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în continuarea itinerarului de pace, prietenie
și colaborare în țări ale Africii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A SOSIT, 
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, 

lNTR-0 VIZITĂ OFICIALĂ DE PRIETENIE 
IN REPUBLICA LIBERIA

La Monrovia, manifestări de înaltă stimă si considerație
9

ÎNSCRIIND UN MOMENT MARCANT ÎN CRONICA RELAȚIILOR

MULTILATERALE ROMĂNO-GHANEZE Șl DESCHIZÎND NOI PERSPECTIVE 

RODNICE CONLUCRĂRII RECIPROC AVANTAJOASE

S-a încheiat vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu,
în Hepuica Ghana

PLECAREA DIN ACCRA

Ceremonia ft;: <■■ -, . < :

sosirii
pre-Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

ședințele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a început, miercuri, 
9 martie, vizita oficială de prietenie 
în Republica Liberia, la invitația 
președintelui Samuel Kanyon Doe.

Sosirea distinșilor reprezentanți ai 
poporului român a fost așteptată cu 
mult interes si salutată cu deosebită 
cordialitate și căldură. Sentimentele 
de profundă .stimă si prețuire ma
nifestate de oficialitățile țării-gaz- 
dă. de locuitorii Monroviei au 
ilustrat înalta apreciere de care 
se bucură personalitatea președinte
lui Nicolae Ceausescu, contribuția sa 
la edificarea unui climat de pace si 
securitate, a unei lumi mai drepte si 
mai bune, la afirmarea spiritului de 
înțelegere și colaborare intre națiuni.

Pe aeroportul internațional Ro- 
bertsfield. împodobit sărbătorește, 
domnea o ambiantă specifică marilor 
evenimente.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
intîmpinati. la scara avionului, cu 
aleasă prietenie si cordialitate, de 
președintele Liberiei, Samuel Ka
nyon Doe. Cei doi șefi de stat și-au 
strins miinile cu căldură, exprimîn- 
du-si deosebita satisfacție de a se 
intilni din nou. de această dată pe 
pămintul Liberiei.

In semn de aleasă cinstire, tovară
șul Nicolae Ceausescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intimpinați 
potrivit ceremonialului unei vechi 
tradiții rezervat oaspeților de seamă.

Garda militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Republi- . 
cii ’Socialiste România si Republicii 
Liberia, în timp ce, în semn de sa
lut. s-au tras 21 salve 
S-a trecut apoi în revistă garda de 
onoare și a fost primită defilarea 
acesteia.

In încheierea ceremoniei oficiale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați cu deosebită stimă de- Harry 
Fumba Moniba, vicepreședintele Re
publicii Liberia. Samuel Hill, pre
ședintele parlamentului și al Came
rei Reprezentanților. John Raney, 
președinte a.i. al Senatului, general 
Henry Dubar. șeful Marelui Stat- 
Major, de membri ai guvernului, ofi-

de artilerie.

(Continuare in pag. a Ill-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a intîlnit
cu președintele Samuel Kanyon Doe

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a intîlnit. miercuri, cu 
președintele Republicii Liberia. 
Samuel Kanyon Doe.

într-o atmosferă de caldă cordiali
tate. a avut loc un prim schimb de 

'.păreri, premergătoare donvorbirilor 
oficiale.

Cu acest prilej, cei doi șefi de stat 
au trecut in revistă evoluția si sta-

OFERIT IN ONOAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI

DINEU OFICIAL
ELENA CEAUȘESCU

diul actual al raporturilor româno- 
liberiene, apreciind că există noi 
posibilități de dezvoltare a acestor 
relații in diferite domenii, îndeosebi 
pe plan economic și tehnico-știin
tific.

In acest context. președinții 
Nicolae Ceaușescu și Samuel Kanyon 
Doe au convenit ca membrii celor 
două delegații să definitiveze, in 
spiritul concluziilor la care au ajuns 
cei doi șefi de stat, soltiții concrete 
pentru dezvoltarea si amplificarea 
colaborării româno-liberiene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat la dineul oficial oferit in 
onoarea lor de președintele Repu
blicii

Au 
loan 
ciale 
tului

Au __ _
rii organelor de stat și ai guvernu
lui liberian, alte persoane oficiale.

Liberia, Samuel Kanyon Doc. 
participat tovarășii Ion Dincă. 
Totu, celelalte persoane ofi- 
care îl însoțesc pe șeful sta- 
nostru.
luat parte membri ai conduce-

Erau prezenți șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Monrovia.

In cursul dineului, desfășurat in
tr-o ambianță cordială, prietenească, 
președintele Samuel Kanyon Doe și 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi, care au fost urmărite 
cu deosebită atenție și subliniate nu 
vii aplauze.

Au fost intonate imnurile de stat 
ate Republicii Socialiste România si 
Republicii Liberia. .

Toasturile au reliefat semnificatii-

le deosebite ale vizitei pe care pre
ședintele României o întreprinde in 
Liberia, importanta’ noului dialog ’a 
nivel inalt. dorința ambelor țări de 
a-și intensifica și extinde conlu
crarea atit pe plan, bilateral, cit și în 
viata internațională, cu convingerea 
că dezvoltarea la un nivel superior 
a raporturilor dintre cele două țări 
servește interesele ambelor popoare, 
ale păcii, cooperării și înțelegerii 
lume.

-

in

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Stimate domnule președinte,
Domnilor conducâtori ți membri ai organelor 

de stat ți ai Guvernului Republicii Liberia,
Doamnelor ți domnilor,

Aș dori să exprim, în numele meu și al tovarășei 
mele, cele mai calde mulțumiri pentru ospitalitatea de 
care ne-am bucurat și să vă adresez, domnule pre
ședinte, și în acest cadru, un salut cordial și cele mai 
bune urări.

Permiteți-mi ca și în acest cadru să exprim mul
țumirile noastre locuitorilor și studenților capitalei 
țării dumneavoastră — Monrovia — pentru primirea 
care ni s-a făcut și să adresez în numele locuitorilor 
capitalei României, al studenților români și al po
porului român locuitorilor capitalei tării dumnea
voastră, întregului popor liberian un salut călduros și 
cele mai bune urări de progres și bunăstare.

Noua noastră vizită în frumoasa dumneavoastră 
tară constituie o expresie a cursului pozitiv al rela
țiilor de prietenie și colaborare dintre România și 
Liberia, o ilustrare a dorinței comune de a le da noi 
dimensiuni, spre binele și prosperitatea popoarelor
(Continuare în pag. a III-a)

Toastul președintelui
Samuel Kanyon Doe

în 
al

prezența 
apărător 
pentru pace

Domnule prețedinte Nicolae Ceauțescu,
Stimată doamnă Elena Ceauțescu,
Distinse doamne ți domnilor,

Salutăm cu căldură în această seară 
mijlocul nostru a distinsului om de stat, 
cauzei națiunii și poporului său în lupta 
și dezvoltare..

Mă refer la ilustrul nostru oaspete care ne 
onorează, dragul meu prieten, Excelența Sa 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România.

îmi face, de asemenea, plăcere să urez bun venit 
distinsei doamne Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului român, precum și persoanelor 
oficiale care vă însoțesc.

Răspunzind, domnule președinte, invitației de a ne 
vizita — după misiunea noastră istorică în România, 
cu aproape doi ani în urmă — dati expresie concretă 
importanței pe care dumneavoastră o acordați rela
țiilor între Liberia și România.

Folosesc acest prilej ca, în numele doamnei Doe, 
care din nefericire nu a putut fi alături de noi in
(Continuare în pag. a III-a)
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Miercuri, 9 martie, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie a pre
ședintelui Republici! Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Ghana, la invitația președintelui 
Consiliului Național Provizoriu de 
Apărare al Republicii Ghana, Jerry 
John Rawlings.

Ultimele momente ale noului dia
log Ja nivel inalt româno-ghanez au 
fost marcate de aceeași atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă si conside

rație. sub care s-a desfășurat în
treaga vizită,,

De la reședința rezervată distinși
lor soli ai poporului român, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu. însoțiți de 
președintele Jerry John Rawlings si 
doamna Nana Konadu Agyeman- 
Rawlings, s-au îndreptat spre aero
portul Kotoka din Accra, unde a 
avut Ioc ceremonia plecării, marcată 
de onoruri militare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au fost con
duși la plecare de înalte oficialități 
ghaneze. Erau de fată șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la Accra.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu si-au luat un călduros ră
mas bun de la președintele Jerry 
John Rawlings și doamna Nana Ko
nadu Agyeman-Rawlings.

încheierea convorbirilor oficiale
La Palatul de Stat din Accra s-au în

cheiat, miercuri, convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Jerry John Rawlings, 
președintele Consiliului Național 
Provizoriu de Apărare al Republicii 
Ghana.

Președintele Nicolae Ceaușescu si 
președintele Jerry John Rawlings 
și-au exprimat satisfacția fată de

convorbirile purtate, subliniind că 
înțelegerile la care s-a ajuns deschid 
noi și largi perspectivei dezvoltării 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-ghani-ze pe plan politic, eco
nomic. tehnico-știintific si in alte 
domenii de activitate, in interesul 
reciproc al celor două țări și po
poare. .

A fost exprimată hotărirea Româ
niei și Ghanei de a conlucra tot mai

strîns pe arena mondială, de a dez
volta raporturile cu toate forțele 
progresiste de pretutindeni, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de libertate 
și independentă ale popoarelor, 
pentru pace. înțelegere și cooperare 
internațională.

Convorbirile s-au desfășurat în 
aceeași atmosferă de caldă prietenie 
și înțelegere reciprocă.
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CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMĂVARĂ Producții suplimentare de materii prime
teleorman Semănatul fiecărei culturi prin modernizarea tehnologiilor

*— in
în această perioadă de început de 

primăvară, condițiile de lucru în 
cimp diferă de Ia o zonă la alta a‘ 
Județului Teleorman. Pretutindeni, 
pentru a nu se pierde nici o oră 
prielnică la lucrările din prima cam
panie agricolă a anului, specialiștii, 
cadrele de conducere, mecanizatorii 
controlează permanent fiecare solă 
in parte, iar acolo unde s-au creat 
condițiile favorabile s-a trecut la pre
gătirea terenului și insămlnțarea cul
turilor din prima urgență.

Primele suprafețe au primit se
mințele de mazăre, de legume ri- 
dăcinoase și plante de nutreț, in su
dul și in centrul Județului. pe te
renuri nisipoase și zvintate. La 
C.A.P. „Unirea“-Islaz. prin folosirea 
fiecărei ore bune de lucru, a-a În
cheiat lnsămînțarea celor 50 hecta
re prevăzute a se cultiva cu ma
zăre. De asemenea, s-au semănat cu 
morcovi 10 hectare șl s-a trecut la 
lnsămințarea borceagului. ..An de 
an. semănăm aceste culturi cit mai 
timpuriu — ne spune președintele 
unității, Florea Ciovică. Șl asta ne 
asigură reușita. N-am așteptat nici 
acum condițiile ideale ca să poa
tă intra mașinile in cimp. Prin a- 
daptarea tehnologiilor 1*.  condițiile 
fiecărei parcele urmărim reducerea 
pe cit posibil a duratei stabilite Ini-

bistrița-năsăud Experiența bună 

nu se generalizează de la sine
Nu se poate pretinde că unitățile 

agricole din județul Bistrlța-Năsăud 
ar fl intrat în elita marilor producă
toare de legume. Și totuși. In ulti
mii trei ani, prin adoptarea unor 
programe gindite bine și mai ales 
aplicate consecvent în practică, s-au 
obținut producții mari. Ca urmare, 
în 1987 s-a asigurat, in mare măsură, 
necesarul de consum al popu
lației de legume proaspete. Nu
meroși specialiști inimoși. dar 
si de mare probitate profesio
nală. cum sint Ion Chica, de 
la C.A.P. Uriu, Cociș Ildico, de 
la C.A.P. Reteag, Emil Magdea, de 
la C.A.P. Șintereag, au demonstrat 
faptic că la unitatea de suprafață se 
pot obține, și în această zonă, re
colte mari. De altfel, în grădinile de 
legume de la Beclean. Uriu și Re
teag producțiile din anul trecut s-au 
situat între 20 și 26 tone la hectar.

In acest an, în unitățile agricole 
din județul Bistrița-Năsăud se vor 
cultiva 1 580 hectare cu legume, din 
care 327 hectare prin răsad. în ve
derea producerii răsadurilor se fo
losesc cele mal variate posibilități. 
Astfel, pornind de la constatarea că 
în incinta unor unități industriale 
există suprafețe de teren nefolosite 
eficient, iar in unele din ele și 
surse de energie secundară, s-a or
ganizat o cooperare avantajoasă în
tre acestea și unitățile agricole in 
vederea producerii de răsaduri. Așa. 
bunăoară, in momentul de fată, la 
întreprinderea de sticlărie pentru 
menaj, Combinatul de prelucrare a 
lemnului, întreprinderea de bere și 
malt din Bistrița, întreprinderea me
talurgică Beclean. întreprinderea de 
textile extralate din Năsăud. stațiile 
de epurare a apei de 1*  Bistrița si 
Beclean funcționează microsere 
cu o suprafață care insumează aproa
pe 100 metri pătrați. In aceste sere sa 
produc o bună parte dintre răsaduri
le necesare unităților agricole din ju
deț. De asemenea, rememorind o 
serie de tradiții, a fost reconsiderată 
utilizarea de răsadnițe pe paturi 
calde din gunoi de grajd. Am urmărit 
cum se acționează acum în vederea 
realizării producției de legume pre
văzute a se obține in acest an.

Trebuie să subliniem faptul că, în 
acest an, lucrările de producere a 
răsadurilor au început din timp. Ca 
atare, repicarea verzei timpurii a- 
proape s-a încheiat, iar la tomate 
lucrarea dste in curs de finalizare. 
De asemenea, sint in curs de ame
najare spațiile necesare obținerii ră
sadurilor pentru colturile din cimp. 
Și totuși, în activitatea de producere 
a răsadurilor este loc de mai bine. 
Spunem aceasta intruclt continuă să 
se mențină neajunsuri. Și ne referim 
aici la citeva situații concrete. Așa, 
de exemplu, s-a stabilit ca legumi
cultorii din Chiuza să-și producă ră
sadurile în microsera Întreprinderii 
..Textila" — Năsăud. Ei bine, aici, 
în serele de la Năsăud. prac
tic. de o săptămână, nici un spe

Centrola plectricâ de termoficore Ișalnița - la tabloul de comandâ

timpul cel mai
tial pentru semănatul fiecărei cul
turi".

La cealaltă cooperativă agricolă de 
producție din aceeași comună, uni
tate cunoscută pentru producțiile 
mari de legume timpurii pe care le 
obține an de an, se insămințează in 
terenul pregătit din ziua preceden
tă. în solul bine mărunțit și afinat, 
semințele sint așezate la adincimea 
și distanta stabilite în ordinul de 
lucru al mecanizatorilor care conduc 
cele două semănători SUP-29. „Sint 
ultimele 10 hectare din totalul de 
60 hectare prevăzute pentru mază
re — ne spune lnginerul-șef al uni
tății, Marin Siteavu. Deoarece solul 
este încă umed, verificăm cit mai 
des instalațiile de distribuire a se
mințelor, pentru a avea garanția că 
se realizează densitatea și uniformi
tatea stabilite in tehnologie. De as
tăzi am trecut și la pregătirea te-t 
renului, cu agregate combinate de 
mașini si utilaje agricole, pentru 
sfecla furajeră și sfecla de zahăr". 
Și la ferma legumicolă a aceleiași 
cooperative peste 100 de oameni se 
aflau în cimp, la plantarea răsadu
rilor de varză timpurie. Lucrarea s-a 
efectuat deja pe 4 hectare din cele 
10 hectare planificate. Aici terenul 
a fost pregătit încă din toamnă prin 
modelare, bilonare și fertilizare. Ră
sadurile frumoase, viguroase, plan- 

cialist din cadrul cooperativei din 
Chiuza — nici inginerul-șef. Grigore 
Sabadlș, și nici președintele unității, 
Sofia Cherecheș — nu au trecut mă
car în vizită. Lăsate in seama unor 
oameni mai mult sau mai puțin in
teresați de rezultatele ce le vor 
obține, răsadurile de varză nu se 
prezintă mulțumitor, cele de tomate 
au răsărit rar. incit cumpărarea a- 
cestora de la alți producători a de
venit iminentă.

Un alt aspect de slabă preocupare 
l-am sesizat și la Nimigea. Aici s-au 
făcut lăudabile eforturi pentru ame
najarea unor spații disponibile, tn 
clădirea dispensarului veterinar, pen
tru producerea răsadurilor. La data 
prezenței noastre, o bună parte din
tre tomate au fost compromise, pen
tru că nu au fost dirijați corect fac
torii de vegetație, iar transportarea 
lădițelor doar pe distanța a 200 de 
metri la solariile amenajate cu paturi 
calde nu s-a făcut la timp. Dacă uni
tățile economice din județ sprijină 
acțiunea de producere a răsadurilor, 
cu atit mai mult trebuiau să se in
tereseze de bunul mers al acestei ac
tivități specialiștii din unitățile agri
cole respective și cei de la direcția 
agricolă.

In contrast cu asemenea stări de 
lucrurț, la ferma din Beclean. ca și 
la cea din Șintereag. am întilnit intre 
60 și 80 de oameni la munca din le- 
gumicultură. Răsadurile de varză, 
tomate, salată, ardei gulii. co
nopidă erau' în marea majori
tate repicate, aveau o stare de vege
tație foarte bună, astfel incit. în mo
mentul în care timpul va permite, 
plantarea verzei timpurii poate în
cepe cu toate forțele. La ambele 
unități, nu numai că se asigură ră
sadurile necesare, dar există șl dis
ponibilități pentru ajutorarea, evi
dent. contra cost, a celor ce nu și-au 
făcut datoria. Mai putem spune cu
vinte bune și despre legumicultorii 
din Uriu și Reteag. din Viișoara și 
din Șieu-Odorhei, după cum ne ex
primăm nedumerirea de ce specialiș
tii din Teaca și Budacu de Jos. chiar 
și cel din Bistrița nu vor să înțe
leagă nimic din bogata experiență 
acumulată, nu in alte părți de țară, 
nu la distanțe foarte mari, ci chiar 
aici, in județul Bistrița-Năsăud.

Așadar, acolo unde se manifestă 
Interes și pasiune pentru meserie, 
rezultatele sint bune, după cum ne
glijența și dezinteresul riscă să con
ducă la compromiterea unei idei 
bune, aceea a producerii legumelor 
timpurii in județ. Tocmai din acest 
motiv se impun măsuri ferme pentru 
Înlăturarea neajunsurilor semnalate. 
Și aceasta cît mai repede pină nu 
este prea tirziu. în vederea asigură
rii condițiilor menite să ducă la ob
ținerea unor cantități îndestulătoare 
de legume șl in sortimentele cerute 
de buna aprovizionare a populației.

Gheorqhe CRIS-AN 
corespondentul „Scinteii"

scurt
tale la densitatea stabilită, consti
tuie o temelie rolidă a recoltei de 
peste 35 tone la hectar, recoltă pe 
care cooperatorii de aici s-au anga
jat să o realizeze anul acesta.

Raidul efectuat si în alte unități 
din consiliile agroindustriale Furcu- 
lești. Turnu Măgurele. Piatra. Pu- 
rani. Buzescu. Nanov a prilejuit și 
alte constatări, care dovedesc buna 
pregătire a campaniei, capacitatea 
gospodarilor ogoarelor de a folosi 
fiecare oră bună de lucru prin a- 
daptarea tehnologiilor Ia condițiile 
concrete de pe fiecare parcelă. Ma
șinile și utilajele agricole scoase in 
taberele de cimp sînt concentrate cu 
operativitate acolo unde terenurile 
s-au zvfntat mai repede. Semănă- 
torile au fost reglate și pregătite 
pentru fiecare cultură în parte, ast
fel că lnsămințarea se poate face 
concomitent, respectîndu-sa normele 
agrotehnice stabilite.

Deoarece în nordul Județului; pe 
terenurile mai grele, apa băltește, 
acolo unde este cazul, in unități din 
consiliile agroindustriale Tătărăștii 
de Jos. Siliștea. Blejești. Videle, Vir- 
toape. »-au organizat acțiuni de 
combatere a excesului de umidita
te. urmărindu-se și pe această cale 
■curtarea pe dt posibil a campa
niei de insămlnțări a culturilor de 
primăvară.

Pe măsura creării condițiilor fa
vorabile. lucrările de pregătire a 
terenului și semănatul se vor ex
tinde si în alte unități agricole. în 
vederea executării Ia timp și în con
diții de calitate superioară a lucră
rilor din această primăvară — cind 
vor fi însămîntate cu diferite cul
turi aproape 300 000 hectare — a fost 
elaborat de către comitetul județean 
de partid un amplu program de mă- 
surl tehnice si organizatorice. Esen
țial este acum ca. pretutindeni, prin- 
tr-o bună organizare a activității In 
cimp. aceste măsuri să fie duse la 
îndeplinire întocmai, pentru Înca
drarea tuturor lucrărilor în terme
nele stabilite.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii"

PENTRU REALIZAREA ÎN BUNE CONDIȚII A PLANULUI

Peste 70 la sută din piesele de schimb
asigurate prin recondiționare!

_ I a 
întreprinderile 

industriale de reparații

Din aspectele prezentate în arti
colele publicate in numerele din 6 
ți 9 martie ale ziarului nostru au 
reieșit atit bunele rezultate înregis
trate in unitățile Centralei indus
triale de reparații auto pe linia re
condiționării pieselor de schimb. Cit 
și unele limitări ale acestei activi
tăți, ca urmare a insuficientei asigu
rări a bazei materiale.

Participanta la discuții s-au refe
rit și la o altă problemă de maximă 
importanță — legată de modul cum 
poate și trebuie stimulată această 
activitate pornind chiar de la indi
catorii de plan — pe care o vom 
prezenta in continuare.

„Buturuga mică” 
a metodologiei 
de planificare •••

Red. : Din propriile investigații 
rezultat că atit in 
Centralei 
auto, cit și in alte unități din eco
nomie, uneori piesele uzate așteaptă 
perioade îndelungate înainte de a fi 
recondiționate, timp in care se folo
sesc pentru reparații piese noi. O 
asemenea situație poate fi pusă nu
mai pe seama neajunsurilor in apro
vizionarea tehnico-materială ?

Ing. Gheorghe Popescu : Nicide
cum. Principala restricție o consti
tuie insuficiența forței de muncă, 
mai precis imposibilitatea de a an
grena in activitatea de recondițio
nare numărul de muncitori și tehni
cieni care să permită valorificarea 
integrală a resurselor materiale 
existente. Vedeți, ari de an a spo
rit gradul de recuperare, am ajuns 
la 70 la sută, mult peste nivelul 
mediu pe economie. La Început, 
aplicam procedee simple, dar am 
trecut treptat Ia tehnologii din ce in 
ce mai complexe, care ne permit 
recondiționarea unei game largi de 
piese de schimb, cu cele mai dife
rite defecte sau uzuri, economisind 
astfel importante resurse materiale. 
Pină de curind, recondiționarea 
putea fi absorbită în masa celorlalte 
activități, eram stimulați să o pro
movăm pe considerentul reducerii 
substanțiale a cheltuielilor materia
le. Pe ansamblu, prin îmbunătățirea 
organizării fluxurilor de producție, 
se putea conta și pe un spor adecvat 
al productivității muncii. Trebuie, 
totuși să se țină seama de faptul că 
recondiționarea — chiar organizată 
în fluxuri industriale — nu poate In 
mod obiectiv să atingă nivelul pro
ductivității proceselor de producție 
din industrie, pentru că se consumă 
mai multă muncă, se pot folosi mai 
puțin automatizările, utilajele de pre
lucrare de Înalt randament, deoarece 
fiecare piesă trebuie luată și anali
zată separat, pentru a fi recondițio
nată în funcție de defectele pe care 
le prezintă. Iată de- ce, tncetut cu 
încetul s-a ajuns la un plafon ma
xim a! resurselor umane ce pot fi 
utilizate in activitatea de recondițio
nare. care nu poate fi depășit decit 
cu prețul neîncadrării tn sarcina 
planificată, din ee în ea mal mobi
lizatoare, de creștere a productivi-

„Caracteristica principală a planu
lui pe acest an o constituie dezvol
tarea intensivă, adică obținerea pe 
capacitățile existente — prin mo
dernizarea lor — a unei producții 
superioare, ne spune tovarășul Mir
cea Dobre. directorul general al 
Combinatului minier din Gura Humo
rului. Mai concret, in 1988 trebuie să 
obținem In plus față de anul trecut 
importante cantităti de zinc, plumb, 
pirită, minereu de mangan-marfă. 
barită preparată, dolomită. Sar
cina este mobilizatoare, dacă ți
nem seama că la zăcămintele ne
feroase conținutul util este in scă
dere. în consiliul oamenilor muncii 
de la combinat și în organele colecti
ve de conducere de la nivelul mi
nelor am analizat direcțiile de ac
țiune și am stabilit din timp măsu
rile necesare pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin. 
Acționăm acum atit pentru extrage
rea unui volum mai mare de masă 
minieră, cît și pentru atingerea unui 
grad ridicat de valorificare a zăcă
mintelor, adică pentru obținerea din 
aceeași cantitate de minereu' a unor 
cantități sporite de metale în con
centrate".

Rezolvarea acestor probleme a im
pus eforturi serioase din partea în
tregului colectiv, cu atit mai mult cu 
cît în minerit se schimbă periodic 
configurația abatajelor, precum și 
organizarea unor locuri de muncă. 
In acest context, să vedem cum se 
acționează pentru realizarea sarcini
lor prevăzute la minereurile nefe
roase. Calea principală o constituie 
îmbunătățirea calitativă a structurii 
minereului extras. Pentru aceasta, 
s-au luat măsuri în vederea creșterii 
volumului de minereu cuprifer com
pact, care are un conținut util dublu 
în comparație eu media rezervelor. 
In acest sens, au fost efectuate lu
crări de pregătire pentru sporirea 
numărului de abataje pe această 
zonă. Acum se află in faza finală 
lucrările complexe de la puțul nr. 7 
al minei Leșu Ursului, lucrări Înscri
se în programul de organizare si mo
dernizare a producției. Putui nr. 7 
este primul care ajunge pină Ia o 
adincimș. de 800 metri. Punerea lui 
în funcțiune, in luna aprilie a.c.. va 
duce la o însemnată reducere a per
sonalului auxiliar și a costurilor de 
producție.

La baritină a început procesul de 
trecere de la exploatarea in cariere 
la exploatarea tn subteran. „în 
schimb, la minereurile de mangan. 
sporirea capacităților de extracție se 
va realiza mai ales prin efectuarea 
unui volum suplimentar de lucrări 
de descopertă in cariere, ne spune 
tovarășul Vasile Cristea. director 

tățiî muncii. S-a creat chiar, aș 
spune, o situafie de antagonism intre 
cerința creșterii productivității mun
cii și cea a reducerii consumurilor 
materiale și energetice, astfel Incit 
în prezent obiectivul — prioritar, 
după opinia mea — al reducerii con
sumurilor materiale nu poate fi 
atins decit cu prețul unul ritm mai 
redus de creștere a productivității 
muncii in unitățile centralei> noastre.

Ing. Nazarie Leca: Rezolvarea aces
tei probleme constituie „cheia de 
boltă" pentru aducerea activității de 
recondiționare la nivelul maxim 

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

al posibilităților. Pentru mai buna 
înțelegere a fenomenului preci
zez că. potrivit metodologiei ac
tuale, calculul productivității mun
cii — in toate unitățile industriale, 
deci și în cele din centrala noastră 
— se face raportind producția-marfă 
la numărul personalului. Or, pentru 
unitatea din care fac parte, produc- 
ția-marfă nu este decit reparația 
vehiculului, indiferent dacă aceasta 
este realizată cu piese noi sau re
condiționate. Așadar, fiecare pro
cent de creștere a gradului de refo- 
losire a pieselor de schimb, realizat 
printr-un consum suplimentar de 
muncă, duce, matematic vorbind, 
la... reducerea productivității muncii. 
Pînă în acest an, de exemplu, cuzi
neții îi demontam și ii expediam la 
întreprinderile de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibile. 
Am trecut la recondiționarea lor. 
operațiune In care sint folosiți 14 
muncitori. Ei bine, munca acestora 
nu este recunoscută în nicî un fel 
în Indicatorul de plan de producție, 
pentru că activitatea de recondițio
nare. reprezentînd ..consum intern", 
nu participă la realizarea produc- 
ției-marfă !

Ing. Ion Avramescu : Actualul sis
tem conduce uneori Ia situații de-a 
dreptul absurde, ața cum se poate 
constata și din următorul exemplu : 
în cazul in care- la o reparație în
locuim integral cabina autovehiculu
lui, încasăm de la 
tarif mai 

beneficiar un 
mare — care cuprinde 

prețul cabinei noi — decît în cazul 
în care ne străduim să recondițio
năm cabina veche. Deci sînt efectiv 
stimulat să înlocuiesc integral cabi
na. deoarece astfel realizez o valoare 
a producției-marfă (deci și a pro
ductivității muncii) mai ridicată, cu 
un efort substanțial mai redus !

Ing. Gheorghe Popescu : Este cît 
se poate de clar că pentru activita
tea de reparații, obiectivul economie 
major nu îi reprezintă valoarea 
acestora (și, implicit. productivitatea 
muncii), ci reducerea cheltuielilor, 
îndeosebi a consumurilor materiale 
și energetice. Așadar, dacă se re
nunță la o creștere spectaculoasă a 
productivității muncii In favoarea 
reducerii mai accentuata a costurilor.

tehnic al combinatului. Datorită fap
tului că s-au asigurat dotările ne
cesare cu mijloace de excavatie și 
transport de mare capacitate, in pe
rioada care a trecut din acest an a 
foșț efectuat un volum de descoper
tă mult mai mare decît cel planifi
cat".

O a doua cale de creștere a volu
mului de minereu extras o constituie 
aplicarea sau extinderea unor me
tode de exploatare de mare produc
tivitate. O eficiență deosebită are 
metoda descendență cu surparea mi
nereului In galerii de subetaje.

LA COMBINATUL MINIER GURA HUMORULUI
Această tehnologie se aplică de mai 
multă vreme în zonele cu minereu 
de impregnație și asigură o produc
tivitate fizică pe post dublă față de 
metodele clasice. Practic, se elimină 
fazele de susținere și rambleiere, 
scade cu 50 la sută necesarul de 
forță de muncă. Lucrurile nu s-au 
oprit însă aici, și în prezent se ex
perimentează perfecționarea acestei 
tehnologii prin executarea a două 
galerii de subetaj in loc de qna. ceea 
ce va asigura mărirea gradului de 
extracție a minereului. De asemenea, 
la mina Leșu Ursului se află în faza 
de experimentare alte trei noi me
tode și variante îmbunătățite de ex
ploatare. la care se întrevăd condiții 
de extindere. Aplicarea acestor noi 
soluții tehnologice va permite spo
rirea productivității muncii, conco
mitent cu creșterea gradului de re
cuperare. în faza minieră. După 
toate calculele, prin modernizarea 
tehnologiilor de lucru productivitatea 
muncii în abataj crește eu 2 tone pa 
post.

Și tot în vederea realizării exem
plare a sarcinilor de plan, în consi
liul oamenilor muncii de la combi
natul minier și in organul de con
ducere colectivă de la mina Leșu 
Ursului au fost analizate și adop
tate măsuri pentru îmbunătățirea 
organizării muncii. Astfel, au fost 
stabilite un număr de sectoare de 
producție care să cuprindă, pe un 
spațiu restrîns, activitatea de extrac
ție și două sectoare de investiții. De 
asemenea, a fost centralizată activi
tatea de transport în subteran, dar 
cu formații distincte pe puțurile prin
cipale, cît și pentru transportul pe 
orizontală.

Numeroase sînt șl măsurile luate 
pentru îmbunătățirea activității la 
prepararea minereurilor. în ceea ce 
privește manganul. la Combinatul 
minier din Gura Humorului se acțio

efectul pe ansamblul economiei este 
Indubitabil pozitiv. Or, in prezent. 
Întreprinderile de reparații sint asi
milate celor de construcții de ma
șini, cu producție de serie care se 
pretează la mecanizări și automati
zări, primind aceleași sarcini de 
creștere a productivității muncii, 
ceea ce nu este nici real, nici in 
conformitate eu interesul esențial al 
economiei. Mai mult chiar. In ulti
mul timp ritmul de creștere a pro
ductivității muncii cerut unităților 
centralei noastre a fost superior ce
lui pentru industria constructoare de 

mașini da profil. Iar aceasta, în 
condițiile în care, în ultimii ani, 
tarifele pentru reparațiile- pe care 
le executăm au scăzut, afectînd, tn 
sensul scăderii, valoarea producției 
pe care o luăm în calculul produc
tivității muncii.

...Șl mijloacele 
de a o înlătura 

din drum
Red. : Ce soluții întrevedeți pen

tru rezolvarea problemei ? Cine și ce 

și organizatoricăDesigur, experiența tehnologică . ________
acumulată tn unitățile Centralei industriale de repa
rații auto poate constitui, ea însăși, un punct de por
nire pentru toate întreprinderile care efectuează repa
rații de utilaje, reducînd consumul de piese de schimb 
noi și, prin aceasta, eliberind importante resurse ma
teriale și energetice.

nezbaterile prezentate au pus în lumină însă și 
faptul că, deși s-a ajuns la un grad foarte ridicat de 
refolosire a pieselor de schimb auto, resursele de spo
rire în viitor a acestuia sînt iftcă departe de a fi 
epuizate. Unele dintre acestea țin de mai buna orga
nizare a fluxurilor tehnologice din Întreprinderile 
centralei, dar se resimte nevoia unui sprijin mult 
mai substanțial din partea unor factori de resort. De 
aceea, din propunerile formulate în cadrul dezbaterii 
noastre supunem atenției :

• Comitetului de Stat al Planificării și 
Direcției Centrale de Statistică, propunerea 
stabilirii unor indicatori de plan complet separați 
pentru activitatea de recondiționare. care să stimuleze 
valorificarea integrală a resurselor existente. în 
adoptarea unei decizii în această privință este necesar 
să se pornească de la obiectivul major avut în vedere 
prin extinderea recondiționărilor, și anume economi
sirea muncii sociale. Iar eficiența activității de recon- 
diționare nu trebuie privită limitat, prin creșterea 
productivității muncii vii, ci intr-un sistem integrat 
al ridicării productivității sociale a muncii — vii și 
materializate.

• Ministerului Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe :

Organizarea unitară. împreună cu ministerele 
economice, a activității de recondiționare a pieselor 
de schimb și subansamblelor, pornindu-se de la ce
rința utilizării la capacitate maximă a dotării tehnice 
specifice existente sau care va fi realizată în viitor, 
de la necesitatea promovării tehnologiilor moderne, 
care garantează calitatea și fiabilitatea pieselor recon
diționate, de la cerințele eficienței economice — in- 
terzicînd practicile artizanale, de slabă eficiență.

— Stabilirea, în sarcina furnizorilor și a coordona
torilor de balanță, a livrării cu prioritate a materia
lelor și reperelor necesare activității de recondiționare 
a pieselor de schimb și subansamblelor, urmărirea și 
controlul riguros asupra modului in care se respectă 
această indicație.

— Crearea cadrului organizatoric și introducerea 
severității necesare pentru respectarea de către bazele 
județene de aprovizionare și bazele specializate ale 
ministerelor a reglementării legale referitoare la con
diționarea eliberării unei piese noi sau recondiționate 
de predarea piesei vechi uzate..

• Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, efectuarea unei analize comune cu be
neficiarii produselor și cu unitățile de reparații spe
cializate în vederea relevării problemelor de colabo
rare pe care le Implică îndeplinirea sarcinilor trasate 
de conducerea partidului pentru intensificarea recon- 
diționării pieselor de schimb și a refabrlcării produ
selor. inclusiv cele referitoare la extinderea- nomen
clatorului pieselor ce pot fi recondiționate.

Corneliu CARLAN 
Euqen RADULESCU

nează pentru diversificarea produc
ției. prin realizarea sulfatului si car- 
bonatului tehnic de mangan. cit si a 
sorturilor de carbonat si oxizi granu
lați pentru siderurgie. în acest scop, 
se lucrează la punerea in funcțiune, 
în trimestrul III a.c.. a stației de 
săruri de mangan. Avind in ve
dere marea importanță a acestei ca
pacități, care va acoperi in mare 
măsură necesarul de sulfat și carbo
nat tehnic de mangan al economiei 
naționale, minerii suceveni adre
sează un nou apel, și prin interme
diul ziarului, lucrătorilor de la Com

binatul de utilaj greu din Cluj- 
Napoca de a le livra urgent cele 3 
oazane pentru centrala termică, așa 
cum prevede ultimul program întoc
mit de comun acord. Pînă la termi
narea noii stații se va moderniza 
însă actuala instalație de producere 
a sulfatului de mangan. Prin com
pletarea ei cu două evaporatoare noi 
și înlocuirea rețelelor tehnologice, 
precum și prin completarea instala
ției-de carbonat de mangan cu un 
uscător, capacitatea de prelucrare va 
crește cu 20 Ia sută. Lucrările de 
modernizare au început in a doua 
decadă a lunii februarie și vor fi 
gata la sfîrșitul lunii mai. Esențial 
este că programul a fost în așa fel 
gindit incit toate modificările să se 
facă „din mers", adică’ fără a opri 
instalația. Soluțiile au fost elaborate 
de directorul Gheorghe Florean, in
ginera Mărioara Acatrinei și ingl- 
nerul-șef Crăciun Băloi, toți de la 
mina Vatra Domei. De asemenea.

VÎLCEA : Un prestigios succes al constructorilor 
de căi ferate

Pe șantierul de construcții a] căii 
ferate Rimnicu Vîlcea — Vîlcele a 
fost consemnat un remarcabil suc
ces : în zona viaductului Topolog, 
care are o lungime totală de 1 350 
metri, s-a lansat ultima grindă 
peste cea de-a 40-a deschidere, fi- 
nalizînd astfel structura de rezis
tență a celui mai lung și mai înalt 
viaduct din țară.

Peptru o evaluare a eforturilor 
deosebite pe care le-a solicitat 
execuția acestui important obiectiv 
este de subliniat că fiecare din 
cele 80 grinzi a avut o greutate 
medie de 140 tone și o lungime ce 
a variat între 32 și 34 metri, in

întreprindă Inanume trebuie să 
acest scop 1

Ing. Nazarie Leca : 
luție ar fi încadrarea .. 
diționărilor în valoarea 
marfă realizată, Întocmai ca in cazul 
recondiționărilor efectuate pentru 
terți, pentru care problema este re
zolvată corespunzător. Prin aceasta, 
implicit, s-ar rezolva și celelalte as
pecte, în suspensie la ora actuală. 
M-aș referi în primul rînd la recu
noașterea consumurilor materiale și 
energetice pe care le implică recon- 
diționarea și alocarea de resurse 
corespunzătoare, în funcție de nor
mativele pe care noi le avem deja 
calculate — și care, de altl’el, mal 
pot fi perfecționate. în același timp, 
s-ar putea rezolva și problema — 
deosebit de spinoasă — a investiții
lor necesare pentru perfecționarea 
tehnologiilor de recondiționare și 
generalizarea aplicării lor. în pre
zent, dotarea cu mașini și utilaje 
specifice activității de recondițio
nare intîmpină o serioasă opoziție 
din partea oțganelor de avizare din 
cauză că recondiționarea nu conduce 
la realizarea unui plus de produc- 
ție-marfă. Și, în practică, astfel de 
investiții trec foarte greu printre 
„furcile caudine" ale aprobărilor. 
De altfel, în general vorbind, în 
această privință organele de avizare 
păstrează, de neînțeles, o atitudine 
conservatoare, cu toate că nu o dată 
secretarul general al partidului a

O posibilă so- 
tuturor recon- 

producției-

ClTEVA CONCLUZII 

pentru îmbunătățirea prelucrării 
manganului a fost construită și 
funcționează statia-pilot. unde sa 
vor experimenta tehnologii si flu
xuri de prelucrare in special a mi
nereurilor de mangan cu conținut 
util mai scăzut. Tehnologia de 
prelucrare, care a fost verificată 
industrial în semestrul II al anului 
trecut, împreună cu specialiști de la 
Institutul de cercetări și proiectări 
miniere din Baia Mare, este adap
tată particularităților minereului de 
aici, iar la Uzina de preparare Tar- 
nița a fost perfecționată tehnologia 
de prelucrare a minereurilor cupri
fere sărace.

Atit la nivelul combinatului, dt șl 
Ia unitățile -subordonate se remarcă 
atmosfera de muncă și gîndire co
lectivă pentru găsirea și aplicarea 
unor soluții valoroase de organizare 
și modernizare a producției în scopul 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor de 
plan. Iar eforturile comune ale co
muniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii sînt răsplătite din plin. După 
două luni din acest an. minerii su
ceveni au obținut suplimentar 3 206 
tone pirită. 118 tone metale neferoase 
in concentrate, 610 tone minereu de 
fier, 2 500 tone dolomită etc.. în con
dițiile in care la majoritatea sorti
mentelor prevederile planului sint 
mult mai mari decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Minerii suceveni, mobilizați de or
ganele și organizațiile de partid, răs
pund astfel prin fapte îndemnurilor 
și chemărilor adresate de conducerea 
partidului, de a-și spori contribuția 
la realizarea producției de materii 
prime necesare economiei naționale.

Sava BEJ1NARIU 
corespondentul „Scinteii*

funcție de deschiderea dintre cei 
39 piloni care, Ia rlndul lor, au 
atins înălțimi de 45 metri, Un pre
țios sprijin l-au primit construc
torii din partea specialiștilor de Ia 
întreprinderea de tabliere metalice 
Pitești.

Executarea căii ferate, In lungi
me de aproape 40 kilometri, care 
va lega Rimnicu Vîlcea de Vîlcele, 
a necesitat realizarea a 12 viaducte 
și poduri de mari dimensiuni, din 
care 11 au fost terminate, în pre
zent, importante forțe sînt mobili
zate la urgentarea lucrărilor de 
excavați! in tunetele Ploștina și 
Gibei. (Ion Stanciu).

precizat că investițiile in> industria 
reciclării au un caracter prioritar.

Ing. Gheorghe Popescu î Formulei 
propuse de antevorbitor — de asi
milare a recondiționărilor in cadrul 
producției-marfă — i se poate aduce 
obiecțiunea că ar conduce la o dublă 
reflectare a aceleiași activități: o 
dată in valoarea recondiționării, a 
doua oară în prețul total al repara
ției efectuate. De aceea, sînt de pă
rere că soluția optimă ar fi formu
larea unor indicatori de plan com
plet separați pentru întreaga activi
tate de recondiționare, pornind do La 
valoarea pieselor recondiționate și 
incluzind consumuri materiale, ener
getice și de forță de muncă riguros 
normate, de unde să se deducă și 
indicatorii de eficiență ; productivi
tatea muncii, cheltuieli la 1 000 lei 
producție, iar acestea să fie exprî- ' 
mate în prețul pieselor noi, și nu 
pornind de la costul recondiționării, 
pentru a stimula reducerea cheltuie
lilor. Indicatori care să nu se însu
meze cu cei ai celorlalte activități 
desfășurate, aceștia urmind în con
tinuare cursul „clasic" al planificării 
producției industriale. întrunit tre
cerea la planificarea distinctă a ac
tivității de recondiționare presupune 
modificări de fond în metodologia 
de planificare, se impune sprijinul 
direct al Comitetului de Stat al Pla
nificării și al Direcției Centrale de 
Statistică, Organisme care trebuie să 
ia în calculul pentru centrala noas
tră 
unui 
parații 
schimb . ___  ,_______ ___ ___
de recondiționare. Tn privința orga
nizării propriu-zise a activității și a 
realizării celor două grupuri de evi
dențe economico-financiare. aces
tea sînt în exclusivitate în sarcina 
noastră, iar noi le-am putea pune 
Ia punct in cel mai scurt timp por
nind și de la experiența pe care am 
acumulat-o pînă în prezent, fără o 
activitate funcționărească suplimen
tară.

două grupuri de 
pentru activitatea 

și fabricație 
și altul pentru

indicatori : 
de re- 

niese de 
activitatea
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPURLICA LIBERIA

Dineu oficial oferit în onoarea tovarășului
ț

Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu
1 ț ț 1

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

noastre, în folosul cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

Ne amintim cu multă plăcere de 
vizita pe care ați făcut-o, cu doi 
ani în urmă, în România, de con
vorbirile și înțelegerile la care 
am ajuns cu acel prilej. Doresc 
să menționez cu multă satisfacție 
că în cursul convorbirilor din 
după-amiaza acestei zile am ajuns 
împreună la o serie de concluzii 
cu privire la dezvoltarea colabora 
rii și cooperării între țările noas
tre în diferite domenii de activi
tate. Consider că acestea deschid 
perspective de importanță deosebi
tă pentru relațiile economice, po
litice, pentru colaborarea dintre 
România și Liberia.

Ne face o deosebită plăcere să 
cunoaștem preocupările și reali
zările poporului liberian pe 
calea dezvoltării sale economico- 
sociale indfependente. Ca prieteni, 
vă urăm succes deplin în înflori
rea patriei dumneavoastră, creș
terea bunăstării și întărirea inde
pendenței.

în edificarea socialismului, po
porul român se află angajat în 
înfăptuirea unor ample planuri și 
programe de dezvoltare intensivă 
și modernizare a industriei, agri
culturii și celorlalte ramuri ale 
economiei naționale, de dezvoltare 
a științei, învățămîntului și cultu
rii, de ridicare continuă a nive
lului de trai material și spiritual 
al întregului popor.

România acordă o mare însem
nătate dezvoltării relațiilor sale cu 
toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, pe baza princi
piilor deplinei egalități, indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc.

Situația internațională este încă 
destul de gravă și complexă, ca 
urmare a continuării cursei înar
mărilor, îndeosebi a celei nuclea
te, ’a perfecționării și dezvoltării 
de noi arme nucleare, a menține
rii și chiar amplificării unor con
flicte și stări de tensiune în dife
rite zone ale planetei, a crizei eco
nomice mondiale — care a înrău
tățit și mai mult situația țărilor 
în curs de dezvoltare. Asistăm la 
manifestarea unor contradicții pu
ternice — de ordin politic, econo

Toastul președintelui Samuel Kanyon Doe
(Urmare din pag. I)

seara aceasta, al guvernului și po
porului Liberiei, să vă adresez 
din nou urarea de bun venit în 
Liberia și sper că șederea dum
neavoastră în capitala noastră va 
fi plăcută și rodnică.

Convorbirile și acțiunile din 
timpul vizitei dumneavoastră vor 
reflecta, de asemenea, sîntem con
vinși, interesul și stima pe care 
cele două popoare ale noastre și le 
nutresc reciproc.

Domnule președinte, păstrăm 
încă puternice și prețioase amin
tiri despre ospitalitatea deosebit 
de caldă ce a fost acordată nouă 
ii membrilor delegației noastre în 
impui vizitei pe care am făcut-o 
n marea dumneavoastră țară, 
lîntem fericiți ca astăzi să răs- 
undem, în stil liberian autentic, 
estului dumneavoastră amabil.
Ne amintim că ați vizitat Li- 
?ria în 1974, însă noi considerăm 
zita pe care o faceți acum, îm- 
eună cu doamna Elena Ceaușescu 
persoanele oficiale care vă în

țese, ca fiind deosebit de semni- 
ativă nu numai pentru discuțiile 

care le avem, ci și pentru că 
tasta reprezintă o manifestare a 
tărîrii dumneavoastră de a în- 
i pe mai departe legăturile de 
stenie și lărgi cooperarea eco- 
nică și tehnică în avantajul re- 
•oc al celor două națiuni și po
re.
smarcăm cu satisfacție că în 
tul vizitei pe care am efec- 
-o în frumoasa și bogata dum- 
oastră țară convorbirile s-au 
ișurat într-o atmosferă de în- 
ere reciprocă. Drept urmare, 
tăzut de acord să acționăm 
u realizarea unei mai strinse 
orări bilaterale în domeniile 
mic, tehnic, științific, cultu

mic și militar. Noul mod de gîn- 
dire și de abordare a problemelor 
războiului și păcii se află numai 
la' început și se afirmă cu foarte 
mare greutate. Este necesar să se 
pornească de la faptul că un 
război mondial în care s-ar folosi 
armele nucleare este de neconce
put, pentru că el ar însemna dis
trugerea întregii omeniri, a vieții 
însăși pe planeta noastră.

Acordul sovieto-american cu 
privire la lichidarea rachetelor nu
cleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune reprezintă, fără îndoia
lă, un eveniment de însemnătate 
istorică, dar realizarea acestui a- 
cord nu trebuie să ducă la auto- 
mulțumire, pentru că rămîn încă 
uriașe cantități de arme nucleare 
care pot distruge întreaga omeni
re. Se impune o intensificare a ac
țiunilor în direcția opririi efective 
a cursei înarmărilor, a lichidării 
tuturor armelor nucleare, a înce
tării experiențelor nucleare și re
nunțării la militarizarea Cosmo
sului.

în același timp, trebuie să se 
treacă la reducerea radicală a ar
melor convenționale și la elimina
rea armelor chimice.

Țara noastră participă activ la 
lucrările Conferinței de la Viena 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, cu dorința de a contribui 
la realizarea unor înțelegeri care 
să ducă la îmbunătățirea relațiilor 
dintre statele europene, la adopta
rea de măsuri practice de dezar
mare, de dezvoltare largă și neîn
grădită a colaborării și cooperării 
pe continent

România acționează ferm pentru 
întărirea colaborării în Balcani, 
pentru transformarea acestei re
giuni intr-o zonă a bunei vecină
tăți, a păcii și cooperării, fără 
arme nucleare și chimice, fără 
trupe și baze militare străine.

Considerăm că recenta confe
rință a miniștrilor de externe din 
țările balcanice, care a avut loc la 
Belgrad și care s-a încheiat cu 
succes, creează condiții pentru tre
cerea Ia organizarea unei confe
rințe la nivel înalt a' șefilor de 
state și guverne din această regiu
ne, în spiritul propunerilor Româ
niei și Greciei, care s-ar înscrie ca 
un eveniment de mare importanță 
și actualitate pentru stabilirea u- 
nui program complex de dezvol

ral și al învățămîntului, precum și 
pe linia promovării păcii, înțele
gerii și cooperării internaționale 
între toate națiunile.

înțelegînd importanța cooperării 
economice pentru întărirea acestor 
relații, am stabilit să acționăm 
pentru intensificarea schimburilor 
comerciale și dezvoltarea colabo
rării economice. Aceasta s-a con
cretizat prin semnarea Acordului 
pe termen lung privind dezvolta
rea cooperării economice și tehni
ce și a schimburilor comerciale.

Ca rezultat al acelei vizite, ofi
cialități din țările noastre au con
tinuat convorbirile cu privire la 
căile și modalitățile de aplicare a 
prevederilor acordului.

Sper în mod sincer că în timpul 
convorbirilor pe care le vom avea 
în următoarele două zile experții 
noștri vor găsi noi căi de a pune 
în aplicare programele și proiec
tele deja identificate.

Cooperarea dintre țările noastre 
este o mărturie clară că toate na
țiunile, indiferent de deosebirile 
de ordin ideologic, pot acționa îm
preună pentru progresul popoare
lor respective și .pentru promova
rea păcii și înțelegerii internațio
nale.

Domnule președinte, astăzi ome
nirea continuă să fie confruntată 
cu probleme ca foametea și sără
cia, nedreptatea, terorismul, bolile, 
violența și războiul.

Pentru eliminarea acestor stări 
de lucruri, toate națiunile trebuie 
să-și asume responsabilități și să 
acționeze împreună pentru promo
varea păcii, dreptății sociale și 
îmbunătățirea calității vieții tutu
ror popoarelor.

Noi apreciem pozitiv, pasul în
treprins de cele două superputeri, 
Statele Unite ale Americii și Uniu
nea Sovietică, spre interzicerea to

tare a colaborării economice, teh- 
nico-științifice, culturale și în alte 
domenii, ca o contribuție de sea
mă la edificarea unui climat trai
nic de pace, securitate și înțele
gere în Europa și în întreaga lume.

Milităm neabătut pentru lichi
darea conflictelor și soluționarea 
tuturor problemelor litigioase din 
diferite regiuni aie lumii — din 
Orientul Mijlociu, America Cen
trală, Asia, Africa și din alte zone 
— numai pe cale politică, prin 
tratative.

Poporul român, România socia
listă sprijină activ și își exprimă 
deplina solidaritate cu lupta po
poarelor din Africa, pentru lichi
darea colonialismului și neocolo- 
nialismului, a oricăror forme de 
exploatare și dominație colonialis
tă și neocolonialistă, pentru conso
lidarea independenței lor naționa
le. Considerăm că un rol deosebit 
de important în această privință 
revine Organizației Unității Africa
ne, care poate contribui nemijlocit 
la întărirea unității de acțiune a 
tuturor statelor.de pe acest conti
nent, la înțelegere și colaborare 
pașnică între toate popoarele.

Susținem lupta justă de elibera
re națională a poporului namibian, 
sub conducerea S.W.A.P.O., pen
tru independența Namibiei. Con
damnăm cu toată hotărîrea politi
ca de apartheid a regimului rasist 
din Africa de Sud și cerem cu fer
mitate încetarea represiunilor în
dreptate împotriva populației ma
joritare din această țară, a orică
ror acțiuni agresive contra state
lor africane suverane și indepen
dente vecine.

România consideră că trebuie 
intensificate eforturile pentru li
chidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice, 
care să asigure progresul mai 
rapid al tuturor statelor, și în pri
mul rînd al celor rămase în urmă, 
stabilitatea și dezvoltarea echili
brată a economiei mondiale, 
în acest scop, ne pronunțăm pen
tru organizarea unei conferințe in
ternaționale, în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite, la care să 
participe, cu drepturi egale, atît 
țările în curs de dezvoltare, cît și 
cele dezvoltate, în vederea stabi
lirii unor înțelegeri privind pro
blemele subdezvoltării, ale soluțio

tală a rachetelor cu rază medie de 
acțiune.

Ne exprimăm speranța că efor
turile lor de a elimina obstacolele 
considerate înainte drept insur
montabile vor duce la dezarmare 
generală și completă și că fondu
rile folosite în prezent pentru 
înarmare vor fi utilizate pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
fiecărei țări, pentru sprijinirea 
dezvoltării social-economice a ță
rilor în curs de dezvoltare.

Pentru majoritatea țărilor în 
curs de dezvoltare, mărfurile lor 
constituie principala sursă de ve
nit. Astfel, dependența unilatera
lă de produsele de export trebuie 
redusă. Aceasta poate fi realizată 
dacă țările dezvoltate ajută țările 
în curs de dezvoltare să transfor
me materiile lor prime în produse 
proprii manufacturate și semifa
bricate. Intrucît diversificarea ne
cesită timp, trebuie să fie identi
ficate mijloacele pentru a compen
sa reducerile înregistrate în veni
turile obținute din export.

Anul, trecut, datoria țărilor lumii 
a treia a crescut cu 9 procente, 
ajungînd la peste 1 000 miliarde 
dolari.

în 1986, peste 30 la sută — iar 
în unele cazuri aproape 50 la sută 
— din venitul a 12 țări subsaharie- 
ne a fost ipotecat pentru plata da
toriilor. Problema datoriei consti
tuie o amenințare pentru viitorul, 
economic, social și politic al mul
tor țări ale lumii a treia. Aceasta 
amenință, de asemenea, să submi
neze cooperarea Nord-Sud.

Liberia cheamă toate națiunile, 
îndeosebi pe cele dezvoltate, să-și 
intensifice eforturile nentru a adu
ce datoriile externe la nronorții 
rezonabile fată de canac'tatea pro
ductivă a țărilor respective.

Guvernul liberian este la fel de 

nării datoriilor externe, instaurării 
noii ordini economice mondiale.

Rezolvarea justă și durabilă a ma
rilor probleme ce confruntă epoca 
noastră impune participarea acti
vă, egală la viața internațională a 
tuturor statelor, indiferent de mă
rime și orînduire socială — în pri
mul rînd a țărilor mici și mijlocii, 
a țărilor în curs de dezvoltare, a 
țărilor nealiniate, care constituie 
marea majoritate a lumii și sînt 
direct interesate într-o politică de 
pace și colaborare. Este necesar să 
crească și mai mult rolul Organi
zației Națiunilor Unite, al altor 
organisme internaționale în demo
cratizarea relațiilor dintre state, în 
asigurarea participării tuturor ță
rilor la soluționarea problemelor 
grave care confruntă omenirea.

Stimate domnule președinte,
Dăm o înaltă apreciere colabo

rării bune dintre țările noastre în 
cadrul diferitelor organisme inter
naționale, în primul rînd al Orga
nizației Națiunilor Unite, și dorim 
ca țările noastre să-și întărească 
solidaritatea cu toate statele mici 
și mijlocii, cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, pentru a 
contribui mai activ la soluționarea 
problemelor complexe în interesul 
tuturor națiunilor lumii, al inde
pendenței și suveranității lor.

Sînt încredințat că vizita pe care 
o facem în Liberia, convorbirile și 
înțelegerile la care vom ajunge 
vor reprezenta un nou moment 
important în colaborarea dintre 
România și Liberia, vor deschide 
noi perspective colaborării econo
mice, tehnico-științifice și în alte 
domenii de interes comun, vor 
contribui la întărirea prieteniei 
dintre țările și popoarele noastre, 
vor reprezenta o contribuție la 
cauza păcii și colaborării între 
toate națiunile lumii.

Cu această convingere, doresc să 
toastez :

— pentru progresul și prosperi
tatea poporului liberian prieten ;

— pentru întărirea prieteniei și 
conlucrării româno-liberiene ;

— pentru pace și colaborare în 
întreaga lume ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

îngrijorat în legătură cu deterio
rarea situației politice din Africa 
de Sud. Namibia continuă să fie 
ocupată în mod ilegal de către 
Africa de Sud rasistă, iar popu
lației majoritare de culoare din 
Africa de Sud nu i se acordă drep
turile de bază.

Noi am cerut permanent să fie 
aplicată Rezoluția nr. 435 a Consi
liului de Securitate al O.N.U. pri
vind dobîndirea independenței Na
mibiei și aplicarea de sancțiuni 
obligatorii împotriva Africii de 
Sud.

Guvernul Liberiei dorește să 
reînnoiască această cerință pentru 
a fi evitată o serioasă conflagrație 
rasială în Africa de Sud.

Relevăm cu satisfacție poziția 
principială a României față de a- 
ceste două probleme incendiare ce 
pot afecta continentul nostru.

Sînt convins, domnule președin
te, că vizita dumneavoastră în Li
beria, discuțiile și concluziile la 
care vom ajunge ne vor ajuta în 
continuare pentru a da un sens 
concret prieteniei și cooperării 
dintre cele două națiuni și po
poare.

Doresc să toastez :
— pentru dezvoltarea continuă 

a prieteniei și dezvoltarea coope
rării dintre Liberia și Republica 
Socialistă România, dintre popoa
rele noastre ;

— pentru progresul și prosperi
tatea poporului prieten român ;

— pentru sănătatea dumnea
voastră, domnule președinte, pen 
tru sănătatea dumneavoastră, 
doamnă Elena Ceaușescu, a celor
lalți oaspeți din Republica Socia
listă România ;

— pentru pacea și înțelegerea 
internațională.

Vă mulțumesc pentru atenție 
(Aplauze).

CEREMONIA SOSIRII
(Urmare din pag. I) 
teri superiori, de celelalte persoane 
oficiale liberiene venite în întimpi- 
nare.

Au prezentat, de asemenea, salu
tul lor șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Monrovia.

Atmosfera sărbătorească a primi
rii a fost întregită de evoluția unor 
ansambluri artistice aflate pe aero
port. Cîntecele ritmate si dansurile 
pline de exuberanță au pus în evi
dentă bucuria cu care locuitorii ca
pitalei liberiene întîmpină pe dis
tinșii reprezentanți ai poporului 
român, satisfacția fată de această vi
zită menită să contribuie la dezvol
tarea prieteniei si colaborării dintre 
țările si popoarele noastre.

După încheierea ceremoniei sosi
rii. președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele Samuel Kanyon Doe. îm
preună cu persoanele oficiale ro
mâne și liberiene s-au îndreptat spre 
reședința rezervată . înaltilor oaspeți 
români la Palatul prezidențial. în
tregul traseu străbătut prin Monro
via era străjuit de drapele ale 
României și Liberiei, de numeroase 
pancarte cu urări de bun sosit.

Zeci și zeci de mii de locuitori ai 
orașului au făcut distinșilor oaspeți 
o călduroasă primire, dînd expresie 
înaltei aprecieri fată de rolul si con
tribuția României socialiste la pro
movarea încrederii si înțelege
rii între națiuni, fată de stră

Alocuțiunea președintelui 

Samuel Kanyon Doe
Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Elena Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,
Cu imensă bucurie si satisfacție folosim această ocazie 

pentru a vă ura bun venit dumneavoastră, domnule pre
ședinte. și doamnei Elena Ceaușescu in Republica Liberia.

Guvernul si poporul Liberiei salută cu căldură Pe cei 
care vă însoțesc. Din nefericire, doamna Doe nu se află 
in tară.

Urindu-vă astăzi bun venit domnule președinte, ne 
reamintim de vizita noastră memorabilă in Republica So
cialistă România, din octombrie 1986. Primirea deosebit 
de caldă si cordială care ne-a fost rezervată, nouă si de
legației noastre, de către dumneavoastră, de guvernul 
și poporul prieten al României, in timpul acelei vizite 
istorice, rămine vie în memoria noastră. Convorbirile 
noastre și schimburile de păreri din timpul acelei vizite 
ne-au convins, domnule președinte, că speranțele și idea
lurile pe care le împărtășesc popoarele noastre nu sînt 
influențate de distanta geografică ce le separă. De la 
întoarcerea nbastră de la București. în octombrie 1986, 
sîntem fericiți să constatăm cu satisfacție angajamentul 
demonstrat de guvernul dumneavoastră pentru înfăptui
rea hotăririlor la care am ajuns.

Transpunerea in viață a hotăririlor de la București in 
programe concrete de acțiune de către dele două guverne, 
în avantajai reciproc al popoarelor noastre, este foarte 
importantă.

în consecință, trebuie să continuăm să identificăm noi 
domenii de conlucrare, care nu numai că vor promova 
cooperarea reciproc avantajoasă dar vor servi, totodată, 
și ca factor important în soluționarea problemelor cu 
care ne confruntăm în fiecare zi.

Avînd in vedere că avem poziții, și interese similare, 
nu este surprinzător, domnule președinte, că ne întîl- 
nim împreună pentru a doua oară in decurs de doi ani 
pentru a discuta probleme de interes comun pentru 
Liberia și România.

Noi credem, de altfel, că vizita dumneavoastră și discu
țiile pe care le vom avea vor duce la întărirea în con
tinuare a relațiilor strînse existente intre țările și 
popoarele noastre.

Vă urez încă o dată, dumneavoastră și stimatei doamne 
Elena Ceaușescu, precum și tuturor persoanelor oficiale 
care vă însoțesc, bun venit și ședere plăcută in Liberia.

Excelență, distinse doamne și domni.
Vă rog să ridicăm paharul in sănătatea șl onoarea 

dumneavoastră, domnule președinte, și a doamnei Elena 
Ceaușescu, pentru succesul relațiilor liberiano-române 1

Vă mulțumesc. (Aplauze).

lucita activitate a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pusă în slujba 
cauzei păcii și colaborării internațio
nale, apărării independentei po
poarelor. a dreptului lor la o viată 
liberă, la progres. Numeroși local
nici purtau portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, fluturau stegulețe româ
nești și liberiene. eșarfe multicolore.

•Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie manifestărilor de stimă 
și prețuire făcute de locuitorii 
Monroviei.

La intrarea coloanei de mașini ofi
ciale în oraș a avut loc o călduroa
să manifestare populară. Primarul 
orașului și un reprezentant al stu
denților din . capitala Liberiei au 
urat înaltilor oaspeți un călduros 
bun venit in Monrovia, exprimînd 
convingerea că vizita va fi deosebit 
de fructuoasă și încununată de suc
ces, va contribui la dezvoltarea pe 
un plan superior și în noi domenii a 
relațiilor dintre România și Liberia.

în aclamațiile mulțimii, președin
telui Nicolae Ceaușescu i-a fost in- 
minată cheia orașului Monrovia.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat mulțumiri pentru primirea 
deosebit de călduroasă — expresie a 
prieteniei dintre populația celor 
două capitale. București și Monro
via. dintre popoarele român și libe
rian — pentru manifestările emoțio
nante ale studențimii și a urat ti
nerilor noi succese in însușirea cu

ceririlor științei și tehnicii, pentru 
a-și aduce o contribuție tot mai 
mare la dezvoltarea patriei lor.

Adresindu-se președintelui Repu
blicii Liberia, edililor, capitalei, lo
cuitorilor orașului prezenti la a- 
ceastă emoționantă și semnifi
cativă manifestare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat 
convingerea că actuala vizită, noul 
dialog la nivel înalt româno-libe- 
rian vor constitui un moment de sea
mă în dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două popoare și țări.

La sosirea la Palatul prezidențial, 
distinșii oaspeți români au fost ln- 
timpinati. de asemenea, cu cele mai 
înalte onoruri. Personalităților pre
zente la ceremonia sosirii Ia aero
port li s-au alăturat președinte
le și membri ai Curții Supreme, 
membri ai guvernului, parlamentari, 
comandanți ai armatei liberiene.

în acest cadru, președintele Repu
blicii Liberia. Samuel Kanyon Doe. 
a rostit o alocuțiune de bun sosit în 
onoarea înaltilor oaspeți.

întimpinat cu vii aplauze, 
tovarășul Nigolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a rostit o alocuțiune jie răs
puns. •

Primirea călduroasă făcută distin
șilor soli ai poporului român a rele
vat dorința comună de a se conferi 
noi dimensiuni relațiilor statornicite 
între cele două țări. în folosul am
belor popoare, al cauzei păcii, secu
rității și colaborării Internationale.

Alotuțiunea președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să exprim cele mai calde mulțumiri pentru 

urările și salutul adresat de domnul președinte al Li
beriei. Doresc, la rîndul meu, să adresez, în numele meu, 
al tovarășei mele, al delegației, un salut călduros domnu
lui președinte și cele mai bune urări.

De asemenea. aș dori să exprim cele mai calde mul
țumiri pentru primirea ospitalieră ce ni s-a făcut de 
tătre locuitorii și studenții din Monrovia. Mulțumind pen
tru această primire călduroasă, aș dori să adresez locui
torilor și studenților din Monrovia, întregului popor li
berian. în numele locuitorilor și studenților din București 
— capitala României — al poporului român, un salut 
călduros și cele mai bune urări. (Aplauze).

Sîntem bucuroși că ne aflăm pentru a doua oară In 
Liberia. Ne amintim de vizita președintelui Liberiei în 
România, cu doi ani în urmă, de convorbirile și înțele
gerile la care am ajuns privind colaborarea economică, 
tehnico-științifică și în alte domenii dintre țările noastre.

Am venit in această nouă vizită animați de dorința de 
a continua dialogul început la București, de a discuta 
împreună căile pentru dezvoltarea mai puternică a cola
borării dintre România și Liberia. (Aplauze). De ase
menea. dorim să facem un schimb de păreri cu privire 
la problemele complexe ale vieții- internaționale.

Popoarele noastre sini angajate pe calea dezvoltării 
economico-sociale. iar colaborarea dintre ele este în avan
tajul reciproc, al progresului lor. al întăririi independen
tei. al ridicării bunăstării popoarelor.

Sperăm că vizita noastră, convorbirile pe care Ie vom 
avea in aceste zile vor contribui la ridicarea relațiilor 
româno-liberiene la un nivel superior in toate domeniile. 
(Aplauze). i

Cu aceasta doresc să închei, urînd o colaborare tot mai 
bună între țările noastre. în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și colaborării între toate națiunile lumii.

în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte 1 
în sănătatea dumneavoastră, a tuturor 1 (Aplauze). <

torul aceleiași instalații a mai fost 
lansată cu 7 zile mai devreme o 
barjă de 1 600 tone, destinată ex
portului. Prin obținerea acestor 
succese s-au creat toate condițiile 
tehnico-materiale pentru ca Șan
tierul naval din Giurgiu să-și reali
zeze planul pe primul trimestru al 
anului înainte de termen. (Ion Ma
nea).

VASLUI : Planul 
la export — îndeplinit 

exemplar 
Traducind in viață indicațiile Și 

cerințele formulate de secretarul 
general al partidului de a înnoi, 
realiza si livra ritmic. înainte de

REAUZĂRț IN ECONOMIE
PRAHOVA : In sprijinul 

petroliștilor 
Specialiștii din cadrul atelieru

lui Cîmpina al Institutului de cer
cetări si proiectări utilaj petrolier 
Ploiești au proiectat, realizat si ex
perimentat cu bune rezultate. în 
mai multe brigăzi ale Schelei de 
producție petrolieră Băicoi. un nou 
produs : rotorul de tije. Este un 
dispozitiv care se montează pe tija 
de pompare a instalației, asigurînd 
rotirea acesteia într-un singur 
sens. Principalul avantaj al folosi
rii lui constă în evitarea desurubă-

rea producției de țiței si utilizarea 
cu randament maxim a echipamen
telor de extracție. (Ioan Mari
nescu).

BRAȘOV : Crește 
productivitatea muncii 

în perioada care a trecut din a- 
cest an. oamenii muncii din econo
mia județului Brașov au acționat 
cu perseverentă pentru îndeplini
rea ritmică și integrală a sarcinilor 
de plan la toți indicatorii. înscriind 
noi și prestigioase fapte de muncă 
în întrecerea socialistă. Rod al fo
losirii intensive a mașinilor, utila
jelor si instalațiilor, al promovării 
unor noi măsuri si soluții in ca
drul acțiunii de perfecționare a or

GIURGIU : Lansarea 
imultmă a două nave
olectivul Șantierului naval din 
ruiu a lansat simultan două 
t fluviale. Este vorba de 
Jngă torul ..Bocșa 3“ și de o 
ară de 500 tone, ultima reali- 
i cu aproape o lună in avans 
i de grafic și care este prevă- 
ă cu o platformă specială ce 
ve te Ia transporlul oe apă ai 
i>r materiale de construcție. După 
n am aflat de la tovarășul Paul 
litaru. inginerul-șef cu produc- 

din cadrul șantierului, această 
isare simultană a două nave a 
șt realizată cu ajutorul sincro- 
tului. instalație au'omatizată 
lică de acest fel in țară. Cu aju

termen si de cea mai înaltă cali
tate. producția destinată parteneri
lor de peste hotare, colectivele din 
10 unități economice vasluiene au 
expediat peste sarcinile contractua
le la zi mărfuri in valoare de 
12 milioane lei. Cu toate că volu
mul exportului este cu aproape 20 
la sută mai mare față de aceeași 
perioadă ș anului trecut, cu cele 
mai însemnate depășiri la acest 
indicator se prezintă la această 
data colectivele întreprinderii de 
rulmenți Birlad, Combinatului de 
fire sintetice Vaslui si întreprinde
rii ..Hușeana" din orașul Huși. (Pe
tru Necula).

rii tijei în timpul pompajului, in
tervenție care ar necesita pentru 
repunerea în producție, la o son Jă 
cu o adincime de 2 000 metri, două 
zile. în plus, rotorul prelungește 
cu circa 40 la sută durata de func
ționare a pompei de adincime. iar 
uzura uniformă a ansamblului nis- 
ton-cilindru oferă posibilitatea re- 
condiționării acestuia. în prezent. 
Trustul de foraj extracție Boldești- 
Scăeni. căruia îi aparține si schela 
din Băicoi. împreună cu alte între
prinderi din județ, acționează pen
tru producerea și generalizarea a- 
cestui dispozitiv, care s-a dovedit 
de mare importantă pentru crește

ganizării și modernizare a produc
ției. ei au reușit să realizeze peste 
plan numeroase motoare cu ardere 
internă și motoare electrice asin
crone, 252 tractoare cu puteri peste 
100 CP. 10 autocamioane și auto- 
șasiuri, 568 tone uleiuri minerale. 
30 000 tone ciment, peste 1 800 mc 
prefabricate din beton armat si al
tele. Aceste rezultate au fost obți
nute în condițiile realizării unor 
importante economii la materii pri
me. materiale, combustibil și ener
gie electrică. Se cuvine subliniat 
faptul că principalul factor de spo
rire a producției l-a constituit 
creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, care a înre
gistrat un ritm de creștere de peste 
18 la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut. (Nicolae Mocanu).
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SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
-spiritul acțiunii concrete, eficiente

La Pașcani s-a construit și conti- 
uă să se construiască mult, trainic 

frumos. Este o muncă de mare 
ispundere pentru prezent si viitor, 
ire cere din partea comitetului oră- 
mesc de partid o temeinică actiyi- 
ite de organizare si conducere poli- 
că. folosirea tuturor pirghiilor ac- 
vității politico-organizatorice pentru 
se asigura în permanentă ritmul 
calitatea lucrărilor de investiții..
Greutățile — depășite prin 

nirea eforturilor. Aceasta 6818 
leea asupra căreia a stăruit tova- 
isul Neculai Rățoi. prim-secretar al 
imitetului orășenesc de partid :
— Practica ne-a convins că. indife- 
•rit de termenele mai apropiate sau 
lai îndepărtate de dare in funcțiune
obiectivelor, lucrările din con- 

ructii trebuie urmărite zilnic, după 
im tot zilnic trebuie să se intervi- 
i atunci cind se ivesc probleme de 
tm sau de calitate. De pildă, anul 
ecut hol am avut de executat un 
jlum mare de investiții economice 

sociale : barajul de pe Șiret, fa- 
•ica de oxigen, obiective zootehni- 
î. casa de cultură a sindicatelor, un 
are număr de apartamente, nu- 
eroase lucrări de sistematizare si 
ifrumusețare. La un moment dat 
icrările erau rămase în urmă. Con- 
ucerea brigăzii de la trustul jude- 
•an de construcții venea cu tot fe
ti de justificări : ba că „materialele 
>sesc cu întirziere" (dar nu făcea 
imic în această privință), ba că „nu 
.'em forță de muncă" (dar nu ac- 
ona să si-o asigure) etc.
— Ce ați întreprins practic 7
— Un colectiv de îndrumare, spri- 
n și control, format din cadrul ac- 
vului orășenesc de partid, a anali- 
it multilateral activitatea din con- 
rucții, pregătind un material pen- 
u o ședință la fata locului a birou- 
i comitetului orășenesc de partid.
reieșit că adevăratele cauze ale 

iminerilor în urmă erau stilul de- 
■ctuos al muncii de conducere si 
-ganizare. manifestările de dezordi- 
e și indisciplină. „Avem tot ce ne 
■ebuie" — a luat atitudine maistrul 
instructor Nicolae Motriuc. „Lip- 
■ste organizarea. Degeaba venim 
5i la ora 7 pe șantier, dacă morta
li sosește după ora 9".
Am stabilit un plan de măsuri pe 
ir» l-am urmărit zilnic.
roului si ai secretariatului 
(lui orășenesc de partid au 
irtizati pe obiective, s-au 

rezolvarea problemelor.
nd si raportind asupra ritmului de 
cecujie. Acolo unde a fost nevoie, 
n mobilizat constructorii din toate 
-treprinderile orașului. Au fost tri- 
iși mai multi tineri .Ia școlile de 
Trtid. s-a imbunătătit munca de

partid, a fost instaurat un climat de 
răspundere; de ordine si disciplină, 
în acest fel. planul a fost îndeplinit 
și depășit

In spiritul orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului, orientări reafirma
te la plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din februarie a.c.. 
și in acest an. în care avem de rea
lizat un mare volum de investiții, 
vom acționa cu spirit de răspundere, 
cu exigentă sporită, cu eforturi uni
te pentru Îndeplinirea sarcinilor din 
acest sector deosebit de important 
al activității noastre economice.

De la constatare la ac*  
țiune “a un moment dat, la anu
mite repere, situația 
tivelor" de la întreprinderea 
traductoare 
din Pașcani însuma zeci de milioane 
de lei.

— Cum s-a ajuns la o asemenea 
«tare anormală ? — 11 întrebăm pe 
maistrul Lefter Dascălu. secretarul 
comitetului de'partid.

— A fost efectul mentalității biro
cratice care. în loc să proporționeze 
corect necesitățile, acționa pe baza 
principiului „să fie", „să se găseas
că", care nu ținea seama nici măcar

„supranorma- 
de 

și regulatoare directe

— Comitetul de partid si consiliul 
oamenilor muncii au analizat apro
fundat situația, au descoperit cauze
le si au închis. rînd pe rînd. robine
tele risipei. Au fost constituite trei 
comisii care au pus ordine în inven
tare. in fise si care corelează dispo
nibilul cu necesitățile si cererile de 
materiale. Nu se mai aduce în între
prindere decît ceea ce este absolut 
necesar si cit e necesar. Am făcut 
liste de disponibil si am mers la 
alte unități la care am plasat mate
rialele ce ne prisoseau. Și. mai ales, 
am pus ordine în organizarea pro
ducției. în proiectare. Acum respirăm 
ușurați : am intrat in normal, ne 
aflăm, la toate capitolele, sub norma
tivele planificate, Deși necazuri mal 
avem din partea altora, dacă 
Îngăduie să le Bpun._

~ Vă rugăm 1
— E vorba de mentalitatea 

cratică a unor lucrători de la 
de aprovizionare care, atunci
mergi să ridici un produs reparti
zat, te obligă să iei si altele de care 
n-ai nevoie si Pe care Încerci apoi 
să le plasezi pe unde poți... Sper că 
sint bine înțeles si că cele arătate 
de mine n-or să ne creeze dificultăți 
în relațiile cu bazele...

— Sperăm si noi 1 Doar si la bazele

mi sa

blro- 
bazele 

cind

as mtî

OPINII

IN ORAȘUL PAȘCANI

Membrii 
comite- 
fost re- 
implicat 
răspun-

de faptul că procesul de înnoire a 
prodiictiei. deosebit de ridicat Ia noi. 
face stocurile acestea inutilizabile in 
scurtă vreme. Asa se comandau can
tități mari de „lucruri mărunte" : 
șuruburi, sprinturi, garnituri, șaibe, 
componente electronice si cite altele. 
E drept, un șurub costă puțin, dar 
sute de mii te duc Ia sume mari. în 
magazii se adunau — fără a fi ca
talogate si ofertate corespunzător 
producției — stocuri peste stocuri, 
în vreme ce specialiștii din proiec
tare continuau să nu țină seama de 
ceea ce aveau in depozite. Datorită 
si altor deficiente care țineau de 
conducere si organizare, s-au adunat 
zeci de milioane de lei la materiale, 
la producția neterminată, la pro
dusele finite, stocuri supranorms- 
tive care apăsau greu asupra acti
vității economico-financiar» ■ 
treprinderii.

— Cum v-ati degajat de această 
povară apăsătoare ?

în-

PROPUNERI SESIZĂRI

Harnicii zootehniști
In zootehnie, calitatea muncii 

oamenilor este hotâritoare. Coope
rativa agricolă . Coteana, județul 
Olt, deține un efectiv de 1 013 bo
vine, din care 405 vaci cu lapte, 
în acest sector se Înregistrează 
rezultate bune, pentru că atit in 
atenția cooperatorilor, cit și a con
ducerii unității a stat și stă mereu 
preocuparea de a crea condiții co
respunzătoare de adăpostire pentru 
animale și de a asigura o tot mai 
bună bază furajeră. Totodată, oa
menii care lucrează în sectorul 
zootehnic din această unitate ma
nifestă multă dragoste față de me
seria lor, respectă întocmai pro
gramul de îngrijire a vacilor. Și 
un alt lucru important : condu
cerea cooperativei se ocupă cu 
grijă de statornicirea personalului .

care lucrează în zootehnie. Practic, 
unii oameni, cum sint Mihail Go
ran. Floreă Neda, Petre Tonu, 
Gică Iotu, Vasile Dima, Marin 
Croitoru și Mihai Scarlat, au peste 
20 de ani de activitate in acest 
sector. Datorită muncii lor harni
ce. această cooperativă agricolă 
s-a situat, în luna ianuarie 1988, 
in fruntea unităților din consiliul 
unic agroindustrial din care face 
parte, atit la producția de lapte Pe 
cap de vacă, cit și la livrările la 
fondul de stat. De aici se livrează 
zilnic peste 1 500 litri de lapte de 
vacă.

Vasile TONU 
corespondent voluntar, 
comuna Coteana, județul Olt

In interesul satului
Satul Gemenea, ce aparține co

munei Stulpicani, județul Suceava, 
are și terenuri în pantă, cu ripe, 
pe care ploile și topirea zăpezilor 
Ie erodează tot mai mult. Sint de 
părere că și aceste pămînturi ar 
putea să fie transformate ți să 
devină folositoare agriculturii. Toc
mai de aceea, propun consiliului 
popular comunal. deputatilor 
noștri să mobilizeze Întreaga su
flare a satului, tineri și vîrstnici, 
pentru a le planta cu arbori. Neîn
doielnic. de pe urma unei aseme
nea acțiuni ar spori în frumusețe 
peisajul satului. Dar nici eficiența 
economică, in perspectivă, nu-i de 
neglijat.

Și aș mai avea ceva de spus. 
Tot prin satul Gemenea trec două 
drumuri intens solicitate de auto
vehiculele miniere și forestiere. 
Din cauza asta, dar și a insuficien-

tei preocupări pentru întreținerea 
corespunzătoare a drumurilor res
pective. hirtoapele s-au înmulțit. 
Eu cred că e păcat și de uzura la 
care sint supuse mașinile, anvelo
pele. și de nervii pe care și-i fac 
șoferii cind trec peste hirtoape. De 
aceea, propun ca, de îndată ce 
timpul se va îmbunătăți, consiliul 
popular al comunei să ia legătura 
cu factorii de resort din județ și. 
cu sprijinul cetățenilor mobilizați 
de deputați. să șe treacă la re
pararea drumurilor din satul Ge
menea.

Stă în puterea obștii să ne facem 
satul și comuna tot mai frumoase, 
să ne gospodărim tot mai bine.

de aprovizionare există organizații 
de partid care pot invăta din expe
riența dumneavoastră în combaterea 
mentalităților birocratice.

Efectele unei stăruitoare 
activități politico-organiza
torice. Pi11* de curînd, la în

de mate
rnal răbuf-

mecanică 
Pașcani 
mod de a gîndi, și 

că. atunci cind vine un 
vagon la reparat, anumite repere, 
care trebuiau înlocuite, erau trimise 
la fier vechi. Tocmai de aceea, comi
tetul de partid a inițiat o ițmplă ac
țiune de reconditionare a pieselor 
recuperabile, 
fost mobilizate, să-și aducă 
butia lor specifică, toate < 
tiile de masă si obștești, 
convergent PÎnă la nivelul 
tiilor de lucru și al fiecărui 
muncă.

— In urma unei stăruitoare 
politico-organizatorice. cu 
deosebit pe laturile educative, 
aiuns de la o anumită nepăsare la 
o atitudine activă, responsabilă, mi
litantă «- subliniază , tovarășul Mir
cea Anania. președintele comitetului 
sindicatului. Pentru a faceTată unul 
volum tot mai mare de reconditio- 
nări de piese și subansamble, și or-

treprinderea 
rial rulant 
nea vechiul 
anume acela

reconditionare a 
activitate la care au 

i contri- 
organiza- 
actionînd 

forma- 
loc de

munci 
accent 

s-a

ganizația de sindicat a acordat o 
deosebită atenție modernizării prin 
auțoutilare.

întreaga acțiune are la bază ideea 
ca piesele recondiționate să aibă o 
calitate cel puțin de nivelul celor 
inițiale. In urma unei munci stărui
toare. bine organizate rezultatele 
n-au Încetat să apară.

— Care sînt aceste rezultate 7
— Dacă acum 4—5 ani se recuperau 

anual piese în valoare de circa 10 
milioane lei, în 1988 planul prevede 
120 milioane, iar noi sintem hotărîți 
să-l depășim. In această hotărire se 
reflectă noua conștiință de producă
tori. proprietari și beneficiari a oa
menilor muncii de la noi.

Mină in mină : moderni
zarea și exportul. Pe •■cartea de 
vizită" a întreprinderii de tricotaje 
și perdele „Șiretul" este înscris de 
trei ori înaltul titlu de Erou al Mun
cii Socialiste.

— Este un titlu care ne onorează, 
dar ne si obligă în același timp, ne 
spune maistrul Rodica Sfrijan. secre
tar al comitetului de partid. Tocmai 
de aceea activitatea de partid com
bate orice tendință de automultumi- 
re, promovlnd concepția că te poți 
menține in frunte numai Prin efor
turi susținute, prin dăruire si devo
tament. prin strădania de a te per
fecționa neîntrerupt.

— Desigur, 
exemplele

— Unul 
producției 
ultimii 15 
crescut de 86 de ori. alungind în pre
zent la peste 90 la sută din valoarea 
producției. Pentru a realiza si mai 
mult, desfășurăm o amplă acțiune de 
organizare si modernizare. Cu spri
jinul întreprinderii de scule si acce
sorii speciale Pașcani am si moder
nizat 70 de mașini care reduc consu
mul si realizează automat, pe bază 
de program, modele mult mai fru
moase. care au făcut o bună impre
sie partenerilor externi. La confecții 
am organizat două linii pilot pentru 
export, acțiune care a dus Ia dubla
rea productivității muncii si la creș
terea calității. De asemenea, extin
dem în toată întreprinderea urmări
rea producției si cu ajutorul televi
ziunii cu circuit intern. în toate sec
toarele cele 23 organizații de partid 
— am în vedere si secțiile noastre 
din Tg. Frumos si Hălăucești — sint 
promotoare ale noului, ale unei ati
tudini responsabile fată de îndepli
nirea contractelor. Tocmai datorită 
acestui lucru anul acesta avem co
menzi la nivelul planului, iar de cu
rînd am si expediat partenerilor ex
terni colecțiile pentru , contractările 
anului viitor.

— Priviți mereu în perspectivă.»
— Munca de perspectivă este pri

ma condiție a... condiției de fruntaș.

în această privință 
nu lipsesc.
dintre ele este organizarea 
pentru export. La noi. în 
ani volumul exportului a

Gh. ATANA.SIU 
Manole CORCACT 
corespondentul „Scînteii
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Cit mai multe contracte
la fondul de

Două comune dtmbovlțene vecine 
— Poiana și Slobozia Moară — pe 
care le desparte. în chip de hotar, 
riul Dîmbovița, se aseamănă din 
multe puncte de vedere. Oamenii 
sint la fel de harnici și pricepuți, 
condițiile naturale sint asemănătoa
re. Și totuși, comparind datele statis
tice privind realizările contractelor 
pentru fondul de stat de la gospo
dăriile populației pe anul 1987, re
zultă că locuitorii din comuna Slo
bozia Moară au livrat statului de 4 
ori mai puține bovine, de 5 ori mai 
puține porcine, de 2 ori mai puține 
ovine (deși dispun de efective mai 
mari) și de... 40 de ori mai puțin 
lapte de vacă decit cei din comuna 
Poiana.

Dar iată si efectivele de animale 
din cele două comune (cu o popu
lație apropiată numeric) : bovine — 
1 060 la Poiana. 290 la Slobozia Moa
ră ; porci — 2 281 la Poiana. 1 044 — 
la Slobozia Moară. La Slobozia 
Moară numărul de oi este ceva mai 
mare. însă o bună parte din aceste 
animale sint concentrate in citeva 
gospodării, care dețin pină la 200 
capete fiecare.

Cum se explică aceste diferente — 
vizibile — intre cele două comune 
care, repetăm, dispun de condiții a- 
propiate 7 Vom încerca să răspundem 
prezentind mai pe larg experiența 
comunei Poiana. Intruciț cele 74 
hectare izlaz de care dispun consi-, 
liul popular si cooperativa agricolă 
de producție de aici sint neîndestu
lătoare pentru păsunatul tuturor ani
malelor. au fost semănate malurile 
unui dig lung de 4 km. pe o lățime 
de 20 metri, suprafața respectivă 
fiind parcelată si repartizată crescă
torilor de oi care predau produse la 
fondul de stat. Cei care au vaci cu 
lapte si încheie, de asemenea, con
tracte cu statul primesc vara, după 
recoltarea cerealelor păioase. in 
funcție de numărul animalelor si de 
cantitatea produselor contractate, o 
anumită suprafață de teren Pe care 
o însămîntează cu furaje. Poienarii 
n-au renunțat însă nici la o practică 
mai veche in această zonă — care, 
din păcate, nu se aplică și la vecinii 
din Slobozia Moară — de a strings 
pentru furajarea zilnică, dar si pen
tru iarnă, de la începutul verii si 
pină la sfîrșitul toamnei, buruienile 
ce cresc pe cîmp. o contribuție im
portantă avind-o. în această privin
ță. copiii. Referitor la activitatea 
organelor locale de partid si de stat, 
mai este de remarcat preocuparea 
de a urmări riguros mișcarea efecti
velor de animale si de a „o, orienta 
în asa fel incit produși! valoroși să 
nu fie înstrăinați, ei să fie cumpă
rați. de regulă, de cetățenii din co
mună care nu au animale.

Cum se 'acționează in acest dome- 
nju la Slobozia Moară 7 Discuția cu 
factorii de răspundere din consiliul 
popular a fbst edificatoare. r Spre 
deosebire de comuna vecină? tinde' 
Ia primărie se cunoștea cu exactitate 
situația efectivelor da animale, a

Si onorate, 
curiozitatea

contractelor încheiate 
aici nimeni nu a avut 
să cunoască asemenea date. Deși, asa 
cum se arăta incă o dată în cuvîn- 
tarea secretarului generai al parti
dului la Conferința Pe tară a pre
ședinților consiliilor populare, aces
te organe poartă răspunderea directă 
și sint titulare de Plan pentru În
treaga activitate din agricultură, deci 
inclusiv de problema îndeplinirii 
programului de autoaprovizionare, 
de contractare pentru fondul de stat. 
Cu atit mai mult cunoașterea aces-

Cum acționează unele 
consilii populare 

din județul Dîmbovița

tor element» est» de certă utilitate, 
pentru că pe baza lor se pot adopta 
hotărîrl. se pot întreprinde măsuri 
pentru eliminarea neajunsurilor, 
pentru creșterea efectivelor si a can
tităților de produse livrate la fon
dul de stat. Lucrurile s-au încurcat 
și mai râu cind ni s-a spus că, pen
tru a fi stimulați, crescătorilor de 
animale le-au fost repartizate cele 
26 hectare de teren arabil proprie
tate a consiliului popular pentru a 
le cUltiva cu furaje. De această mă
sură au beneficiat circa 130 de familii 
fără să ști» insă nici măcar cu apro
ximație cu ce au cultivat acest pă- 
mînt. nici ce a contractat fiecare si 
nici ce a predat Ia fondul de stat ; 
cind în mod normal ar fi trebuit să 
existe un sistem riguros de urmă
rire a modujui in care este valorifi
cată această suprafață. Cercetlnd 
documentele privind realizările pe 
anul trecut, am putut constata că 
multi dintre beneficiarii terenului 
închiriat nu si-au îndeplinit obliga
țiile. văzind în măsura respectivă un 
fel de cadou, o sursă de foloase

t
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luții agrare (colori. Experiența 
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teatre

Aspect din cabinetul de informatica al liceului Jnfrâțirea* din Oradea

• Teatrul Național <14 71 11, sala 
mare) : A douăsprezecea noapte — 
18 ; (sala Amfiteatru) : Campionul — 
18 ; (sala Atelier) : Pe la ceasul cinci 
apre seară — 18
• Filarmonica 
(18 68 75. Ateneul 
simfonic. Dirijor : Emil Simon. So
list : Andrei Agoston — 18
• Opera Română (1118 57) i Madame 
Butterfly — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) I Pa
ganini — 17.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu. 14 73 46) : 
Amintiri — 18 ; (sala Grădina Icoa
nei. 11 95 44) : Ctntec despre mine 
însumi — 18
• Teatrul
— 118
• Teatrul 
Pentru ce
• Teatrul 
Acești nebuni fățarnici —
• Teatrul "
Magheru) :
(sala Studio) : EX ■
• Teatru] Gluleștf „..... . ..
14 72 34) : Așteptam pe altcineva
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. 
nașe" (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18 ; (sala Victoria, 30 58 65) I 
Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă” CM 26 33) i 
Toate pinzele su» — 9; Albă ca Ză
pada și cei 7 pitici — 18
• Teatrul ./Țăndărică" (15 33 77. sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
— 10 : (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) i 
Poveste despre marionetă — 15
• Circul București HO 41 Sa) i Ca
valcada circului — 18,30
• Studioul de teatru 
(18 72 59) 1 Urmașul — 18.30

.,Georg*  Enescu” 
Romgn) : Concert

Mio (14 70 81) 1 Coriolan

Foarte Mic (14 09 05) i 
Mi murit — 18.30

de comedie (16 64 60) I 
II

„Nottara" (59 31 03, sala 
Karamazovil — 17,30 I

18.30
(sala Majestic, 

- 18 
Ti

I.A.T.C.

MlHton COSMATCHI 
satul Gemenea, comuna Stulpicanl, 
județul Suceava

Dintr-un „strop" de inițiativă
Minunatele ciuperci 1 Cine nu Ie 

rîvnește preparate cu iscusință și 
intr-o gamă variată la masa sa ! 
Mulți însă nu știu că și le pot 
procura cultivindu-le în propria 
lor gospodărie. Dacă la sate culti
varea ciupercilor este relativ mai 
simplă, la orăș ea pare însă ceva 
mai dificilă. In realitate nu este 
deloc așa !

Există multiple posibilități de 
cultivare a ciupercilor. Ele se pot 
cultiva cu mare randament în sub
soluri și pivnițe, atit la orașe, cit 
și la sate. Și nu se poate spune 
că astfel de spații nu există. In 
comuna Feldioara din județul 
Brașov, de pildă, in curtea unui 
atelier mecanic al I.A.S. există o 
pivniță de mare capacitate care ar 
putea fi folosită in acest scop cu 
bune rezultate. Și cite subsoluri 
și pivnițe nu pot fi depistate și 
puse in valoare în acest fel 1 Nici 
în privința procurării, miceliului 
nu «int probleme. Există, după 
știința mea, mai multe Întreprin
deri. stațiuni de producere a mi
celiului. care ar putea pune la în- 
demina oricui dorește să cultive 
ciuperci miceliul necesar.

Ca atare, cu minimum de chel-

tuieli, s-ar putea obține producții 
satisfăcătoare. Este insă nevoie să 
existe mai multă preocupare din 
partea consiliilor populare, a depu- 
taților, a conducerilor unităților 
agricole, ca și a gospodăriilor- 
anexă de pe lingă întreprinderile 
industriale care dispun de condiții 
să cultive 
piață să se găsească în cantități 
mai mari acest aliment atit de 
gustos și hrănitor.

Cred, de asemenea, că și o altă 
sugestie nu-i lipsită de interes. în 
jurul gării Feldioara există citeva 

teren acoperite cu 
ți stuf. Aici ar putea 
fermă de păsări de 
și rațe — care și-ar

ciuperci, pentru ca pe

ll ectare de 
bălți, trestie 
lua ființă o 
apă — gițte 
putea procura cîț se poate de sim
plu și în mare parte hrana zilnică. 
In ce privește adăposturile, mi se 
pare că ele nu necesită cheltuieli 
mari, întrucit pot fi construite din 
deșeuri lemnoase rezultate 
șantierele de construcții din 
Firește, asupra detaliilor de 
najare și construcție își vor 
părerea mai exact specialiștii.’

Llviu JOAN
corespondent voluntar, Brașov

de la 
zonă, 
ams- 

spune

Cu puțin timp in urmă, la In
spectoratul școlar al județului 
Bihor am participat la o în- 

tilnire cu profesorii și învățătorii 
stagiari repartizați anul trecut in 
școli din municipiul Oradea. Tineri, 
așadar, care cu citeva luni înainte 
se aflau in săli de clasă ori în am
fiteatre. Am aflat cu acest prilej că 
a intrat in tradiția inspectoratului 
bihorean să organizeze asemenea în- 
tijnlri periodice. în care se dezbat 
aspecte legate de integrarea stagia
rilor in activitatea la catedră, pro
bleme metodice, de organizare a 
muncii. întruniri, fără îndoială, 
foarte utile.

Dialogul purtat eu cîțiva dintre 
acești foarte tineri profesori si în
vățători a scos în evidență impre
siile bune referitoare la felul in 
care au fost primiți in colectivei» 
profesorale, atenția și sprijinul a- 
cordate de inspectorat, de comisii
le metodice. în cadrul catedrelor de 
specialitate, de unii colegi cu ex
periență, dar și o serie de consta
tări. observații și opinii.

Una dintre problemele ridicate, și 
care ni se pare de importantă ma
joră. constă în insuficiența orelor de 
practică pedagogică. „In timpul stu
diilor universitare, spunea profesoa
ra Rodica Domuța, de la Școala nr. 
3. am predat in total șase ore da 
chimie, ceea ce e foarte puțin. Ori- 
cit de serioase ar fi fost pregătiri
le pentru acestea, analiza lor, con
cluziile desprinse, totuși acesta 
ore au constituit o experien
ță didactică minimă". „Există apoi, 
adăuga prof. Nora Grabovschi (Școa
la nr. 16), o neconcordanță în 
programa de invățămînt : la filolo- 

. gie, asistentele la ore și predarea la 
clasă se fac incepind cu anul II. iar 
pedagogia, psihologia școlară, meto
dica predării abia in anul III. Eu 
cred că ar fi mai potrivit ca pre
gătirea pedagogică, prin curs si se
minar. să înceapă chiar din anul I. 
cel mult în al doilea, nu in anii 
mari, cind studentul a depășit o e- 
tapă a practicii sale la catedră. 
Cursul de psihologie ar fi mai in
dicat pentru primul an, și nu nu
mai un semestru. Mi se pare foar
te important ca, asistînd la ora pro-

fesorului metodist, evoluind in fața 
elevilor, să fi asimilat în prealabil 
cunoștințe psihopedagogie» solide, 
adevărat «fir al Ariadnel» în de
mersul didactic. Acestea ar da cer
titudine unor observații pe care ești 
nevoit adesea să le Taci intuitiv".

Din discuții s-a desprins, de a- 
semenea. opinia că o mai exactă cu
noaștere a școlii medii — progra
me. manuale pentru ciclul gimna
zial si liceal, cerințe, nivelul elevi
lor. greșeli tipice ale .copiilor in în
sușirea cunoștințelor și ^deprinderi-

vie preocupară publicistică !n acest 
sens, cu sprijinul Societății de ști
ințe filologice si al unor reviste de 
specialitate si de cultură, nu același 
lucru s-ar putea spune despre ma
tematică sau geografie, istorie sau 
biologie etc. Pe de altă parte, ex- 
ceptind noile programe de limba si 
literatura română pentru iavătămin- 
tul liceal (aprobată cu nr. 39 732/1987) 
— foarte detaliată, sinteză conclu
dentă a unor preocupări sistemati
ce — si de limba română pentru 
clasei» V—VIII (nr. 41 039/1983), do-

dagoglcă « fiecărui profesor In 
parte.

La discuția noastră participau si 
învățători stagiari, cele mai tinere 
cadre didactice din școli. Lucruri a- 
semănătoare constatam si in privin
ța lucrărilor metodice destinate ele
vilor de liceu pedagogic. „Nu atit 
teoriile despre metodică mi se par 
utile, spunea învățătoarea Gheorghi- 
na Negrău (Școala nr. 12), cit 
descrierile concrete. Acolo unde ele 
au existat, de exemplu la «mate
matică». ne-am clarificat, eu și co-

LA ÎNCEPUT DE DRUM
Opinii ale unor cadre didactice tinere în legătură cu modalitățile 

de pregătire metodică

lor la o anumită disciplină, greută
țile de adaptare pe care le intim- 
pină unii profesori tineri, pentru a 
ne opri la citeva laturi ale proce
sului instructiv-educativ — din 
partea cadrelor didactice universi
tare ar fi spre ciștigul reciproc, ar 
face ca pregătirea metodică a vii
torilor profesori să fie mal substan
țială. mai temeinică. în aceeași or
dine de idei, s-a arătat că lip
sesc, cu citeva excepții, manuale
le de metodică aplicată. „In cei pa
tru ani de facultate — menționa prof. 
Lia Oros (Liceul industrial «Solida
ritatea») — am făcut un singur se
mestru de metodică. Bibliografia 
conținea, pe lingă lucrări cu carac
ter general, două studii despre pre
darea fizicii în gimnaziu ; pentru li
ceu Insă nu există nici unul. Sint 
lucruri pe care uneori nu știi să le 
predai dacă nu ai experiență. Ar 
îi foarte necesară o metodică dife
rențiată", Fenomenul semnalat este 
similar și pentru alte discipline. Dacă 
pentru predarea limbii și literatu
rii rumân» s-au editat mai mult» lu
crări metodice, aplicate, existând o

cumentele programatice cu care lu
crează profesorul sint lipsite de in
dicații metodice detaliate, cuprin- 
zirid simple generalități sub forma 
unor precizări preliminare. Dar a- 
ceastă problemă, foarte importantă 
pentru calitatea unui invățămînt de 
masă, ne propunem să o dezbatem 
amănunțit intr-un artieol viitor.

Avind in vedere timpul din ce In 
ce mai limitat al elevului, se pune 
tot mai accentuat problema esenția- 
lizării lecțiilor. Or, pentru a satis
face o asemenea cerință, pregătirea 
metodică diferențiată, cu aplicații 
pentru particularitățile fiecărui o- 
biect de invățămint. mergind pină 
la tipuri de lecții potrivite uneia sau 
alteia dintre noțiuni, concretizind o- 
biectivele instructiv-educative la 
fiecare capitol, subcapitol, grup de 
lecții sau lecție, dind sugestii pen
tru evaluarea formativă și sumativă 
ș.a.m.d.. rămîne fundamentală. Me
todicii aplicate, concepute într-o 
viziune unitară, ar asigura un cor
pus absolut necesar de Îndreptar» 
si nu ar reduce la numitorul co
mun, nici vorbă, personalitatea pe-

legele mele, multe aspecte legate de 
activitatea la clasă. La «citire», mai 
puțin, actualul manual nefiind prea 
convingător. Apoi trebuie arătat că 
în liceu nu am făcut ore separate 
de metodică aplicată decît pentru 
limba română, matematică si isto
rie". La celelalte discipline pe care 
absolventul le va preda, cunoștințe 
despre natură, de geografie, desen, 
muzică etc. practica pedagogică sau 
exemplificările unuia sau altuia din
tre profesori vin să suplinească ab
sența textelor de specialitate. între
barea dacă intr-adevăr le pot suplini 
ar părea retorică... Asemenea ma
nuala (ori unul singur care ar cu
prinde disciplinele respective) și-ar 
dovedi din plin utilitatea nu numai 
pentru elevul de liceu pedagogic și 
in continuare pentru stagiar, d și 
pentru formele de perfecționare a 
învățătorilor. De altfel, aflăm de la 
Ministerul Educației și Invățămîntu- 
lui, în curînd vor apărea manuale 
noi de metodica predării matemati
cii si limbii române în cursul pri
mar. Ultima o va Înlocui p» cea ac
tuală. depășită.

stat
strict personale. Rezultatul gentral ; 
cu excepția indicatorilor bovire S*  
lină, toate celelalte cifre de plan pri
vind livrările la fondul de stat au 
fost realizate în proporție de... sub 
30 la sută.

La diferentele de natură organiza
torică dintre cele două comune este 
de adăugat si modul diferit in care 
înțeleg cadrele de conducere ale lo
calităților să fie un exemplu personal 
pentru ceilalți locuitori. Dumitru 
Marin. Emil Postelnicu și Florea 
Susai, membri ai biroului comitetu- ’ 
lui de partid Poiana, au predat în 
1987 mai mult lapte decit toată co
muna Slobozia Moară. Membrii ace
luiași organ de partid au livrat un 
număr de porci ce reprezintă 60 la 
sută din realizările întregii comuna 
vecine la acest indicator. Și compa
rațiile pot continua. E adevărat, 
și membrii comitetului de partid 
al Comunei Slobozia Moară au 
contractat citeva animale, dar iumă-

< tate dintre ei... nu le-au si predat. 
' Iată, așadar, că nu fără rost sint în

trebate unele cadre de conducere 
ale consiliului popular în legătură 
cu exemplul personal pe care trebuia 
să 11 ofere cetățenilor. Pentru că 
între acest exemplu si rezultatele 
localităților unde ei îsi desfășoară
activitatea există o strinsă legătură. 
Munca lor nu poate fi satisfăcătoa
re dacă ei Înșiși nu constituie un 
model de urmat pentru masa largă j 
a locuitorilor. în ce privește consi- 1 
liul popular al comunei Slobozia 
Moară, se impune o îmbunătățiră 
radicală a stilului de muncă. Iar în 
această privință un nrim pas l-ar 
putea constitui, între altele, să treacă 
riul Dîmbovița la vecini (că poduri 
sint). pentru a vedea cum procedea
ză aceștia concret de obțin rezultate 
mult mai bune si a prelua tot ce ‘ 
le-ar putea fi folositor din expe
riența acestora.

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scînteii*

pentru dreptate socială. Docu
mentar prilejuit de împlinirea a 
160 de ani de la răscoalele țâră- •' 
neștt din 1888

70,85 Roman-folleton (colori. „în cău
tarea Căpitanului Grant". Adap- ■' 
tare liberă pentru televiziune 
după romanele lui Jules Vern». ' 
Coproducție sovieto-bulaară. .Re- i 
gfa : G. Govaruhin. Ultimul «pi- J 
sod

21.50 Telejurnal ;>
32.00 Închiderea programului

l

cinema
• Iacob : PATRIA (11 86 25) — 8;
11,30; 14: 16,30; 19, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,30; 14; 16.30: 19, CULTURAL
(33 50 13). — 9; 11.30; 14; 16,30; 19
• Zimbet de zoare : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; n; 13; 15;
.17; 19
• Extemporal I» dlrigentie : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, VOLGA (79 71 26) — 9; li; 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: ii; 13: 15: 17; 19
• Nu e ușor cu bărbații : SCALA 
(11 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 
(7130,65) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• VInâtorul do șerpi : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 19,30
• Mesagerul Invincibil : MUNCA 
(21 50 97) — 15! 17; 19
• Biciul fermecat t POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Taina reginei piraților : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19’
• Lăcomia > VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17: 19
• Program de desene animate 1 
pOINA (16 35 38) — 11.30: 13
• Incoruptibilul de la etajul XIX s 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19

„Aș mai evidenția un aspect în- 
ttlnit după aceste prime luni de ac
tivitate la catedră, afirma in dialo
gul purtat învățătoarea Lia Sându- 
lescu (Școala nr. 14). La practica 
pedagogică din cadrul liceului, lu
cram cu copii deja instruiti. Acum 
însă trebuie să le formez deprinderi 
pe care nu le au de la grădiniță. 
Dacă acolo educatoarele s-ar ocupa 
mai serios de ei. formîndu-la acela 
obișnuințe necesare scrierii, altfel 
spus pregătindu-le mina pentru scris, 
munca învățătorilor ar fi într-o mă
sură ușurată".

Așa cum arătam într-un articol 
precedent („Scinteia" nr. 14 080). in 
Liceul pedagogic „Iosif Vulcan" din 
Oradea există o remarcabilă preocu
pare în acest sens. Dar important • 
ca demonstrațiile și aplicațiile de a- 
colo. făcute atit în procesul de in
strucție. cit și in cadrul acțiunilor 
comisiilor metodice, să fia generali
zate. „La fel cum. adăuga Învățăto
rul Gheorghina Negrău. se observă o 
diferență între copiii care au mers 
la grădiniță și ceilalți. Dacă ai o 
clasă omogenă în această privință, 
lucrezi mai ușor : copiii vin cu a- 
proximativ acelaji volum de cunoș
tințe, au minime reflexe școlare —• 
ascultă de învățător, sînt educați de 
la început să stea în bănci etc. In 
altă ordine de idei, firesc este ca 
unui învățător stagiar să i se repar
tizeze clasa I. cu toate dificultății» 
pe care ea le ridică. Eu si colega 
mea am fost îpțelese. A fi pus în 
situația să preiei clasa altuia, cum 
se mai întimplă. este nepedagogic".

Sint Citeva opinii pe care cunos- 
eîndu-le, am considerat că depă
șesc sfera de interes a participanți*  
lor la dialogul amintit. Firește că, 
in raport cu problemele ridicate d» 
tinerele cadre didactice, s-au inițiat 
și se vor iniția măsuri la nivelul 
posibilităților județului. Dar, cum 
s-a văzut, există și aspecte ce s» 
cer avute în vedere în cadrul mă
surilor de perfecționare a activității 
didactice tn general.

Tudor COSTIN 
loan JL.AZA 
corespondentul „Scînteii*
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE 
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 
In republica ghana

COMUNICAT COMUN
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a efectuat, in 
perioada 7—9 martie 1988. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceausescu, o 
vizită oficială de prietenie in Re
publica Ghana. la invitația președin
telui Consiliului Național Provizoriu 
de Apărare al Republicii Ghana, lo
cotenent de aviație Jerry John 
Rawlings.

Președintele Republicii Socialiste 
România si președintele Consiliului 
Național Provizoriu de Apărare al 
Republicii Ghana au puftat convor
biri oficiale, desfășurate intr-o at
mosferă de prietenie si înțelegere 
reciprocă. In cadrul convorbirilor, 
conducătorii celor două state s-au 
informat reciproc asupra preocupă
rilor actuale privind dezvoltarea ță
rilor lor și au procedat la o ana
liză aprofundată a căilor și mijloa
celor de dezvoltare in continuare a 
relațiilor de prietenie si colaborare 
intre cele două tăi'i. precum și la 
un schimb de opinii asupra princi
palelor probleme internaționale.

Inaltii oaspeți români au vizitat 
obiective social-culturale și de cer
cetare științifică din Accra, bueu- 
rindu-se pretutindeni de o primire 
deosebită, expresie a sentimentelor 
de stimă și prietenie pe care le 
nutresc reciproc popoarele celor 
două țări.

Analizmd stadiul de dezvoltare a 
relațiilor dintre Republica Socialis
tă România și Republica Ghana. șe
fii celor două state și-au exprimat 
satisfacția pentru întărirea continuă 
a raporturilor dintre cele două țări 
Si au hotărit să fie intensificate tot 
mai mult aceste raporturi in toate 
domeniile de interes comun, ceea ce 
corespunde năzuințelor popoarelor 
român si ghanez. cauzei generale a 
păcii, a înțelegerii si colaborării in
ternaționale.

A fost evidențiat rolul determi
nant al intilnirilor si convorbirilor 
la nivel îftalt. care aduc o contri
buție esențială și deschid noi per
spective dezvoltării colaborării bi
laterale și conlucrării celor două tari 
pe plan internațional. »

A fost subliniată importanta deo
sebită a relațiilor economice pen
tru dezvoltarea de ansamblu a coo
perării dintre cele două țări si. ti- 
nind seama de prioritățile progra
melor lor de dezvoltare economică 
si socială, de rezultatele pozitive ob
ținute în conlucrarea bilaterală pînă 
In prezent, conducătorii celor două 
state au hotărit să se acționeze pen
tru creșterea schimburilor comercia
le si dezvoltarea cooperării econo
mice in domeniile industriei, agri
culturii. mineritului, petrolului, pre
cum . si In alte sectoare de interes 
reciproc.

Șefii celor două state au hotărit 
ca sesiunea Comisiei mixta româno- 
ghaneze de cooperare economică, ști
ințifică șl tehnică să fie convocată 
În cel mai scurt timp posibil, in 
1988, și au reliefat necesitatea creș
terii rolului acestui organism în dez
voltarea schimburilor comerciale și 
a conlucrării economice bilaterale.

Președintele Republicii Socialiste 
România si președintele Consiliului 
Național Provizoriu de Apărare al 
Republicii Ghana au relevat nece
sitatea intensificării legăturilor In
tre, cele două guverne, a consultă
rilor periodice pe linia ministerelor 
de externe, a schimburilor si con
tactelor pe linia organizațiilor so
ciale și obștești din cele două țări.

Examinind situația politică si e- 
conomică internațională, conducătorii 
celor două state au constatat cu sa
tisfacție apropierea punctelor lor da 
vedere asupra principalelor proble
me cu care se confruntă omenirea.

Președintele Republicii Socialiste

Țara noastră găzduiește Campionatele balcanice de schi
Simbătă și duminică, la Predeal 

fi Poiana Brașov, vor avea loc în
trecerile Campionatelor balcanice do 
schi fond și alpin, la care și-au con
firmat participarea sportivi din 
Bulgaria. Grecia, Iugoslavia. Turcia 
și România.

Din loturile tării noastre fao 
parte. Intre alții. Ileana Hangan.

IERI. LA FOTBAL

• în meci contlnd pentru etapa 
• 19-a a Campionatului diviziei A 
la fotbal, miercuri. în Capitală, 
Steaua București a întrecut cu sco
rul de 3—0 (2—0) pe Oțelul Galați. 
Golurile au fost marcate de Piturcă 
(min. 12, din lovitură de la .11 ml. 
Majaru (min. 30) și Cojocaru 
(min. 67).

• La Agnita. In cadrul ..16"-imilor 
„Cupei României- la fotbal, torma- 

România și președintele Consiliului 
National Provizoriu de Apărare al 
Republicii Ghana au exprimat 
profunda lor preocupare fată de con
tinuarea cursei înarmărilor, persis
tența unor conflicte in diferite zone 
ale lumii. înrăutățirea situației e- 
conomice mondiale, care afectează in 
mod deosebit țările in curs de dez
voltare. fată de continuarea politi
cii de forță și de amenințare cu for- 
ia. de amestec in treburile interne 
si de încălcare a independentei ș.i 
libertății unor state. In acest con
text. conducătorii celor două state 
s-au pronunțat pentru oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea hotărită la 
dezarmare, și în primul rînd la 
cfezarmarea nucleară, soluționarea pa 
cale pașnică a conflictelor interna
ționale. garantarea dreptului funda
mental al fiecărei națiuni, al fie
cărui popor de a-și reglementa pro
priile probleme în condiții de de
plină libertate șl independentă.

Președinții celor două țări au,sa
lutat semnarea Tratatului dintre 
Uniunea Sovietică si Statele Unite 
ale Americii privind eliminarea ra
chetelor cu rază medie si mai 
scurtă de acțiune. România și 
Ghana consideră că trebuie să se 
acționeze cu hotărire pentru reali
zarea de noi acorduri in direcția re
ducerii cu 50 Ja sută a armelor stra
tegice nucleare. pentru oprirea ex
periențelor nucleare, a militarizării 
Cosmosului, pentru lichidarea tota
lă a armelor nucleare Si adoptarea 
de măsuri pentru renunțarea la ar
mele chimice, la alte arme de dis
trugere în masă. Cele două țări con
sideră. totodată, necesar să se trea
că la reducerea radicală a armelor 
convenționale. a efectivelor si 
cheltuielilor militare.

Șeful statului ghanez a dat o înal
tă apreciere inițiativei președintelui 
Republicii Socialiste România privind 
reducerea in mod unilateral de că
tre România cu 5 Ia sută a arma
mentelor. efectivelor * *i  cheltuielilor 
militare.

Jianul Marco Tonazzi (2’28”90/100).
• Concursul internațional de să
rituri cu schiurile desfășurat pe 
trambulina de Ia Zakopane a fost 
ciștigat de polonezul Zbigniew Ka
linowski, cu un total de 228.6 punc
te (sărituri de 119 m și 114 m).

SCRIMA. Elvețianul Michel Pof- 
fet a terminat învingător in con
cursul internațional de spadă de la 
Londra, in finala căruia l-a între
cut cu 10—4 pe francezul Jean- 
Micheil Henry. Pe locul trei s-a 
situat italianul Stefano Pantano. 
care a dispus cu 10—7 de polonezul 
Mariusz Strzalka.

ȘAH. Turneul international de 
șah de la Linares (Spania) s-a în
cheiat cu victoria marelui maestru 
olandez Jan Timman. cu 8.5 puncte 
din 11 posibile, urmat de Beliavski 
(U.R.S.S.) 7 puncte. Iusupov
(U.R;S.S.) 6,5 puncte etc.

FOTBAL. între l și 12 iunie se 
va desfășura in R.P. Chineză un 
turneu international feminin de 
fotbal, la care au fost invitate 12 
selecționate: R.P. Chineză. Olanda, 
Canada, Cote d’Ivoire (grupa A) ; 
Thailanda, Norvegia. Australia, Bra
zilia (Grupa B) și Japonia Suedia, 
Cehoslovacia. S.U.A. (grupa C).

Conducătorii celor două state și-au 
exprimat speranța că la Conferința 
general-europeană de la Viena pen
tru securitate și cooperare se vor 
realiza acorduri șl înțelegeri car» să 
ducă la îmbunătățirea relațiilor sî 
colaborării între toate țările europe
ne, se vor adopta măsuri concrete de 
întărire a încrederii între statele 
participante și de realizare a dezar
mării pe continent. Totodată, condu
cătorii României șl Ghanei au apre
ciat importanta recentei întilniri a 
miniștrilor afacerilor externe ai țări
lor balcanice pentru pace si coope
rare.

Analizînd situația din Africa, 
președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Consiliului 
Național Provizoriu de Apărare al 
Republicii Ghana au evidențiat 
realizările obținute de popoarele a- 
fricane în lupta lor pentru libertate 
și independentă națională. pentru 
dezvoltarea economică și socială, 
pentru lărgirea cooperării dințre 
ele și Întărirea unității lor de acțiu
ne politică pe plan african si mon
dial. Totodată, și-au exprimat îngri
jorarea fată de continuarea ames
tecului străin în treburile interne al» 
țărilor africane și intensificarea ac
telor agresive Împotriva * unor po
poare africane.

Reafirmind sprijinul lor față de 
lupta popoarelor din Africa australă 
pentru apărarea suveranității și in
dependentei naționale, a căii propr'i 
de dezvoltare economică si socială. 
România și Ghana au condamnat cu 
fermitate acțiunile agresive’ ale Afri
cii de Sud împotriva statelor libere 
si independente din prima linie, pre
cum și politica rasistă de apartheid 
și măsurile represive âle autorități

INFORMAȚII SPORTIVE

Adina Țuțulan. Mihaela Cîrstoi, Ro- 
dica D.răguș. Llvia Reit, Ion Lun- 
gociu, Carol Kope, Elemer Tanko, 
Gabriel Boitis și Viorel Șotropa 
(schi fond). Mihaela Fera. Claudia 
Postolache. Delia Parate. Liliana 
Ichim. Emtlian Focșeneanu, Vali Po
dara, Ferenc Biro și Friin Ortwin 
(schi alpin).

tia Sportul studențesc București a 
întrecut cu scorul de 1—0 (1—0) 
echipa Carpati Agnita.
• Pe . stadionul „Autobuzul" din 

Capitală s-a disputat meciul in
ternational amical de fotbal dintre 
selecționatele de juniori ale Româ
niei și Bulgariei. Fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 2—0 
(1—0). prin golurile marcate de Se- 
limesi (min. 39) și Răducioiu (min. 
59). 

lor de la Pretoria împotriva popu
lației majoritare din această tară. 
Președinții României și Ghanei s-au 
pronunțat pentru abolirea politicii de 
apartheid în Africa de Sud. pentru 
accesul liber al tuturor cetățenilor 
acestei țări la intreaga viață poli
tică și socială îiț deplină egalitate.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Consiliului 
Național Provizoriu de Apărare al 
Republicii Ghana au reafirmat soli
daritatea și sprijinul țărilor lor fată 
de lupta dreaptă a poporului nami- 
bian. sub conducerea S.W.A.P.O., 
unicul său reprezentant legitim, pen
tru independentă naționala si au 
condamnat .manevrele Africii de Sud 
menite să perpetueze ocuparea ile
gală a Namibiei și să impună o so
luție neocoloniallstă problemei namî- 
biene. România și Ghana au conve
nit să continue, alătur! de celelalte 
state, eforturile lor pe plan interna
țional pentru accesul rapid la inde
pendență al Namibiei pe baza apli
cării neîntîrziate a rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U.

România șl Ghana se pronunță 
pentru soluționarea ne calea trata
tivelor a problemelor din Orientul 
Mijlociu, care să ducă la realizarea 
unei păci juste și durabile în această 
regiune, la asigurarea dreptului po
porului palestinian la autodetermi
nare, inclusiv la constituirea unui 
stat propriu independent, la asigura
rea independentei și suveranității 
tuturor statelor din zonă. In vederea 
realizării acestor obieotive. cele două 
țări se pronunță pentru organizarea 
unei conferințe internaționale in pro
blema Orientului Mijlociu., sub egida 
Organizației Națiunilor Unite, cu 
participarea tuturor țărilor interesa
te. inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei și a membrilor 
permanent! ai Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. In același timp, s-a 
cerut încetarea imediată a represiu
nilor din teritoriile arabe ocupate de 
Israel.

Exprimlnd Îngrijorarea fată de 
evoluția periculoasă a evenimentelor 
din Golf, șefii celor două siate au 
cerut încetarea cu desăvtrșire a ori
căror atacuri și asigurarea navigației 
libere în această regiune maritimă. 
Încetarea imediată a ostilităților din
tre Iran și Irak și soluționarea pro
blemelor dintre ele pe ca’e pașnică, 
prin tratative. în conformitate cu re- 

' zolutia 398 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U.

Constatind agravarea situației eco
nomice din lume, și îndeosebi a țâ
rilor In. curs de dezvoltare, președin
tele Republicii Socialiste România șl 
președintele Consiliului Național 
Provizoriu de Apărare al Republicii 
Ghana au apreciat că soluționarea

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Domnului JERRY JOHN RAWLINGS
Președintele Consiliului Național Provizoriu 

de Apărare al Republicii Ghana
ACCRA

Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, doresc să. vă exprim, în. numele 
meu și'al tovarășei mele, cele mai calde mulțumiri pentru primirea prie
tenească și ospitalitatea deosebită de care ne-am bucurat pe toată perioada 
vizitei noastre in Ghana.

Sint încredințat că, în spiritul convorbirilor purtate și al înțelegerilor 
convenite, relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Ghana vor 
cunoaște o dezvoltare continuă în interesul și spre binele popoarelor țări
lor noastre, al cauzei generale a păcii și colaborării in lume.

Folosesc acest prilej pentru ca, o datâ cu salutul de rămas bun, să vă 
adresez urările noastre de sănătate și fericire personală, de progres, pros
peritate și pace pentru poporul ghanez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele ~ 

Republicii Socialiste România

POLO PE APA. Competiția de 
polo pe apă „Cupa Voința", desfă
șurată la Cluj-Napoca. a fost cîști- 
gată de echipa Dinamo București, 
care a învins in finală cu scorul de 
13—8 (3—0. 2—2, 3—4. 5—2) formația 
locală Voința. In meciul pentru 
locurile 3—4. Crișul Oradea — Rapid 
București 10—6 (1—2, 2—1, 3—1,
4-2).

HANDBAL. în ziua a doua a com
petiției internaționale feminine de 
handbal de la Neubrandenburg (R.p. 
Germană), selecționata dg junioare 
a U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
20—18 (10—9) echipa Suediei, iar 
reprezentativa R.D. Germane a dis
pus cu 21—17 (12—16) . de formația 
Olandei. Alte rezultate : Norvegia— 
Bulgaria 26—25 (15—13) ; R.D. Ger
mană (B) — Austria 16—15 (8—6).

SCHI • Proba masculină de sla
lom uriaș desfășurată pe pîrtia de 
la Bansko (Bulgaria) în cadrul „Cu
pei Europei" a revenit iugoslavului 
Tomas Cizman, cronometrat in două 
manșe cu timpul de 2’26”76/100. Pe 
locurile următoare : elvețianul Mar
tin Knoeri (2'26”98/100). vest-germa- 
nul Jogef Schick (2'28”48/100) și ita- 

problemelor subdezvoltării și edifi
cării unei noi ordini economice mon
diale constituie cerințe imperative 
pentru pacea si securitatea popoare
lor. România și Ghana se pronunță 
pentru organizarea unei conferințe 
internaționale in cadrul O.N.U.. la 
care să participe cu drepturi egale 
a.tit țările in curs de dezvoltare, cit 
și cele dezvoltate, pentru a se ajunge 
Ja soluții reciproc acceptabile in ve
derea reglementării globale a pro
blemelor subdezvoltării, inclusiv o 
problemei- datoriilor externe si a do- 
binzilor extrem de mari care împo
vărează tot mai mult țările in curs 
de dezvoltare.

Conducătorii celor două statte au 
reafirmat atașamentul lor fată de 
principiile Cartei O.N.'U. Ei au ex
primat. de asemenea, hotărirea dea 
se intensifica colaborarea dintre 
Republica Socialistă România si 
Republica Ghana pe arena interna
țională. în cadrul O.N.U. și al insti
tuțiilor sale specializate, al ..Grupu
lui celor 77“ și al mișcării țărilor 
nealiniate. în scopul creșterii con
tribuției lor Ia reglementarea proble
melor majore.ale lumii contempora
ne, pentru promovarea păcii, secu
rității și cooperării internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Consiliului 
Național Provizoriu del Apărare al 
Republicii Ghana șirau exprimat de
plina satisfacție pentru noua întil- 
nire Ia nivel înalt româno-ghaneză. 
pentru convorbirile si intelegerile la 
care s-a ajuns, încredințați că aces
tea reprezintă o nouă și valoroasă 
contribuție la aprofuhdarea raportu
rilor de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre cele două țări. în in
teresul si spre binele popoarelor ro
mân și ghanez. al cauzei păcii, pro
gresului și cooperării internațio
nale.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a mulțumit 
călduros președintelui Consiliului' 
Național Provizoriu de Apărare al 
Republicii Ghana. Jerry John 
Rawlings, precum și poporului gha
nez prieten pentru ospitalitatea si 
primirea deosebit de caldă de care 
»-a bucurat în timpul vizitei.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au adresat pre
ședintelui Consiliului National Pro
vizoriu de Apărare al Republ’cii 
Ghana. Jerry John Rawlings, și 
doamnei Rawlings invitația de a 
efectua o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România. In
vitația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd â fi convenită ne 
cale diplomatică.

Cronica zilei
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare si 
democratice din România a fost des
chisă. miercuri, o expoziție de afișe, 
organizată de Muzeul central, al re
voluției din U.R.S.S. cu prilejul 
aniversării a 70 de ani de Ja crearea 
armatei sovietice, care marchează 
momente semnificative din activita
tea militarilor sovietici.

La vernisaj au luat parte adjuncti 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R.. 
membri ai conducerii Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste. Mi
nisterului Afacerilor Externe, re
prezentanți ai Ministerului Apărării 
Naționale și Asociației de prietenie 
româno-sovietice. Un numeros pu
blic. Au 1'ost prezent,i E.M. Tiajel- 
nikov, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România a fost deschisă, 
miercuri, expoziția de grafică Max 
Klinger (1857—1920). artist care s-a 
remarcat in arta europeană de la
sfirșitul secolului al XlX-lea Si în
ceputul acestui secol ca pictor,
sculptor, gravor si teoretician de
artă.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii si E- 
ducatiei Socialiste. Ministerului A- 
facerilor Externe, oameni de artă si 
cultură, un numeros public.

Au participat Helmut Mattias, am
basadorul Republicii Federale Ger
mania la București, membri ai cor
pului diplomatic.

★
Reprezentanța comercială a Repu

blicii Populare Bulgaria la București 
a organizat, miercuri, o întilnire eu 
reprezentanți ai presei. In . cadrul 
căreia a fost prezentat modul de or
ganizare și desfășurare a edițiilor 
din acest an ale Tirgulul internatio
nal de la Plovdiv. Cu acest prilej. 
Evgheni Petrov, șeful reprezentanței, 
a evidențiat participarea tradiționa
lă a României la această prestigioa
să manifestare, perspectivele de di
versificare si amplificare ale schim
burilor economice și comerciale bi
laterale. in spiritul hotăririlor sta
bilite cu.prilejul intilnirilor la nivel 
înalt, al acordurilor pe termen lung 
dintre cele două țări.

(Agerpres)

CÎMPULUNG : înnoiri 
social-edilitare

In cel 20 de ani care au trecut de 
la reorganizarea admlnistrativ-teri- 
torială. străvechea așezare arge- 
șeană Cimpulung a cunoscut, ase
menea tuturor localităților tării, o 
puternică dezvoltare economico-so- 
cială. Astfel, față de o producție 
industrială în valoare de 565 mili
oane lei in 1965. in modernele uni
tăți industriale ale orașului se rea
lizează azi o producție de 6 miliar
de lei. Concomitent, orașul și-a 
sporit zestrea social-edilitară. Au 
fost coîhstruit.e circa 10 000 de apar
tamente in noile cartiere Vfșoi, 
Grui. Grădiștea și Pictor Grigores- 
cu. Suprafața spatiilor comerciale 
Însumează 23 000 metri pătrati. S-au 
dat în folosință un mare număr de 
unități prestatoare de servicii pen
tru populație, noi scoli, creșe. gră
dinițe. edificii,culturale. (Gheorghe 
Cirstea).

vremea
Institutul de meteorologie si hidrolo

gie comunicA timpul probabil pentru 
intervalul 10 martie, ora 20 — 13 mar
tie, ora 20. în tară : Vremea va fi in 
general închisă, iar cerul mai mult 
acoperit. Precipitații, mai ales sub 
formă de ninsoare, vor cădea în pri
ma zL în regiunile estice. apoi va 
ninge incepînd din nord-vest, cu ca
racter local. în Maramureș, Crișana, 
Transilvania și Moldova, și izolat în 
celelalte regiuni. Vîntul va mai pre
zenta unele intensificări In prima zi. 
în estul țării. din sectorul nordic, 
viscolind local zăpada, în Moldova. 
Temperatura aerului va continua să 
scadă ușor în primele zile. Minimele 
vor fi cuprinse, în general. înUre 
minus 8 -și zero grade, iar maximele 
între minus 2 și plus 5 grade. Dimi
neața se va produce ceața in nordul, 
vestul și centrul țării, fu București : 
Vremea va fi, in general, închisă, iar 
cerul mai mult acoperit. Condiții de 
ninsoare, mai ales în prima zi. Vîntul 
va sufla moderat. Temperatură aeru
lui va continua să scadă ușor. în pri
mele zile. Minimele vor oscila între 
minus 2 și plus 2 grade, iar maximele 
între plus 1 și plus 3 grade.

Administrația de stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES 

DIN 9 MARTIE 1988
FAZA I :

Extragerea I : 22 16 42 18 20 31
Extragerea a Il-a : 39 20 43 27 45 8

FAZA a Il-a :
Extragerea a IlI-a : 22 8 9 27 21 23
Extragerea a IV-a : 40 12 34 42

20 38
Extragerea a V-a : 15 28 13 32 9i 1
Extragerea a Vl-a : 13 10 7 40 45 26
Extragerea a Vll-a : 25 13 14 5

39 26
Extragerea a VHI-a : 4 1 6 32 7

4 15
Extragerea a IX-a : 15 4 11 33

9 17
"FAZA a ITT-a :

Extragerea a X-a : 20 13 24 31 
44 28

Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
Președintele Republicii Cote d'Ivoire

. ABIDJAN
Survolind frumoasa dumneavoastră țară, doresc să vă transmit un câld 

salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
prosperitate, de pace pentru poporul ivorian prieten.

Exprim convingerea, și pe această cale, că relațiile de prietenie dintre 
țările noastre vor cunoaște in viitor o dezvoltare și mai largă, in interesul 
Republicii Socialiste România și *1  Republicii Cote d’Ivoire, al cauzei gene
rale a păcii și colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez vii mulțumiri pentru urările calde și sincere adresate eu 
ocazia aniversării mele și vă doresc, la rîndul meu. sănătate și prosperitate.

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Libaneze

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

In conformitate eu înțelegerea in- Comitetului miniștrilor «facerilor 
!Soțn ta‘ a i sositul lunii martie externe ai statelor participante la 
1988 va avea loc la. bofia fedin ța ‘ Tratatul de la Varșovia.

| DIN TARILE BALCANICE | 
ț ' ' w /
ț • Obiective • Preocupări • Inițiative ț

R.P.S. ALBANIA

Intensă activitate constructivă
în Albania se desfășoară o in

tensă activitate constructivă. Anul 
acesta vor fi construite sau finali
zate peste 190 de obiective din do
meniile economic, social si cultu
ral. în acest scop sînt alocate in
vestiții in valoare de 4.8 miliarde 
ieka. Printre obiectivele a căror 
construcție este prevăzută a se în
cepe in cursul acestui an figurează 
o nouă unitate de prelucrare a mi
nereurilor de fier și crom. în orașul 
Burrel, lucrările celei de-a doua 
fabrici de fire si cabluri electrice 
din cupru, din Shkodra. întreprin
derile de morărit. si panificație din 
Tirana si Fier, fabrici de conserve 
din fructe si legume. In mai multe

R.P. BULGARIA:

Prioritate tehnicii înaintate
în cadrul procesului de moderni

zare a industriei pentru obținerea 
unei eficiente economice sporite, 
in R. P. Bulgaria au fost date în 
funcțiune, in ultima perioadă. 48 
de sisteme automatizate de condu
cere a proceselor tehnologice, 23 
de manipulatori industriali, 48 de 
instalații tehnologice automate. 353 
de linii tehnologice mecanizate și 
automatizate complexe. Industria 
constructoare de mașini este o ra
mură de bază a economiei națio
nale. cu ritmuri de dezvoltare di
namice.

Printre întreprinderile cunoscute 
din acest. sector se află „Balkan-

GRECIA:

valorificarea cărbunelui brun
în Grecia a fost elaborat un 

amplu program de dezvoltare a in
dustriei cărbunelui brun. Potrivit 
programului, in anul 1990. produc
ția acestui tip de cărbune se va 
dubla fată de actualul nivel, ur
mind să atingă 63.4 milioane tone 
anual. In Piața comună vest-euro- 
peană, Grecia se află pe locul al 
doilea, după R.F.G.. in calitate de 
producătoare de cărbune brun. Spo
rirea extracției va fi însoțită de

R.S.F. IUGOȘLAVIA:

Plantații de eucalipt
Prin eforturi îndelungate și stă

ruitoare. profesorul iugbslav Ale
xander Andonovski. specialist în 
dendrologie. a reușit să planteze, 
împreună cu echipa sa. 10 000 pu
iet! de eucalipt în zona localității 
Devdelia. din sudul Iugoslaviei. 
După cum este știut, acest arbo
re, originar din Australia, oferă,

TURCIA:

Importante resurse
Resursele potențiale de energie 

ale Turciei însumează 185 miliarde 
kWh — relevă presa turcă, citind 
surse oficiale din Ankara. Minis
trul resurselor naturale, Fahrettin 
Kust, a declarat, in acest sens, că 
potențialul hidroenergetic neutili
zat este de 120 miliarde kWh. iar 
cel al energiei termale este esti
mat la 65 miliarde kwh. Utilizînd 

localități din tară, o serie de siste
me de irigații, obiective social-cul
turale.

Unul din cele mai importante 
obiective este Complexul hidro
energetic de la Banja unde se află 
în ultnă desfășurare lucrările de 
ridicare a barajului, urmind ca o 
dată cu finalizarea lor suprafața 
arabilă irigată să crească eu 30 000 
de hectare’. Totodată, prin capaci
tatea sa instalată de 60 000 de ki
lowați. complexul va. furniza o can
titate Însemnată de energie electri
că in sistemul national, nermitind 
si îmbunătățirea irigațiilor ce alte 
10 000 de hectare de teren arabjl, 
din districtul Soma.

car". Cele mai noi produse ale sale 
șint electrosti vuitoarele din seria 
..Drujba" eu o capacitate de ridi
care de la 1 250 kg pină la 3 500 kg 
și cu o inălțim'e de ridicare de la 
3 300 mm pină, la .5.200 mm. Spe
cialiștii institutului de cercetări al 
întreprinderii acționează centru 
extinderea robotizării, pentru do
tarea în viitor a motostivuitoare- 
lor-robot cu videoterminale. La 
„Balkancar" reînnoirea anuală a 
nomenclatorului este intre 18 pină 
la 20 Ja sută, asimilindu-se aproa
pe 80 de produse ' noi si introdu- 
cindu-șe peste 40 de noi tehnologii.

creșterea producției de energie 
electrică pe bază de cărbune brun. 
Pină de curind 60 la sută din pro
ducția de energie electrică a Gre
ciei se obținea din Cărbune brun. în 
același timp, se consideră câ folo
sirea acestei materii prime ener
getice va permite . obținerea de 
energie electrică .cu cheltuieli sen
sibil mai mici față de cea obțihută 
din termocentralele pe bază de 
păcură și huilă.

prin prelucrare, celuloză de cea 
mai bilnă calitate, iar frunzele sale 
— uleiuri deosebit de apreciate în 
industria cosmetică și farmaceuti
că.. Succesele de pină acum ii sti
mulează pe specialiștii iugoslavi să 
încerce extinderea plantațiilor de 
eucalipți și în alte zone ale tării 
care oferă condiții favorabile.

energetice potențiale
resursele energetice interne, Tur
cia ar putea face economii valuta
re anuale de 3.5 miliarde dolari. 
Potrivit planurilor guvernamentale, 
in viitor urmează să fie construite 
84 hidrocentrale. De asemenea, se 
urmărește introducerea trnor mij
loace tehnice moderne pentru ex
ploatarea zăcămintelor de cărbune 
și minereuri utile.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
ț • GEOGRAFIA EXACTĂ A... 
ț GENELOR UMANE. Academia na
il' țională de științe a Statelor Unite și-a pro- 

pus ca( in următorii 15 ani. să realizeze cea 
) dinții hartă detaliată a tuturor genelor 
i umane. Cu citeva luni in urmă, un gruo de 
' oameni de știință a reușit să elaboreze o 
ț hartă similară, dar incompletă- in care se 
< pot localiza zecile de mii de gene care al- 
‘ că tulesc împreună cele 23 de perechi de 
i cromozomi ai speciei umane. Specialiștii 
’ consideră insă că această realizare se sl- 
ț tuează abia la nivelul de precizie redusă 
i Ja care erau hărțile Americii pe vremea 
• marilor explorări geografice. în schimb, 
i harta pe care intenționează s-o realizeze 
/ Academia S.U.A. se vrea la fel de precisă 
) ca hărțile geografice cele mai detaliate din 
i prezent și cu multiple consecințe benefice 
’ in domeniul științelor medicale si al bioio- 
’ giei. Experții apreciază că studiile vor per- 
ț 

mite cunoașterea mult mai detaliată a bio
logiei umane și vor contribui substanțial ia 
tratarea majorității maladiilor cunoscute in 
prezent.

Pentru o primă etapă, oamenii de știin
ță iși pippun să localizeze cu exactitate. în 
cele 23 de perechi de cromozomi, țoate ge
nele umane, al căror număca fost estimat 
intre 50 090 și 100 000, în etapa următoare, 
specialiștii vor încerca să descifreze struc
tura extrem de complicată a acidului de- 
zoxiribonucleic, ce alcătuiește fiecare genă, 
pentru a putea reconstitui imaginea com
pletă a mecanismului nostru ereditar.

• TEST AERODINAMIC. In 
apropiere de Moscova s-au încheiat de 
curind lucrările de construcție ale primului 
tunel aerodinamic din Uniunea Sovietică 
destinat testării automobilelor de cele mat 
diverse tipuri. Printre dotările de înaltă' 
tehnicitate se numără și un cîntar utilizabil 

atit pentru camioane de mare tonaj, cit și 
pentru piese mici, bunăoară de dimensiu
nea unei monede. Cu ajutorul’ unui puter
nic ventilator, se poate simula deplasarea 
oricărui autovehicul cu o viteză de pină la 
150 km pe oră. Datele obținute din pre
lucrarea semnalelor primite de la senzorii 
montați pe caroseria autovehiculului testat 
se introduc intr-un calculator care furni
zează apoi constructorilor reperele necesare 
perfecționării caroseriei, in vederea obți
nerii unui conșum minfm de carburant și 
asigurării unei cit mai bune stabilități a 
mașinilor, indiferent de viteza cu care ru
lează.

• RADAR PENTRU CON
STRUCȚII ? Japonia, o companie 
producătoare de aparatură de telecomuni
cații a realizat un aparat care „vede" în 
pâmint sau în beton pină la adincimea de 
1,5 metri. Aparatul funcționează după sis- 

UIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

ternul radarului, doar că analizorul Înglo
bat in acesta este mult mai sensibil, per- 
mițind să se definească mult mai precis 
caracteristicile obiectelor incorporate in sol 
sau in beton.

• TRIADA INVĂTĂMINT - 
CERCETARE - PRODUCȚIE. In 
curind. in Anglia urmează să se înființeze 
trei noi centre de cercetare științifică, me
nite să asigure o mai bună integrare a 
științei și invătâmintului cu producția in
dustrială. Noile centre de cercetări inter- 
disciplinare vor avea sediul pe lingă uni
versitățile din Glasgow. Liverpool și, res
pectiv. din Oxford. Guvernul britanic a a- 
nunțat că, în total, urmează să se realizeze 
30—40 de asemenea centre, prevăzute ca 
parte integrantă a unui amplu program vi- 
zind mai buna racordare a cercetării știin
țifice la exigențele si obiectivele economiei 
naționale.

• „PULSUL" PÂMÎNTULUI.
La Institutul de cercetare a mediului în
conjurător din Chengdu, R.P. Chineză, a 
fost realizat un original sistem de previ
ziune și alarmă in caz de alunecări de 
teren. Testat in provinciile Yunnan și Si
chuan. regiuni unde sg produce destul de 
frecvent acest fenomen, sistemul a dovedit 
o precizie de 95 la sută in anticiparea res
pectivei calamități naturale. In prezent, 
noul sistem de previziune și alarmă este 
folosit la supravegherea mișcărilor de teren 
din zonele muntoase, cit și a posibilelor 
schimbări produse în locurile unde se con
struiesc diverse baraje și diguri.

• ENIGME IN CURS DE ELU
CIDARE. Circa o sută de ouă de dino
zaur conținînd embrioane fosilizate într-o 
stare de excelentă conservare au fost des
coperite nu demult de paleontologi cana

dieni, pe malul riului Milk, la 30 km t 
sud-est de Calgary, in statul Alberta. Este l 
pentru a doua oară cind se semnalează o . 
asemenea descoperire. Prima a fost efec- ’ 
tuată, cu cițiva ani in urmă, in statul Mon- i 
tana. S.U.A. in Canada s-au extras.dintr-o ’ 
faleză de argilă cenușie șapte cuiburi, con- ț 
tinind fiecare intre 10 și 20 de ouă de mă- i 

"rimea unui grepfruit. aflate. în faza imediat ■ ‘ 
premergătoare ecloziunii, informează re- l 
vista „Sciences et Avenir". Grație acestei ’ 
descoperiri, cercetătorii canadieni speră să \ 
elucideze unele din enigmele dezvoltării și i 
creșterii - dinqzaurilor. O altă descoperire ' 
privind dinozaurienii s-a făcut recent în . ț 
Mongolia Interioară, regiune renumită pen- < 
tru „cimitirele" sale de dinozauri. într-o t 
zonă din această regiune, paleontologii cili- t 
nezi au scos la iveală cea mai mare fosilă ? 
de dinozaur cunoscută pină in prezent. Ea ț
măsoară 21 metri lungime și 6 
time.

metri inăl- *
*
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____________  l Creștin-Democrată / Uniunea Creș- 
’ tin-Socială, Alfred Dregger, a de- 

clarat. intr-un interviu radiodifu- 
i zat. că trebuie să se ia măsuri de
* reducere a armamentelor și în do-
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*
*

*
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ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
PROBLEMA CENTRALA A OMENIRII

„Armele nucleare nu trebuie modernizate, 
ci eliminate total"

dreu — a subliniat purtătorul de 
cuvînt. Precizarea reprezentantului 
guvernului elen a fost făcută ca 
răspuns la o serie de luări de po
ziție în cadrul N.A.T.O. 
..necesitatea modernizării 
lului nuclear în flancul 
alianței atlantice".

ATENA 9 (Agerpres). — Guver
nul Greciei consideră că armele 
nucleare nu trebuie modernizate, 
ci eliminate total — a afirmat un 
purtător de cuvînt oficial de la 
Atena. Poziția Greciei în această 
problemă rămine neschimbată, asa 
cum a precizat în repetate rinduri 
primul ministru, Andreas Papan-

In favoarea reducerii rachetelor 
cu rază sub 500 de kilometri

BONN 9 (Agerpres). — Președin
tele fracțiunii în Bundestag a prin
cipalelor formațiuni de guvernă- 
mînt din R.F. Germania, Uniunea

meniul armelor nucleare cu rază 
sub 500 de kilometri — domeniu

Lucrările reuniunii general-europene de la Viena

privind 
arsena- 

sudic al

care, din păcate, nu cade sub inci
dența dublei opțiuni zero —, și 
anume la un nivel cit mai redus 
relatează agenția A.D.N. Omul po
litic vest-german a reafirmat că în 
nici un caz nu trebuie să se pună 
problema unei reînarmări. prin în
locuirea rachetelor cu rază de ac
țiune de peste 500 de kilometri — 
care vor fi eliminate — cu rachete 
cu rază sub 500 de kilometri.

Apel adresat Senatului S.U.A.
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

„Disarmament Network", organiza
ția pentru pace din New York, a 
dat publicității un apel adresat Se
natului S.U.A., în care se pronunță 
pentru ratificarea cit mai rapidă a 
tratatului sovieto-american privind 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune. Organizația reunește 12 
mișcări pentru pace din S.U.A.

Pe de altă parte, la un miting, la 
New York, președintele „Uniunii

pentru controlul armamentelor", 
Paul Warnke, s-a pronunțat pentru 
negocieri constructive în domeniul 
armelor nucleare strategice. Tot
odată, P. Warnke a evidențiat nece
sitatea creării unei zone denuclea- 
rizate în Europa centrală, opinînd 
că prin aceasta armele nucleare ar 
putea fi retrase de pe pozițiile 
înaintate pe care se află în pre
zent.

împotriva sporirii cheltuielilor militare
COPENHAGA 9 (Agerpres). — 

Potrivit unui sondaj de opinie rea
lizat de Institutul „Observa" din 
Copenhaga, majoritatea locuitorilor 
danezi se pronunță împotriva spo
ririi cheltuielilor militare ale aces-

<
*

ț

*

i

tei țări. In cadrul sondajului, peste 
54 la sută din cei chestionați s-au 
pronunțat împotriva sporirii alo- , 
cațiilor militare ji numai 30 la | 
sută ■— pentru.

Noi luări de poziții privind 
interzicerea armelor chimice

Ia Conferința pentru
GENEVA 9 (Agerpres). — Lucră

rile Conferinței pentru dezarmare de 
la Geneva au continuat cu noi luări 
de poziție în legătură cu căile de a 
se elabora cit mai curînd o conven
ție privind interzicerea armelor 
chimice. Apreciind că încheierea 
unui asemenea document este o sar
cină deosebit de urgentă, reprezen
tantul R.D. Germane a propus crea
rea unui consiliu executiv pentru

dezarmare de la Geneva
realizarea convenției. La rîndul său, 
reprezentantul Suediei a dat citire 
unei declarații comune a grupului 
țărilor neutre și nealiniate, în care 
se evidențiază urgența și însemnă
tatea încheierii cit mai rapide a unei 
convenții cuprinzătoare, eficiente și 
controlabile asupra interzicerii fir
mei chimice. Poziții similare au fost 
exprimate in cuvîntul reprezentan
ților Argentinei și Olandei.

Tratativele sovieto-americane de la Geneva
GENEVA 9 (Agerpres). — în ca

drul tratativelor sovieto-americane 
de la Geneva privind armamentele 
nucleare și cosmice, delegația 
U.R.S.S. a supus examinării textele 
coroborate ale proiectelor- protocolu
lui privind inspecțiile, ca și proto
colului privind conversiunea sau li
chidarea rachetelor în legătură cu 
pregătirea tratatului vizind reduce
rea cu 50 la sută a armamentelor 
strategice ofensive. Documentele 
prezentate de partea sovietică au in 
vedere experiența pregătirii Trata
tului privind lichidarea rachetelor 
nucleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune,-ca și propunerile S.U.A. 
în aceste probleme.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Eduard Șevardnadze. a primit, 
miercuri, un grup de senatori și oa
meni de știință din S.U.A.. speciali
zați in domeniul relațiilor interna
ționale și ale dezarmării., A avut loc 
un schimb de păreri in legătură cu 
procesul de ratificare de către 
U.R.S.S. și S.U.A. a Tratatului cu 
privire la lichidarea rachetelor nu
cleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune, subliniindu-se că intra
rea cit mai urgentă în vigoare a 
acestui acord ar constitui un progres 
substantial pe calea reducerii arse
nalelor nucleare.

VIENA 9 (Agerpres). — La reu
niunea general-europeană de la Vie
na. delegațiile țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia au avan
sat proiectul capitolului milltaro-po- 
litic al documentului final. Docu
mentul respectiv — relevă agenția 
T.A.S.S. — conține prevederi necesa
re pentru elaborarea unor înțelegeri 
reciproc acceptabile privind aspec

tele militare ale securității în Eu
ropa. inclusiv decizia referitoare la 
reluarea lucrărilor Conferinței pen
tru măsuri de încredere si securitate 
si pentru dezarmare în Europa, pre
cum și la inițierea unor noi nego
cieri vizind reducerea efectivelor mi
litare. a armamentelor conventionale 
si a cheltuielilor militare în Europa.

NAȚIUNILE UNITE

Dezbaterile din Consiliul de Securitate al 0. N. U. 
în legătură cu situația gravă din Africa de Sud
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).

— Statele Unite si Marea Britanie 
au opus vetoul lor unui proiect de 
rezoluție prezentat în Consiliul de 
Securitate al O.N.U, care prevedea 
adoptarea de sancțiuni obligatorii 
împotriva Republicii Sud-Africane, 
între care aplicarea unui embargo 
petrolier. Proiectul de rezoluție, 
prezentat în acest sens, a întrunit 
10 voturi pentru — Algeria. Argen
tina. Brazilia. Italia. Iugoslavia, 
Nepal, R. P. Chineză. Senegal, 
U.R.S.S. și Zambia — 3 abțineri 
(Franța. Japonia si R.F.G.) și vetoul 
S.U.A. și Marii Britanii — membri 
permanenti ai Consiliului de Secu
ritate — ce a atras după sine căde
rea textului amintit

Documentul prevedea Încetarea de 
noi investiții si acordarea de credi
te R.S.A., interzicerea importurilor 
de fier si otel din această tară și 
cumpărarea de monede de aur sud- 
africane. Totodată, se cerea să se 
pună capăt oricărei cooperări mili
tare cu Pretoria. Apreciind că refu
zul R.S.A. de a respecta rezoluțiile 
Adunării Generale si Consiliului de 
Securitate ale O.N.U. constituie o 
sfidare directă la adresa autorității 
Națiunilor Unite și o încălcare a 
principiilor Cartei, proiectul con
damna detențiile masive, torturile și 
asasinarea liderilor politici, extin
derea stării de urgentă și restric
țiile impuse împotriva activității or
ganizațiilor antiapartheid.

Fermă condamnare a escaladării 
represiunilor regimului rasist de la Pretoria

oslo: In sprijinul 
intensificării cooperării 

intre țările nordice
OSLO 9 (Agerpres). — In capitala 

Norvegiei au continuat lucrările ce
lei de-a 36-a sesiuni a Consiliului 
Nordic, organ consultativ de coope
rare interparlamentară si intergu- 
vemamentală. din care fac carte 
Norvegia, Finlanda, Suedia, Islanda 
și Danemarca. In centrul dezbaterilor 
s-au aflat cooperarea țărilor nordi
ce in domeniile economic si cultu
ral. precum și o serie de aspecte ale 
politicii de securitate în regiune.

Primul-ministru al Arhipelagului 
Feroe (provincie daneză autonomă), 
Atli Dam. a relevat necesitatea ca 
țările nordice să depună eforturi în 
direcția creării unei zone libere de 
arme nucleare în această parte a 
continentului. El a salutat propu
nerea avansată în acest sens de Co
mitetul parlamentar nordic. Repre
zentantul finlandez s-a pronunțat, la 
rîndul său. pentru măsuri de secu
ritate si de creștere a încrederii in 
zonele marine nordice si a relevat 
că prin realizarea, unor măsuri pro
prii de dezarmare țările nordice vor 
aduce o contribuție pozitivă la des
tindere si pace.

De un amplu ecou s-a bucurat 
propunerea fostului premier danez 
Anker Joergensen ca țările nordice 
să facă uz de influenta lor pentru a 
contribui la găsirea unei soluții po
litice la conflictul din Orientul Mij
lociu. Această problemă se va afla 
si pe agenda reuniunii miniștrilor de 
externe din țările nordice care este 
programată să se desfășoare la sfîr
șitul lunii martie în localitatea nor
vegiană Țromsoe.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Algeria a cerut convocarea unei reuniuni arabe la nivel inalt
• In teritoriile de pe malul de vest al Iordanului și Gaza

au continuat mișcările de protest palestiniene
ALGER 9 (Agerpres). — Algeria 

a cerut oficial Ligii Arabe convo
carea unei reuniuni arabe la nivel 
înalt consacrate examinării situației 
din teritoriile ocupate de Israel. In 
sprijinul propunerii s-au pronunțat, 
pînă în prezent Tunisia, Iordania, 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, Kuweit și R.A. Yemen.

TUNIS 9 (Agerpres). — La Tunis 
a avut loc o intilnire intre secreta
rul general al Ligii Arabe. Chedll 
Klibi. și președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Yasser Arafat. In 
cadrul convorbirilor au fost exami
nate ultimele evoluții pe plan pa
lestinian și propunerea Algeriei pri
vind convocarea unei reuniuni arabe 
la nivel înalt consacrate situației din 
teritoriile ocupate, alte probleme in- 
teresînd lumea arabă.

în teritoriile de pe malul de vest 
al Iordanului și în Gaza au continuat 
mișcările de protest palestiniene îm
potriva ocupației israeliene. Demon
strații masive au avut loc în aproa
pe toate zonele teritoriilor ocupate, 
relatează agenția KUNA.

Grupurile de manifestant! au lan
sat comunității internaționale — în- 
tr-o declarație — apelul de a ac
ționa pentru oprirea actelor de a- 
gresiune israeliene împotriva popu
lației arabe, pentru punerea în li
bertate a prizonierilor palestinieni. 
In document se cere convocarea unei 
conferințe internaționale de pace în 
problema Orientului Mijlociu, cu 
participarea tuturor părților intere
sate. inclusiv a Organizației pentru

Eliberarea Palestinei, unicul repre
zentant legitim al poporului pales
tinian.

Pe de altă parte, postul de radio 
Israel, citat de KUNA, a anuntat că, 
miercuri, pe malul vestic al Iorda
nului și în Gaza activitățile au fost 
total întrerupte ca urmare a unei 
greve generale. (Agerpres)

BONN 9 (Agerpres). — Președinte
le Partidului Social-Democrat din 
R.F. Germania. Hans Jochen Vogel, 
a adresat un mesaj ministrului afa
cerilor externe al Israelului. Shi
mon Peres, cerîndu-i să nună capăt 
actelor de violentă comise de for
țele israeliene de ocupație împotri
va populației palestiniene.

Problema palestiniană nu poate fl 
soluționată prin violentă, ci prin tra
tative între toate părțile interesat» 
— se afirmă în document.

CAIRO 9 (Agerpres). — Președin
tele Emiratelor Arabe Unite, șeicul 
Zayed Bin Sultan al Nahayyan. va 
începe duminică o vizită oficială în 
Egipt. El va analiza cu președintele 
Hosni Mubarak probleme ale situa
ției regionale si internaționale, in 
principal ultimele evoluții Pe plan 
arab legate de eforturile vizînd con
vocarea unei conferințe de pace in 
Orientul Mijlociu.

ABU DHABI 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Pakistanului. Mohammad 
Zia-ul Haq, și-a exprimat profunda 
îngrijorare fată de măsurile repre
sive ale autorităților israeliene îm
potriva popularei palestiniene din 
teritoriile arabe ocupate.

CAIRO 9 (Agerpres). — Organiza
ția de solidaritate cu popoarele 
afro-asiatice (O.S.P.A.A.) condamnă 
escaladarea represiunilor regimului 
rasist de la Pretoria împotriva for
țelor democratice din sudul Africii 
— se spune intr-o declarație a orga
nizației. dată publicității la Cairo. 
Prin teroare, acest regim încearcă să 
exercite presiuni împotriva acelora 
care se pronunță pentru liberali

zarea sistemului politic din R.S.A. 
O.S.P.A.A. sprijină lupta popoarelor 
din sudul Africii si Namibia pentru 
lichidarea sistemului inuman de 
apartheid și isi exprimă solidarita
tea cu statele „din prima linie", 
chemînd toate forțele progresiste ale 
lumii să depună eforturi pentru a 
pune capăt represiunilor regimului 
de la Pretoria, subliniază declarația.

manila: Precizări privind negocierile cu S.U.A. 
în legătură cu bazele americane din Filipine

MANILA 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului senatorial pen
tru relații externe din Filipine. Le
ticia Ramos Shahani. a anuntat că 
negocierile cu S.U.A. în privința 
bazelor militare americane de Pe te
ritoriul , tării, programate să înceapă 
la 23 martie, ar putea fi aminate. 
Shahani a precizat că vor fi înain
tate Senatului trei proiecte de lege, 
privind declararea Filipinelor zonă 
denuclearizată, crearea unui orga
nism de supraveghere a armelor nu

cleare si interzicerea stocării de 
arme nucleare, de către alte state, 
Pe teritoriul tării, care vor constitui 
baza viitoarelor negocieri pentru pe
rioada 1989—1991.

Statele Unite mențin în Filipine 
două dintre cele mai mari baze mi
litare navale si aeriene din străină
tate. pe baza unui acord semnat de 
cele două țări în 1947 și care expiră 
în 1991. informează agenția China 
Nouă.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 9 (Agerpres). — Forțele 

armate iraniene au lansat noi 
atacuri cu rachete asupra Irakului. 
Agenția IRNA relatează că au fost 
lansate rachete sol-sol împotriva 
unor centre militare din Bagdad, 
Mosul si Al Amara. Unitățile de ra
chete Si artileria iraniene au bom
bardat. de asemenea, centre milita
re și economice din Basra, Aii Al- 
Gharbi, Khanaqin și Mandall, in
stalații petroliere din Banmil și Naf- 
thaneh, ca și o centrală energetică 
din Sulaimaniyeh. Forțele iraniene 
au lansat un atac limitat asupra po
zițiilor irakiene în zona Naftshahr.

Pe de altă parte, agenția IRNA 
transmite că orașele Teheran. Isfa
han si Qom au fost lovite de rachete ■ 
sol-sol irakiene. înregistrindu-se 
victime si pagube materiale.

BAGDAD 9 (Agerpres). — Forțele 
armate irakiene au atacat cu rachete 
sol-sol orașele Teheran. Isfahan și 
Qom, a anunțat un purtător de 
cuvînt militar la Bagdad, citat de 
agenția I.N.A. De asemenea, avioa
ne de luptă irakiene au efectuat un 
raid asupra orașului Shiraz din 
Iran și au bombardat un ..mare 
obiectiv naval" în largul coastelor 
iraniene.

Pe de altă ■ parte, o rachetă ira
niană sol-sol a lovit un cartier de 
locuințe din Bagdad, provocind vic
time și pagube materiale. A fost lo
vit cu o rachetă si orașul Mosul, 
din nordul Irakului. Artileria grea 
iraniană a continuat să bombardeze 
sectoare locuite din orașele irakie
ne Basra. Amara. Hartha. Badra, 
Khanaqin și Aii Al-Gharbi, adaugă 
agenția I.N.A.

—— (dlv ăcțuăuțățeă poihticT) —————

panama: Presiunile externe si dezideratele 
afirmării suveranității naționale

9 9
în contextul evenimentelor atît de 

complexe din America Centrală, 
viata arată că nici nu ajunge să se 
dezamorseze vreunul din conflictele 
existente în această zonă, că și apare 
un altul, cauzele fiind invariabil ace
leași : imixtiunile străine în trebu
rile interne ale țărilor din această 
parte a lumii.

Astfel, abia a început practic des
fășurarea negocierilor — din păcate 
cu atîtea sinuozități, retractări. între
ruperi in problemele privind situația 
din Nicaragua. Salvador, Guatemala 
— și iată că un alt focar de criză, 
despre care trebuie spus că mocnește 
de ani de zile, a răbufnit cu o nouă 
forță. Concret este vorba de situația 
din Panama, unde. în ultimele săp- 
tămini. s-au înregistrat evoluții de o 
certă gravitate. Aprecierile unor 
ample sectoare ale forțelor politice 
și sociale coincid în aceea că țara 
traversează un moment politic deo
sebit de dificil.

în aparență, situația s-ar datora 
unui „conflict intern" între fostul 
președinte al țării. Arturo del Valle, 
sprijinit de S.U.A.. pe de o parte, și 
comandantul forțelor armhte. Anto
nio Noriegfi. pe de altă parte. Tre
buie spus însă de la început — fără 
a intra în amănunte. întrucît multe 
aspecte sînt neelucidate sau fac 
parte din domeniul exclusiv al tre
burilor interne ale poporului pana
mez — că, in realitate, problema o- 
glindește tendințe și procese mult 
mai profunde și cu implicații mult 
mai largi.

Practic, dincolo de aspectele de su
prafață. de măsurile de destituire și 
înlocuirile din funcții. își găsesc ex
presie în acest conflict contradicțiile 
dintre aspirațiile poporului panamez 
de a se dezvolta independent și de 
a-și redobindi suveranitatea asupra 
întregului teritoriu, prin retrocedarea 
de către Statele Unite a ■ Canalului 
Panama, și dorința unor cercuri ofi
ciale din S.U.A. de a-și prelungi, in 
continuare, prezenta și privilegiile in 
zona canalului ; în ultimă instanță 
de a anula acordul prin care pînă la 
sfîrșitul secolului canalul urmează să 
treacă sub jurisdicția Republicii Pa

nama. De altfel, se știe că de mai 
multă vreme cercurile politice de 
dreapta și militariste din S.U.A. nu 
privesc cu ochi buni mișcările și cu
rentele populare îndreptate spre a- 
firmarea intereselor naționale pana
meze, spre consolidarea independen
tei și suveranității țării, manifestate 
tot mai pregnant și în rîndul forțelor 
armate. La acefista se mai adaugă 
încă un motiv aparte — relevat da 
oficialități nicaraguane — anume re
fuzul comandantului forțelor armate 
panameze de a sprijini grupările an- 
tisandiniste din Nicaragua.

Pe acest fundal, starea de încorda
re din Panama a cunoscut o rapidă 
și accentuată deteriorare. O „grevă 
a patronilor", inspirată din afară și 
declarată pe termen indefinit (dar 
eșuată după numai patru zile, ca ur
mare a faptului că a fost respinsă de 
organizațiile sindicale) este compo
nenta cea mai recentă a acestei si
tuații. Organizațiile sindicale s-au 
pronunțat categoric împotriva ames
tecului străin. în același sens pro- 
nuntîndu-se reprezentanți ai partide
lor din coaliția guvernamentală 
Uniunea Națională Democratică.

Pe bună dreptate, cercurile largi 
ale opiniei publice panameze consi
deră ca inadmisibile ingerințele la 
care au recurs și recurg S.U.A. A 
devenit cunoscut că încercarea de 
demitere a comandantului forțelor 
armate panameze de către Arturo del 
Valle a avut loc după o întrevedere 
secretă a acestuia, la Miami, cu ofi
cialități americane. De altfel, încă 
anul trecut. Senatul american adop
tase o rezoluție cerînd demiterea co
mandantului forțelor armate pana
meze. act ce a provocat o furtună 
de proteste in Panama. Pur și sim
plu, ca și cum organele unui stat își 
pot aroga dreptul de a numi sau 
demite personalități ale vieții politice 
din alt stat ! Nu puțini comentatori 
apreciază că acestea sînt practici 
transpuse din epoca imperiilor colo
niale. dar de neadmis în vremurile 
noastre, sau o resuscitare a anacroni
cei politici potrivit căreia statele la- 
tino-americane ar fi „curtea din 
spate" a S.U.A., fată de care, la orice

„indisciplină", se poate recurge la 
„marea bîtă".

De altfel. în ce privește adevăra
tele cauze ale situației de criză din 
Panama, generalul Noriega a decla
rat că el a devenit ținta diferitelor 
acuzații fiindcă nu a acceptat „înge
nuncherea" și a preferat, așa cum 
dorește poporul panamez, să susțină 
o „politică de demnitate națională". 
El a subliniat că „Panama constituie 
o dezmințire a părerilor că in seco
lul nostru mai există „republici ale 
bananelor". Politica panameză — a 
spus el — este in favoarea nealinie
rii, a instaurării păcii in America 
Centrală, a sprijinirii morale a Repu
blicii Nicaragua, pe baza acordurilor 
de la Esquipolas".

Generalul Noriega a dezvăluit șl 
un alt aspect al încordării interveni
te. Conform celor declarate de el, 
prin înlăturarea sa de la putere 
„Washingtonul urmărește să menți
nă controlul asupra Canalului Pana
ma și după data de 31 decembrie 
1999", clnd, conform acordurilor din 
1979, canalul urmează să treacă sub 
controlul panamezilor. Este, de altfel, 
semnificativ că în prezent în zona 
canalului au început manevre mili
tare ale S.U.A. Totodată, unii obser
vatori au făcut legătura între cela 
petrecute în Panama, țară membră a 
„Grupului celor opt" (reunind „Gru
pul de la Contadora" și „Grupul de 
sprijin") și faptul că în ultima vreme 
s-au multiplicat obstrucțiile și obiec
țiile unor cercuri din S.U.A. împo
triva eforturilor desfășurate de gru
pul amintit pentru întronarea unei 
păci durabile în America Centrală.

Există. în acest cadru, și un alt as
pect care atrage atenția. Astfel, con
comitent cu ingerințele politice in 
afacerile interne ale Republicii Pa
nama. stat independent și suveran, 
s-a trecut la represalii de ordin eco
nomic și financiar. Este vorba de 
faptul că S.U.A. au suspendat plă
țile către guvernul panamez legate 
de utilizarea canalului și au blocat 
fondurile în dolari depuse de Pa
nama în Statele Unite, ceea ce a 
creat o gravă criză de lichidități fi
nanciare. în același timp, rețeaua a-

merlcană de televiziune „C.B.S" a 
anuntat că președintele S.U.A. inten
ționează să anuleze. în curînd, orice 
fel de avantaje comerciale in bene
ficiul Republicii Panama. Pur și sim
plu, lucrurile capătă caracterul unui 
adevărat. război economic împotriva 
acestei țări, pentru că ea nu acceptă 
să adopte acele măsuri pe care le 
doresc S.U.A.

Intr-adevăr, stranie concepție des
pre relațiile economice internațio
nale !

De altfel, se poate deschide aici o 
paranteză. Limitîndu-ne cu strictețe 
la fapte obiective, la acte concrete, 
se pot aminti asemenea acțiuni, 
aparent răzlețe, cum ar fi blocada 
economică împotriva Cubei, care du
rează de un sfert de veac ; institui
rea unei blocade economice împotri
va Republicii Nicaragua •; fără 
a mai pomeni de alte felurite liste 
de interdicții și opreliști — rezul
tă limpede, ca un adevăr de necon
testat, că în S.U.A. există cercuri în 
rîndul cărora pare să persiste men
talitatea că in relațiile internaționale 
se poate recurge fără nici un fel de 
reticentă la „sancțiuni" și „represalii" 
economice atunci cind punctele lor 
de vedere nu sînt „acceptate", cind 
dictatul este respins.

Firește, aceasta este o optică ce se 
cuvine eradicată din practica relați
ilor Internationale, ea aparținînd ve
chiului mod de gîndire. ca manifes
tare tipică a practicii ingerințelor și 
politicii de forță și amenințare cu 
forța. Or, întreaga experiență a do
vedit și dovedește că desfășurarea 
normală a raporturilor dintre state 
se poate realiza numai pe baza res
pectării stricte de către toti și față 
de toți a principiilor imuabile și im
prescriptibile ale suveranității și in
dependentei naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
Interne ale altor state, avantajului 
reciproc. Aceasta și numai aceasta 
este calea care corespunde interese
lor popoarelor. Intereselor generale 
ale păcii și înțelegerii internaționale.

V. OROS

Dreptul la munca - un drept ignorat in lumea capitalului

Muncitori metalurgiști de la uzinele Maxhutte din Sulzbach-Rosenberg (R.F.G.), amenințați cu concedierea, 
iși exprimă protestul față de o aiemenea măsură arbitrară purtind placarde pe care și-au înscris meseria 

(fochist, îaminorist) și revendicarea „caut un loc de muncă !"

RACOLAREA SPECIALIȘTILOR - 0 EXPRESIE A PRACTICILOR NEOCOLONIALISTE
DAMASC 9 (Agerpres). - Din 

1970 și pînă în prezent, țările oc
cidentale industrializate au racolat 
peste 800 000 de oameni de știin
ță, ingineri, doctori și alți specia
liști din Africa, Asia și America 
Latină - relatează un recent ar
ticol apărut în ziarul sirian „Al- 
Baas" și citat de A.T.A. Această 
racolare a adus profituri imense 
statelor occidentale. Se apreciază

că eludarea cheltuielilor legate de 
instruirea cadrelor respective ar în
suma peste 120 miliarde de dolari. 
In același timp - arată ziarul ci
tat — țările subdezvoltate au fost 
nevoite să aloce 100-150 milioane 
de dolari anual pentru a compen
sa, în oarecare măsură, pierderile 
suferite, ca urmare a acestui 
„exod al creierelor".

Statistici ale Organizației Mon

diale a Sănătății atestă că 
160 000 de medici, de diverse spe
cializări, originari din țări în curs 
de dezvoltare, lucrează în prezent 
în statele occidentale. Această 
practică deliberată de amăgire a 
cadrelor de specialiști — comentea
ză „Al-Baas" - reprezintă o con
damnabilă formă a neocolonialis- 
mului și un atac direct la adresa 
drepturilor omului.

E DE PRESA
scurt

PRIMIRE LA SOFIA. Președin
tele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, Todor Jivkov. l-a primit 
pe ministrul olandez al afacerilor 
externe. Hans van den Broek, a- 
flat într-o vizită oficială Ia Sofia. 
Au fost examinate probleme ale 
situației Internationale, precum și 
perspectivele dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări.

LA BEIJING s-au încheiat lu
crările sesiunii plenare a actualului 
Comitet Permanent al Comitetului 
Național al Conferinței Consultati
ve Politice Populare — C.C.P.P. a 
R.P. Chineze. A fost analizată ac
tivitatea de pregătire a primei se
siuni a următorului Comitet Natio
nal al C.C.P.P., care va începe la 
24 martie. Sesiunea a aprobat lista 
cu cei 2 081 membri ai noului Co
mitet National, care include 800 de 
personalități ce nu au mai fost, 
pînă acum, membre ale acestui co
mitet — relatează agenția China 
Nouă.

CUVINTARE. Poporul sirian și 
alte popoare arabe vor continua 
lupta pentru instaurarea unei păci 
drepte in Orientul Mijlociu, a de
clarat președintele Siriei, Hafez 
Al-Assad, în cuvîntarea rostită la 
adunarea festivă de la Damasc con
sacrată celei de-a 25-a aniversări 
a Revoluției de la 8 martie 1963. 
Referindu-se la calea parcursă de 
tara sa în ultimii 25 de ani, el a 
subliniat că revoluția a permis po
porului sirian să treacă la edifi
carea unei societăți bazate pe prin
cipii socialiste și să înregistreze 
progrese in toate domeniile.

PLENARA. La Paris s-au înche
iat lucrările plenarei lărgite a C.C. 
al Partidului Comunist Francez, la 
care au luat parte și conducătorii 
organizațiilor departamentale ale 
partidului. Au fost examinate pro
bleme legate de campania privind 
alegerile prezidențiale programate 
să se desfășoare în luna aprilie 
anul acesta, precum și sarcinile 
comuniștilor în etapa actuală.

CONVORBIRI CHINO-AMERI- 
CANE. Președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, l-a primit, la Casa Albă, 
pe ministrul chinez al afacerilor 
externe. Wu Xueqian, aflat în vi
zită oficială la Washington. Au fost 
examinate, cu acest prilej, aspecte 
ale relațiilor bilaterale.

ARTIFICIERII ARMATEI BRI
TANICE au dezactivat. în cursul

nopții de marți spre miercuri. în 
provincia Irlanda de Nord. o 
bombă continînd o cantitate de 
800 kg explozibil, amplasată în a- 
propierea unui post de frontieră 
cu Republica Irlanda, au informat 
surse ale politiei din Belfast. Se 
precizează că este vorba de una 
dintre cele mai puternice bombe 
ce au fost plasate în ultimii ani 
în Irlanda de Nord de membri ai 
organizației teroriste separatiste 
IRA.

CANCELARUL VESȚ-GERMAN, 
^Helmut Kohl, președinte în exerci
țiu al Consiliului C.E.E., a prezen
tat. miercuri, in cadrul sesiunii 
Parlamentului vest-european de la 
Strasbourg, un raport asupra rezul
tatelor recentei reuniuni la nivel 
înalt a „celor 12". Referindu-se la 
divergențele existente în relațiile 
dintre Piața comună și S.U.A., 
Kohl și-a exprimat speranța că fo
rul legislativ american va renunța 
la politica comercială protecționistă.

REMANIERE GUVERNAMEN
TALĂ. Regele Birendra al Nepa
lului a procedat la o remaniere gu
vernamentală. Au fost numiți sase 
noi miniștri, iar patru au părăsit 
cabinetul. Intre cei care si-au păs
trat portofoliile se află si ministrul 
afacerilor externe, S.K. Upadha- 
yaya.

PENTAGONUL intenționează să 
construiască în cadrul poligonului 
său din apropierea orașului Colo
rado Springs, statul Colorado, un 
centru pentru prelucrarea datelor 
rezultate din testarea componente
lor destinate programului „Răz
boiului stelelor", relatează revista 
„Aviation Week and Space Techno
logy". Costul proiectului se ridică 
la circa 100 milioane dolari.

CEA DE-A 9-A RUNDA DE 
CONVORBIRI dintre reprezentanții 
grupului mixt de legătură chino- 
britanic a început la Hong Kong. 
Se discută probleme privitoare la

perioada de tranziție pînă la trans
ferarea puterii, in 1997, către R.P. I 
Chineză, în teritoriul Hong Kong.

TENTATIVA DE LOVITURA DE . 
STAT ÎNĂBUȘITĂ. Ministrul in
formațiilor din Sao Tome și Prin- I 
cipe. Joao Carlos, a anunțat la tele
viziunea portugheză că guvernul I 
său a înăbușit o tentativă de lovi
tură de stat, soldată cu moartea a 
două persoane din rindul pârtiei- . 
panților la această acțiune.

LA ROMA s-a desfășurat plena
ra Comitetului Central al Partidu- I 
lui Socialist Democratic Italian, | 
membru al coaliției guvernamen
tale, care l-a ales pe Antonio > 
Cariglia în funcția de secretar 
național al partidului. Fostul deți- 1 
nător al acestei funcții. Franco . 
Nicolazzi, și-a prezentat demisia, 
la începutul lunii. I

ÎNCERCARE DE DETURNARE I 
A UNUI AVION SOVIETIC. După 
cum transmite agenția T.A.S.S.. un 
grup înarmat de teroriști a încer- i 
cat, la 8 martie, să deturneze un ] 
avion de pasageri „TU-154". care 1 
zbura pe ruta Irkutsk — Kurgan 
— Leningrad. In cadrul măsurilor I 
de anihilare a grupului, mai multi I 
criminali au fost uciși. ceilalți 
fiind reținuți, urmînd a fi deferiți I 
justiției. Ca urmare a acestui act | 
terorist, și-au pierdut viața o inso- 1 
titoare de bord și trei pasageri, 
Citeva persoane au fost rănite. I

LA INVITAȚIA PREMIERULUI 
ITALIAN, Giovanni Goria, pre- ■ 
ședințele guvernului spaniol. Felipe 
Gonzalez, va efectua o vizită ofi- • 
cială în Italia în zilele de 15 și 16 
martie. Convorbirile oficiale italo- I 
spaniole, care se vor desfășura la | 
Torino, vor fi consacrate relațiilor 
bilaterale și situației din Piața | 
comună.

ÎN URMA PRĂBUȘIRII UNUI 
AVION MILITAR de transport, la 
periferia orașului Cuttack, din • 
statul Orissa (estul Indiei), si-au 
pierdut viata 14 persoane, in timp 
ce altele au fost rănite. La bordul 
avionului, care a explodat la scurtă 
vreme după decolare, se aflau cinci . 
ofițeri ai forțelor aeriene indiene I 
și doi civili, care au pierit, restul ' 
victimelor înregistrindu-se la sol. 
Mai multe case si magazine au luat 
foc.

PESTE 300 DE OBIECTE DE O VALOARE EXCEPȚIONALA DIN ■ 
COMORILE FARAONULUI TUTANKHAMON se află in castelul lordului 
Carnarvon, cel care a finanțat in 1922 expediția lui Howard Carter, des- 1 
coperitorul mormântului celebrului faraon. In 1924, fiul lordului Carnar
von a intentat un proces autorităților egiptene pentru dreptul la moște- I 
nirea comorilor descoperite. Întors in Anglia după pier.derea procesului, | 
el a interzis orice menționare a obiectelor din mormint păstrate la cas
tel. Și numai acum, după 60 de ani, respectivele obiecte au fost descope- | 
rite, pentru a doua oară, in castelul lordului Carnarvon. Printre obiectele 
redescoperite se numără un bust in lemn al bunicului lui Tutankha- 
mon, realizat in urmă cu aproximativ 3 200 de ani. .
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