A.T.O. de a continua producerea și perfecționarea 
armelor nucleare. Sînt aprecieri care-și au suportul într-un șir de eveni
mente petrecute in ultima vreme, inclusiv reuniunea la nivel înalt a 
NAT.O., de săptămîna trecută.

Pe ordinea de zi a reuniunii 
N.A.T.O. s-au aflat probleme legate 
de viitoarea strategie a alianței. în 
lumina acordului sovieto-american 
de eliminare a rachetelor cu rază 
medie- și mai scurtă de acțiune, cu 
baza la sol. pornindu-se de la ideea 
— stranie — de a se „compensa 
golul" care ar fi fost, astfel, provo
cat in arsenalele nucleare. Optică 
de-a dreptul ciudată, potrivit căreia 
reducerea arsenalelor nucleare nu 
trebuie, pînă ia urmă, să însemne... 
reducere ! Ca urmare, cuvintul de 
ordine care a revenit cu o insis
tentă aproape obsesivă în săptă- 
mînile ce au precedat intilnirea 
a fost acela de a se proceda — 
concomitent cu întărirea forțelor 
conventionale — la „moderniza
rea" armelor nucleare tactice (cu 
o rază de acțiune sub 500 km) ce 
nu intră sub incidența acordului 
amintit. Este vorba de rachete cu 
baza la aol. rachete aer-sol (lansate 
de pe avioane), bombele cu ampla
sament la bordul unor avioane și de 
obuze atomice. încă în 1983, la 
reuniunea de la Montebello (Canada) 
a grupului de planificare al N.A.T.O. 
se adoptase un proiect prin care se 
fixa la 4 000—4 500 numărul acestor 
arme șl se stabilea, oa obiectiv, mo
dernizarea lor. in sensul sporirii 
razei de acțiune și a eficacității. Pus, 
pentru un timp, „la dosar", datorită 
faptului că pe primul plan se afla 
atunci problema amplasării rachete
lor cu rază medie de acțiune, proiec
tul'a fost acum brusc reactualizat, 
chipurile, pentru a se „compensa 
anumite dezechilibre sau asimetrii" 
potrivit opiniilor formulate la întîl- 
nirea N.A.T.O.

Neținînd seama de faptul că ase
menea „asimetrii" există și de o 
parte, și de alta, fie pe plan canti
tativ, fie pe plan calitativ, și că. în 
pluș, una din părți și-a declarat dis
ponibilitatea de a proceda — unde

este cazul — la reduceri asimetrice, 
unii din partenerii N.A.T.O.. respec
tiv S.U.A. și Marea Britanie, au 
mers pînă acolo încît au afirmat că 
modernizarea armelor nucleare tac
tice este o „necesitate vitală" pentru 
alianța atlantică. Concret, se au in 
vedere mărirea de la 110 la 450 km 
a razei de acțiune a rachetelor ame
ricane „Lance", cu baza la sol, am
plasate în R.F.G. (care se vor apro
pia, astfel, de limita inferioară — 
500 km — a razei de acțiune a ra
chetelor ce urmează a fi desființa
te !), construirea unui . nou tip de 
rachetă de croazieră cu rază în
tre 350 și 400 kilometri, care 
să fie lansate de la bordul avioane
lor, a unor rachete sol-sol cu dublă 
întrebuințare (focoase nucleare și 
focoase convenționale), de mai mare 
precizie, precum și dotarea artileriei 
grele a N.A.T.O. cu noi proiectile 
nucleare perfecționate și a aviației 
militare, cu noi bombe atomice. In
tr-un cuvînt, planuri ce prevăd crea
rea unor noi și ample forțe distruc
tive, care ar face să planeze grave 
primejdii asupra Europei și, in 
primul rînd, asupra acelor țări unde 
ar fi amplasate armele „moderni
tate".

Așa se și explică rezervele și reti
cențele pe care le-a manifestat 
față de respectivele proiecte in 
primul rînd R.F.G., țară care ar avea 
cel mai mult de suferit în eventuali
tatea folosirii armamentului nuclear 
tactic — fie cel existent, si cu atît 
mai mult cel „modernizat". De fapt, 
de aceea în cercurile conducătoare 
vest-germane s-au făcut auzite voci 
în sprijinul așa-numitei „triple opți
uni zero", adică al eliminării — pe 
lingă armele nucleare cu rază medie 
Si mai scurtă de acțiune (500—5 500 
km) — și a celor cu rază foarte 
scurtă de acțiune sau tactice (adică 
sub 500 km), respectiv în sprijinul 
denuclearizării totale a continentu

lui. Poziție care s-a bucurat de ade
ziunea unora din statele mai mici 
ale alianței atlantice, ca Si a unor 
largi sectoare ale opiniei publice oc
cidentale.

Reacția anumitor cercuri atlantice 
nu s-a lăsat așteptată, conducătorul 
Pentagonului făcînd. de pildă, aluzie 
directă la posibilitatea retragerii tru
pelor americane staționate în Europa 
occidentală (amenințare sau mijloc 
de presiune la care s-a mai recurs 
și in trecut în vederea obținerii unor 
concesii !) ; totodată, premierul bri
tanic. care acționează cu îndîrjire 
pentru perpetuarea factorului descu
rajării nucleare, s-a deplasat la se
diul N.A.T.O. cu puțin înaintea în- 
tîlnirii la nivel înalt si. într-un gest 
fără precedent, a făcut o stăruitoare 
pledoarie în sprijinul „modernizării". 
„In realitate, ceea ce dorește M. 
Thatcher este o sporire a armamen
telor sub masca modernizării, co
menta Neil Kinnock, liderul Parti
dului Laburist.

In fata acestor presiuni concertate, 
Bonnul s-a declarat pină la urmă — 
după ce șeful guvernului vest-ger- 
man a întreprins. între timp, o vi
zită la Washington — în favoarea 
unei „modernizări parțiale", a unui 
„minimum de arme nucleare", dar 
reverberațiile controversei nu s-au 
stins (președintele Franței a decla
rat, la rîndul său, că nu consideră 
necesară modernizarea armelor tacti
ce, ulterior nuanțîndu-și însă, intru- 
cîtva, poziția), ele făcindu-se simțite 
și la reuniunea la nivel înalt a 
alianței.

Fapt este că în declarația finală a 
reuniunii cuvîntul „modernizare", to
tuși, nu a apărut, fiind înlocuit cu un 
termen mai „voalat", eufemistic, 
„aducere la zi", și fără a sa 
stabili o dată anume pentru în
ceperea acestei acțiuni. O for
mulă suficient de nebuloasă, care 
lasă porțile deschise pentru o nouă și 
primejdioasă fază a cursei înarmări
lor — ceea ce a determinat, de alt
fel, dezacordul premierului Greciei. 
In presa italiană s-a apreciat, pe a- 
ceastă bază, că aparenta unitate a 
N.A.T.O. a fost obținută pe baza 
„unor artificii lingvistice" ce i-au 
mulțumit pe toți participanții. pen
tru că „fiecare ințelege ce vrea".

A reținut, totodată, atenția că de
clarația exprimă sprijinul pentru ra
tificarea acordului privind elimina
rea rachetelor cu rază medie si maț 
scurtă de acțiune și pentru realizarea

de progrese în vederea reducerii cu 
50 la sută a armelor nucleare stra
tegice ale S.U.A. și U.R.S.S., — ceea 
ce este un aspect pozitiv. Declarația 
finală se referă, de asemenea, la ne
cesitatea de a se depăși scindarea 
nefirească a continentului european. 
Acesta este, desigur, un deziderat 
unanim împărtășit de popoarele eu
ropene, dar pentru înfăptuirea sa 
simplele declarații de intenții nu 
sînt de ajuns. Departe de a contri
bui la acest tel. menținerea unui 
mare număr — peste 4 000 — de 
arme nucleare și acum perfectiona
rea lor nu pot decît să perpetueze 
un climat de neîncredere si tensiune, 
să facă să planeze în continuare 
amenințarea unui conflict atomic 
distrugător.

Asemenea intenții arată că servi
tutile vechiului mod de gindire și 
acțiune în viața internațională con
tinuă să se manifeste cu putere, că 
desprinderea de șabloanele și ideile 
preconcepute ale trecutului se face 
cu multă greutate. în acest sens, 
Egon Bahr, purtător de cuvint al 
Partidului Social-Democrat, expert 
în problemele dezarmării, a descris 
declarația adoptată la reuniunea 
N.A.T.O. drept „rezultat al vechiului 
mod de gindire".

Logica, rațiunea, luciditatea impun 
șă se renunțe la opticile anacronice 
ale confruntării și să se treacă la o 
modalitate 'nouă de abordare a pro
blemelor atît de complexe ale lumii 
contemporane, asigurîndu-se prima
tul spiritului tratativelor. încrederea 
și bunăvoința mutuală, dorința de a 
se ajunge prin concesii, și de o par
te, și de alta, la înțelegeri reciproc 
acceptabile.

în numele idealurilor păcii si secu
rității ale tuturor popoarelor euro
pene, mai mult ca oricînd este nece
sar — așa cum afirma din nou în 
cuvîntarea amintită președintele 
României — ca țările din ambele 
blocuri militare să renunțe la per
fecționarea Si dezvoltarea de noi 
arme nucleare in Europa, să acțio
neze pentru înlăturarea lor de pe 
continent și din întreaga lume. 
Aceasta și numai aceasta este calea 
care corespunde intereselor vitale 
ale națiuhilor europene, dornice de a 
trăi și a se dezvolta într-un spațiu 
al înțelegerii, destinderii și bunei 
vecinătăți, într-o Europă unită a 
păcii și colaborării rodnice.

Romulus CAPLESCU

Multiple acțiuni de fermă condamnare 
a politicii de apartheid

CONTINUĂ DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE
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NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— In Consiliul de Securitate au con
tinuat dezbaterile asupra situației 
grave create în Republica Sud-Afri- 
cană ca urmare a intensificării ac
țiunilor represive ale regimului rasist 
de la Pretoria împotriva populației 
africane majoritare din această țară
— relatează agenția Taniug. în ca
drul deliberărilor pe această temă 
au luat cuvîntul reprezentanții Al
geriei. Braziliei. R.P. Chineze. Ceho
slovaciei. Indiei, Kuweitului. Nepa
lului. Uniunii Sovietice și Zambiei, 
care. în discursurile lor. au condam
nat actele de violență și represiunile 
autorităților din R.S.A. și au cerut 
adoptarea de măsuri eficiente, sub 
egida O.N.U., pentru abolirea politicii 
inumane de apartheid.

Vorbitorii s-au pronunțat în fa
voarea adoptării unor sancțiuni obli
gatorii de către O.N.U. împotriva 
R.S.A.. arătînd că „membrii comuni
tății internaționale trebuie să arate 
clar regimului de la Pretoria că a 
venit vremea unor măsuri decisive". 
S-a subliniat că nu trebuie să se mai 
permită autorităților de la Pretoria 
să rămînă nesancționati pentru ac
tele lor. „Se cer întreprinși pași 
concreți care să întărească credibili
tatea Consiliului de Securitate și a 
Organizației Națiunilor Unite".

PRETORIA 8 (Agerpres). — Un 
apel privind desfășurarea la 13 mar
tie a unei Zile naționale de protest 
împotriva represiunilor la care sînt 
supuse organizațiile democrate din 
R.S.A. de către regimul rasist de 
la Pretoria a fost dat publicității 
la Johannesburg de Consiliul sud- 
african al bisericilor. în document 
se cere eliberarea tuturor deținuților 
politici din R.S.A. Guvernul de la 
Pretoria, relevă apelul, continuă 
să-și întărească . aparatul represiv 
însărcinat cu respectarea legisla

țiilor apartheidului. în pofida protes
telor opiniei publice. Documentul 
cere tuturor oamenilor de bună 
credință din R.S.A. să sprijine lupta 
împotriva regimului de la Pretoria.

★
In Republica Sud-Africană s-a a- 

nuntat crearea unei noi organizații 
antiapartheid denumită „Comitetul 
pentru apărarea democrației", din 
care fac parte reprezentanți ai di
feritelor sectoare ale populației care 
luptă împotriva discriminării ra
siale.

Anunțînd formarea noii organiza
ții in cadrul unei conferințe de pre
să, cunoscutul militant împotriva 
discriminării rasiale din R.S.A., Al
lan Boesak, a arătat că una din pri
mele acțiuni ale acestei grupări con
stă în apelul privind organizarea 
unui marș popular de protest față 
de noile restricții impuse împotriva 
activității a o serie de organizații 
antiapartheid de către autoritățile 
rasiste de la Pretoria.

In localitatea sud-africană Mlun- 
gizi, doi africani au fost uciși de 
politia regimului rasist în cursul 
unei descinderi într-o locuință în 
care se bănuia că se află membri 
ai Congresului Național African.

★
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

La San Francisco va fi organizată o 
săptămînă de solidaritate cu lupta 
populației africane majoritare din 
Republica Sud-Africană împotriva 
apartheidului si pentru abolirea 
măsurilor represive adoptate de 
autoritățile rasiste. într-o proclama
ție publicată de primarul orașului 
San Francisco este condamnată cu 
fermitate politica de apartheid și se 
cere anularea deciziei autorităților 
rasiste de a interzice activitatea 
principalelor organizații democra
tice. antisegregaționiste din R.S.A.

i TRANSMIT: 1 ------------------,
POZIȚIE. Intr-un interviu acor-

• dat revistei americane „News- | 
week". președintele Ciprului | 

IGhiorghios Vassiliou. a declarat că 
este gata să aibă întîlniri cu i 
primul-ministru al Turciei. Tilrgiit I 

IOzal, și cu liderul comunității 
turco-cipriote. Rauf Denktaș. pen
tru a aborda diverse aspecte ale I 

I problemei cipriote. Locul și data I 
intîlnirii cu premierul turc pot fi 
stabilite interior. Președintele Vas- | 
siliou a spus că. evident, o între- | 

I vedere nu poate rezolva toate pro
blemele. dar important este să ■ 
aibă loc' convorbiri substanțiale. |

SCRISOARE. Președintele Comi
tetului pregătitor al Conferinței co
mune Nord-Sud, Hă Dam. a adre
sat o scrisoare autorităților din Co
reea de Sud, tuturor partidelor po
litice. organizațiilor sociale și re
prezentanților diferitelor categorii 
ale populației sud-coreene, în care 
propune, din nou, convocarea, la 28 
martie, la Panmunjon, a unei întîl
niri preliminare, in vederea orga
nizării unei Conferințe comune a 
Nordului și Sudului.

_____ COOPERĂRII
ȚĂRILE ÎN CURS DE 

DEZVOLTARE au fost examinate 
la Bangkok, in cursul 
dintre primul-ministru al Thailan
dei. Prem Tinsulanonda. și fostul 
președinte al Tanzaniei, Julius 
Nyerere, care deține în prezent 
funcția de președinte al Comisiei 
Sud-Sud de intensificare a coope
rării între țările in curs de dez
voltare. Au fost discutate. în con
text. diferite aspecte ale situației 
economiei mondiale.

PROBLEMELE 
DINTRE

intîlnirii

I

Atac al patrioților namibieni asupra 
unei baze militare sud-africane

WINDHOEK 8 (Agerpres). — în 
ultimele zile, patrîoții namibieni au 
supus unui intens tir de artilerie 
baza militară sud-africană Okalongo, 
din nordul Namibiei. Potrivit unui re
prezentant al Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),

în cursul luptelor inamicul a suferit 
pierderi în oameni si tehnică de 
luptă. în cursul ciocnirilor din apro
pierea localității Ohopoho. din ves
tul Namibiei, citiva soldați sud- 
africani au fost uciși.

LA BERLIN au avut loc con
vorbiri între Oskar Fischer, minis
trul afacerilor externe al R.D. Ger
mane. -și Thorvald Stoltenberg, mi
nistrul de externe al Norvegiei. 
Au fost abordate cu acest prilej, 
aspecte ale relațiilor 
problemele

bilaterale.
dezarmării și păcii.

Președintele Mexicului, 
la Madrid. într-un me-

ÎN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Milioane de oameni în căutarea 
unui loc de muncă

De pe băncile școlii — în categoria 
celor „de prisos"

Oficiul federal pen
tru problemele muncii 
de la Niirnberg a fă
cut cunoscut că, la 
sfîrșitul lunii februa
rie, în R.F. Germania 
erau înregistrați, ofi
cial 2 516 000 de șo
meri, adică 9,9 la sută 
din populația activă. 
Se adaugă, de aseme
nea, .350 300 de per

soane care au doar 
slujbe parțiale. Con
form datelor sindica
telor, numărul șome
rilor din țară ar fi în 
realitate de aproxima
tiv patru milioane, în- 
trucît la cifrele ofi
ciale mai trebuie a- 
dăugate un milion și 
jumătate de persoane 
care au renunțat să

mai caute un loc de 
muncă și nu mai sint 
cuprinse în statistici. O 
mare parte din numă
rul total al șomerilor 
vest-germani o repre
zintă tinerii, care de 
multe ori ajung de pe 
băncile școlii direct în 
categoria oamenilor 
„de prisos".

Pe toboganul disperării
Conform statisticilor, 

in'R.F.G. sint arunca
te zilnic in stradă 
circa 60 de persoane, 
tn cea mai mare par
te, din cauză că nu 
și-au putut plăti chi
ria, ca urmare a pier
derii locului de mun
că. La aziluri nu 
sint suficiente locuri. 
Președintele Asocia
ției federale muncito
rești pentru acorda
rea de ajutor per
soanelor fără adăpost.

H. Drude, care s-a 
ocupat timp îndelun
gat cu această proble
mă, observă că atunci 
cind un om pierde 
locul de muncă, dru
mul vieții sale coboară 
apoi ca pe un tobo
gan : îmbolnăviri, da
torii crescinde. destră
marea ^familiei, eva
cuarea ' din locuință, 
ciștiguri ocazionale, a- 
dăposturi temporare, 
peregrinări prin alte 
orașe, in speranța de 
a-și găsi un rost. ApOi

vagabondaj, cerșetorie, 
alcoolism, sentimentul 
infringerii și singu
rătății...

Acestor marginali- 
zați li se repetă insis
tent că în fata legii 
toți sint egali — și 
bogății, și săracii. Și
unora și altora li se 
„interzice" doar să
vagabondeze sau să
cerșească. Că unii pot
să „respecte" legea și 
alții nu, aceasta este o 
cu totul altă pro
blemă...

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„TIMES'1: „Locomotiva" economică
vest-europeană dă „semne de oboseală"
Manifestările crizei economice 

mondiale, ale cărei consecințe gra
ve se fac tot mai simțite pe întinse 
arii geografice, constituie temă de 
dezbatere curentă in presa occi
dentală. Intr-un număr recent, zia
rul britanic „Times" publică sub 
semnătura lui Rodney Lord, redac
torul economic al publicației lon
doneze. un studiu privind evoluțiile 
din Europa occidentală, cu referirt 
la R.F. Germania și Franța, prima 
dintre ele fiind pină nu demult 
considerată ca o „locomotivă" in 
angrenajul economic occidental.

Pentru 1988 — arată ziarul — 
pronosticurile sînt întunecate. Eco
nomia vest-germană, în ciuda unei 
relaxări fiscale, ar urma să crească 
cu 1—1.5 la sută. în Franța, 
perspectivele sînt asemănătoare. 
Aceasta, continuă „Times", a făcut 
ca să se deregleze ordinea stabilită 
a lucrurilor, cînd locomotiva vest- 
germană. cu forțele sale, trăgea tre
nul vest-european după ea. Potri
vit părerii autorului articolului, 
una din explicații este aceea că po
litica restringerii monetare practi
cate de R.F.G.. politică ce a servit 
tara de-a lungul mai multor ani. 
tinînd inflația la un nivel relativ 
scăzut, nu se mai potrivește situa
ției actuale, cînd pe plan intern 
este o cerere moderată, far expor
tul s-a restrîns din cauza căderii 
dolarului. Franța, la rîndul său. 
avînd în vedere că este angajată 
în mare măsură în schimburi co
merciale cu R.F.G., nu a putut să 
evite să fie puternic afectată de 
greutățile de peste graniță.

Dar aceasta nu reprezintă între
gul adevăr — continuă „Times".

Economiile vest-europene suferă de 
o formă de euroscleroză, care le 
face mai puțin agile. Politica fis
cală a făcut puțin pentru a stimu
la economia vest-germană. Aceas
tă politică a fost restrictivă in in
tenții. iar dobînzile au mers în pas 
cu nivelul mondial din 1980. De a- 
ceea este greu să se arunce vina 
încetinirii dezvoltării numai pa 
restrîngerea monetară.

Schimbarea ratelor de schimb 
i-a deranjat pe exportatori, valoa
rea mărcii crescînd puternic fată 
de dolar. Cînd sint priviți factorii 
care afectează investițiile în eco
nomie. apar cel mai bine diferen
tele. De exemplu, investițiile au 
fost foarte reduse în ultimii patru 
ani, ele contribuind la dezvoltarea 
economică în R.F.G. și Franța cu 
numai 0,8 la sută.

In continuare, ziarul menționea
ză că în R. F. Germania, ca și în 
Franța, impozitele pe salarii și ra
tele la asigurările sociale sînt re
lativ ridicate, ele reprezentînd 62,7 
la sută și, respectiv, 51,2 la sută.

Desigur, consideră „Times", pro
blemele economice sînt legate di
rect de productivitatea muncii. Re
ducerea competitivității — arată 
ziarul — este văzută prin prisma 
majorării părții din import pe pia
ța internă. Și în domeniul creșterii 
eficientei și competitivității prin
cipalele țări vest-europene au încă 
multe de făcut. Este important ca 
defectele structurale atît în An
glia. cît și în Franța și R.F.G. să 
fie rezolvate. Piața comună va 
merge înainte numai dacă toate 
statele membre se vor dezvolta vi
guros — conchide ziarul.

I

I

MESAJ.
Miguel de
saj radiotelevizat adresat națiunii, 
și-a exprimat satisfacția în legă
tură cu rezultatele obținute ca ur
mare a aplicării noii strategii an- 
tiinflaționiste. El a semnalat că 
inflația a scăzut de la 15.5 la sută 
în ianuarie, la aproximativ 8 la 
sută in februarie, pentru luna in 
curs prevăzîndu-se reducerea aces
tui nivel la trei la sută.

MANEVRE MILITARE. Trupe 
navale, aeriene și terestre ale 
Marii Britanii participă. începind 
de luni, la manevre militare în 
zona Insulelor Malvine (Falkland). 
Aceste exerciții, denumite 
Focus", au provocat un val 
proteste in Argentina si în alte 
țări latino-americane. care 
atras atenția că manevrele sînt de 
natură să provoace o recrudescentă 
a tensiunii în raporturile dintre 
Marea Britanie și Argentina.

„Fire 
de
au

CONSULTĂRI. La Geneva a în
ceput, marți, cea de-a VIII-a rundă 
de consultări sovieto-americane cu 
privire la interzicerea armelor chi
mice.

I

ÎN ALEGERILE PARLAMENTA
RE DIN BANGLADESH, candida- 
ții partidului Jatiya, de guvernă- 
mint, au obținu t victoria în 238 
din totalul de 300 de circumscrip
ții electorale. Comisia electorală, 
comunicînd aceste date, a precizat 
că nu sint încă disponibile datele 
din 17 circumscripții, iar în alte 
patru se va desfășura un nou tur 
de scrutin.

CONFERINȚA interaraba. 
Cea de-a 16-a Conferință a Orga
nizației arabe a muncii și-a înce
put lucrările la Bagdad. Partici- 
panții — delegați reprezentînd gu
vernele, sindicatele și cercurile de 
afaceri ale statelor membre — vor 
examina, între altele, un proiect 
de rezoluție prin care se exprimă 
solidaritatea cu lupta populației 
palestiniene din teritoriile arabe 
ocupate de Israel, precum șl un 
proiect de rezoluție cu privire la 
conflictul iraniano-irakian.

DEBLOCARE. Miniștrii finanțe
lor ai țărilor Pieței comune, reu
niți la Bruxelles, au convenit să 
deblocheze proiectul de buget al 
C.E.E. pe anul 1988, după ce. timp 
de circa două săptămîni. unele 
dintre țările membre au refuzat 
să accepte soluția de compromis 
propusă de reprezentantul R.F. 
Germania, care prezidează în acest 
semestru activitățile comunitare. 
Ca urmare, „cei 12“ vor putea 
prezenta la Strasbourg Parlamen
tului (vest-)european proiectul de 
buget comunitar care ar fi trebuit 
să fie aprobat la sfîrșitul lui 1987.

ÎNTÎLNIRE MINISTERIALA. La 
Amman urmează să înceapă la 21 
martie o reuniune a miniștrilor de 
externe din țările islamice, în con
formitate cu o hotărîre a celei de-a 
V-a reuniuni la nivel înalt a Orga
nizației Conferinței Islamice. Vor 
fi discutate probleme privind situa
ția din Orientul Mijlociu, evoluțiile 
din zona Golfului și alte subiecte 
de interes pentru țările islamice.

SISTEM INFORMAȚIONAL. In 
India s-a încheiat prima etapă a 
realizării unui sistem computerizat 
de difuzare a informațiilor — 
Indonet — care înmagazinează 
date ce pot fi utilizate în cele mai 
diverse domenii de activitate — 
agricultură, medicină, legislație. 
Cea de-a doua fază a programului 
de introducere pe scară largă a in
formaticii se va încheia. în acest 
an. prin finalizarea acțiunilor des
tinate sporirii capacității de înma- 
gazinare a datelor.

■ AVALANȘA. In localitatea Iki- 
Iyaka din sud-estul Turciei, 19 per

soane și-au pierdut viata, iar opt 
au fost rănite de o avalanșă de 

I zăpadă. Avînd o grosime egală cu 
înălțimea unui bloc de șase etaje, 
avalanșa a izbit satul menționat în 

E~~aptea de duminică spre luni, dis- 
îgînd opt locuințe.
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